
7. Modelowanie instrumentów finansowych 

7.0 Liczby losowe 

Zad. 84. Wygeneruj 20 liczb losowych z przedziału [0,1], 20 liczb losowych z przedziału [11,19] oraz 20 

losowych liczb naturalnych z przedziału [21,44]. 

Zad. 85. W jaki sposób można rzucać symetryczną monetą w Excelu? Wygeneruj 20 takich wyników, 

gdzie reszka = 1, orzeł = 0 oraz 20 wyników, gdzie reszka = 1, orzeł = -1. 

Zad. 85. W jaki sposób można rzucać niesymetryczną monetą w Excelu? Wygeneruj 20 takich 

wyników, gdzie reszka = 1, orzeł = 0 oraz P(reszka)=3/4. 

Zad. 86. Wygeneruj 20 liczb z rozkładu normalnego N(0,1) przy pomocy wcześniej generowanych liczb 

rozkładu jednostajnego. Użyj 'sztuczki z logarytmami i cosinusami' (tzn. transformacji Boxa-Mullera). 

Zad. 87. Wygeneruj 20 liczb z rozkładu normalnego N(0,1) przy pomocy odpowiedniej funkcji 

statystycznej. 

Zad. 88. Jak uzyskać wielowymiarowy rozkład normalny? Sprawdź co to jest rozkład Choleskiego 

macierzy. 

7.1 Symulacja proces Wienera 

Zad. 89. Wykonaj 50 trajektorii długości 100 addytywnego dwumianowego (spaceru losowego), 

tzn. Sn+1=Sn+Zn+1, gdzie Zn to rzut monetą, S0=0. Umieść te trajektorie na wykresie. 

Zad. 90. Wykonaj 50 trajektorii długości 100 multiplikatywnego dwumianowego, tzn. 

Sn+1=Sn*(1+r)^(Zn+1), gdzie Zn to rzut monetą, S0 znane. Umieść te trajektorie na wykresie. 

Zad. 91. Wykonaj Zad. 89  Zad. 90 dla ogólniejszych procesów. Wykonaj odpowiednie wykresy. 

Zad. 92. Dowiedz się co to jest Proces Wienera (vel Ruch Browna). 

Zad. 93. Wygeneruj 100 trajektorii imitujących standardowy ruch Browna. Umieść te trajektorie na 

wykresie. 

Zad. 94. Wygeneruj 100 trajektorii imitujących geometryczny ruch Browna. Umieść te trajektorie na 

wykresie. 

7.2 Metody Monte Carlo 

Zad. 95. Ściągnij dane spółki Tauron z ostatniego roku. Na ich podstawie ustal średni dzienny zwrot 

oraz odchylenie standardowe. Symuluj zachowanie akcji przez najbliższe 3 miesiące. Jak to zrobić? 

Zad. 96. Przy użyciu metody Monte Carlo wyceń 3-miesięczną opcję call z dodatkowym warunkiem, 

że średnia cen zamknięcia ma być większa niż ostatnia cena zamknięcia. Jak to zrobić? 

 

 


