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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20336 - Matemàtiques de les Operacions Financeres
Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 9, 2S, GMAT
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Arnau Mir Torres
arnau.mir@uib.es

10:00h 11:00h Dilluns 01/09/2012 03/02/2013 D212. Edifici
Anselm Turmeda

Jaume Suñer Llabrés
jaume.sunyer@uib.es

11:00h 12:00h Dilluns 24/09/2012 29/06/2013 116 (edif.
Anselm

Turmeda)

Óscar Valero Sierra
o.valero@uib.es

12:00h 13:00h Divendres 24/09/2012 25/01/2013 Despacho 217
(Edificio Anselm

Turmeda)

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Matemàtiques Optativa Quart curs Grau

Contextualització

Aquest curs consisteix en 10 capítols. El primer capítol tracta d'interés i el seu paper en les finances. El segon
i el tercer capítols donen una introducció als conceptes de probabilitat i estadística que es faran servir en
el curs. En el capítol 4, s'introdueix el concepte d'arbitratge. Aquest pot ésser el primer concepte en el que
l'alumne no iniciat en Matemàtiques Financeres pot ésser nou. El cinquè capítol ens introdueix als conceptes
de camí aleatoris i moviment Brownià. En el camí aleatori es basen les teories matemàtiques dels valors de
seguretat com els "stocks" i altres instruments financers que tenen que veure amb seguretat. S'introdueixen
els processos aleatoris de manera intuitiva conectant models estocàstics elementals d'alguns processos amb
la seva part determinista. En aquest capítol, s'introdueix el Lema de Itô basat en la forma multivariant del
Teorema de Taylor. En el capítol 6, s'introdueix el concepte de opcions. Se discuteixen les opcions europees
i americanes fent èmfasi en les opcions europees. En el capítol 7 se desenvolupa la solució en derivades
parcials de Black-Scholes. El capítol 8 introdueix algunes de les derivades parcials de formula del preu de la
opció de Black-Scholes. En el capítol 9 se discuteixen i s'ilustren alguns exemples d'estratègies de prevenció
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i per últim, en el capítol 10 s'extenen les idees introduïdes en el capítol 9 modelant els efectes de moviments
correlats en els valors de les inversions.

Requisits

Recomanables
És convenient haver cursat les assignatures obligatòries de Inferència Estadística, Equacions Diferencials en
Derivades Parcials i Mètodes Numèrics II.

Competències

Específiques
1. E25. Saber aplicar, tanto en matemáticas como en otros campos de conocimiento, los conceptos y

resultados fundamentales del Cálculo Diferencial e Integral para funciones de una y varias variables
reales y del Cálculo Vectorial clásico.

2. E40. Desarrollar la capacidad de identificar y describir matemáticamente un problema, de estructurar la
información disponible y de seleccionar un modelo matemático adecuado para su resolución.

3. E41. Capacidad de realizar las diferentes etapas en el proceso de modelado matemático: planteamiento
del problema, experimentación/pruebas, modelo matemático, simulación/programa, discusión de los
resultados y refinamiento/replanteamiento del modelo.

4. E45. Conocer los conceptos y resultados básicos de teoría de las probabilidades y alguna de sus
aplicaciones, siendo capaz de reconocer que aparecen las distribuciones probabilísticas más usuales en
situaciones reales..

Genèriques
1. TG1. Desarrollar habilidades interpersonales, y compromiso con valores éticos y de derechos

fundamentales, en especial los valores de igualdad y capacidad.
2. TG2. Desarrollar capacidades de análisis y síntesis, de organización y planificación, y de toma de

decisiones..
3. TG3. Capacidad para comunicarse de manera oral o escrita con personas con diferentes niveles de

conocimientos en matemáticas..
4. TG4. Capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa..
5. TG5. Desarrollar capacidades de liderazgo, iniciativa, espíritu emprendedor y eficacia en ambiente de

exigencia basándose en la creatividad, la calidad y la adaptación a nuevas situaciones..
6. TG6. Capacidad de trabajo en equipo, tanto en matemáticas como en un ámbito multidisciplinar..
7. TG7. Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos mediante trabajo autodirigido y

autónomo..
8. TG8. Capacidad de comprender y utilizar el lenguaje matemático y enunciar proposiciones en distintos

campos de las matemáticas..
9. TG9. Capacidad de asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros

conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos..
10.TG10. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la construcción de demostraciones,

detección de errores en razonamientos incorrectos y resolución de problemas..
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11.TG11. Capacidad de abstraer las propiedades estructurales de objetos matemáticos, de la realidad
observada y de otros ámbitos, y saber probarlas mediante demostraciones sencillas o refutarlas
mediante contraejemplos..

12.TG12. Capacidad de proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas..
13.TG13. Capacidad de búsqueda de recursos y de gestión de la información en el ámbito de las

matemáticas..
14.TG14. Saber desarrollar programas y utilizar aplicaciones informáticas para experimentar en

matemáticas y resolver problemas, decidiendo en cada caso el entorno computacional más adecuado..

Continguts

Continguts temàtics
1. Teoria de l'interés

Interés simple. Interés compost. Interés compost continu. Valor present. Tasa de devolució.

2. Probabilitat Discreta
Successos i probabilitats. Regla de la suma. Probabilitat condicionada i regla de la
multiplicació. Variables aleatòries i Distribucions de probabilitat. Variables aleatòries
binomials. Valor esperat. Variància i desviació estàndar.

3. Variable aleatòria normal
Variables aleatòries contínues. Valor esperat. Variància i desviació estàndar. Variable aleatòria
normal. Teorema del Límit Central. Variable aleatòria lognormal. Propietats del valor esperat.
Propietats de la variància.

4. Teorema de l'Arbitratge
El concepte d'arbitratge. El Teorema de la dualitat en la programació lineal i el problema dual.
El Teorema Fonamental de les Finances.

5. Camins aleatories i el moviment brownià
Idea intuitiva del camí aleatori. Primeres passes. Idea intuitiva de un procés estocàstic.
Exemple de un stock de mercat. Lema de Itô.

6. Opcions
Propietats de les opcions. Preu d'una opció fent servir el model binari. Equació en derivades
parcials de Black-Scholes. Condicions inicials i de frontera.

7. Solucion de l'equaicó de Black-Scholes
Transformades de Fourier. Transformada inversa de Fourier. Canvi de variables en l'equació
en derivades parcials de Black-Scholes. Solució de l'equació de Black-Scholes.

8. Derivades de les "opcions prices" de Black-Scholes
Theta. Delta. Gamma. Vega. Rho. Relació entre Delta, Theta i Gamma.

9. Estratègies de prevenció
Principis generals. Prevenció Delta. Portafolis neutrals Delta. Portafolis neutrals gamma.

10. Optimització de portafolis
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Covariància i correlació. Portafolis òptims. Funcions de utilitat. Utilitat esperada. Selecció de
portafolis. Anàlisi de la variància mínima. Anàlisi mitjà de la variància.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes de teoria Grup gran (G) Classe magistral on s'expondran els conceptes principals de l'assignatura.

Classes pràctiques Resolució de
problemes

Grup mitjà (M) Resolució de problemes de l'assignatura on es practicaràn i s'assoliran els
conceptes teòrics introduits en les classes de teoria.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi de teoria Estudi dels conceptes introduïts.

Estudi i treball
autònom en grup

Entrega de pràctiques Entrega de pràctiques en grup.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30
Classes teòriques Classes de teoria 30 1.2 20
Classes pràctiques Resolució de problemes 15 0.6 10

Activitats de treball no presencial 105 4.2 70
Estudi i treball autònom individual Estudi de teoria 60 2.4 40
Estudi i treball autònom en grup Entrega de pràctiques 45 1.8 30

Total 150 6 100
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A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Resolució de problemes

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Resolució de problemes de l'assignatura on es practicaràn i s'assoliran els conceptes teòrics introduits en les

classes de teoria.
Criteris d'avaluació S'entregaràn els problemes plantejats a classe on s'intentaran resoldre amb l'ajuda del professor.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Entrega de pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Entrega de pràctiques en grup.
Criteris d'avaluació Es farà entrega de les pràctiques plantejades durant el curs.

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- J. Robert Buchanan. An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics. World Scientific, 2006.

Bibliografia complementària

- M. S. Joshi. The Concepts and Practice of Mathematical Finance. Cambridge University Press, 2003
- S. M. Ross. An Elementary Introduction to Mathematical Finance. Cambridge University Press, 2011.

Altres recursos


