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Optymalny transport martyngałowy z wieloma warunkami
brzegowymi

W referacie omowię zagadnienie optymalnego transportu po trajektoriach martyngałów
z n danymi rozkładami brzegowymi. Pierwszą część referatu poświęcę na przegląd wyników,
miedzy innymi na to przy jakich założeniach zagadnienia podstawowe i dualne są równe.
Wskażę też na związki z nierównościami martyngałowymi.

W drugiej części skupię się na dwóch funkcjonałach zysku/kosztu: rosnącej funkcji
maksimum G(ω) = φ(maxt∈[0,T ] ωt) oraz wypukłej funkcji wariacji kwadratowej logaryt-
mu G(ω) = f([ln ω]T ). Pokażę jak kontrola stochastyczna oraz reprezentacja rozwiązań
równań różniczkowych przez problemy optymalnego stopowania prowadzą do rozwiązania
tych zagadnień.

Zagadnienie transportu optymalnego, w oryginalnym ujęciu Gasparda Monge’a z 1781,
polega na znalezieniu transportu f : E → E, który przenosi rozkład µ w rozkład ν mak-
symalizując zysk G (minimalizując koszt −G):

sup
f :f(X)∼ν

E[G(X, f(X))], gdzie X ∼ µ.

Naturalna relaksacja Kantorovicha optimalizuje po wszystkich rozkładach prawdopodo-
bieństwa na E2 z ustalonymi brzegami:

PK
µ,ν(G) := sup

X1∼µ, X2∼ν

E[G(X1, X2)].

Dla tej wersji problemu, przy ogólnych założeniach, istnieje eleganckie zagadnienie dualne

PK
µ,ν(G) = inf

{
∫

λ1(x)µ(dx) +

∫

λ2(y)ν(dy) : λ1(x) + λ2(y) ≥ G(x, y)

}

i bogata teoria. W referacie rozważę powyższe zagadnienie z dodatkowym warunkiem, że
transport jest martyngałem: E[X2|X1] = X1. Badziej ogólnie, interesuje nas

P~µ,P(G) := sup
X

E[G(Xt : t ≤ T )],
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gdzie X jest martyngałem (z czasem ciągłym lub dyskretnym), pewnymi warunkami brze-
gowymi Xt1 ∼ µ1, . . . , Xtn ∼ µn i określonym nośnikiem (Xt : t ≤ T ) ∈ P p.n. W
zagadnieniu dualnym warunek martyngałowy jest kodowany przez całkę stochastyczną

V~µ,P(G) = inf

{

n
∑

i=1

∫

λi(x)µi(dx) :
n

∑

i=1

λi(ωti) +

∫ T

0

φsdωs ≥ G(ω) ∀ω ∈ P

}

.

Powyższy problem jest motywowany zagadnieniami w matematyce finansowej. V~µ,P(G) jest
bezpieczną (superhedging) ceną za produkt pochodny z funkcją wypłaty G, przy danych ce-
nach opcji Europejskich (kodowanych przez µ1, . . . , µn). Z drugiej strony, martyngał który
wybija P~µ,P(G), poprzez zmianę czasu, ma interpretację optymalnego zanurzenia Skoro-
khoda.
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