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Sammanfattning 
Value at Risk (VaR) är en metod som mäter potentiella förluster hos en finansiell tillgång 

under en given konfidensnivå.  Metoden har blivit populär bland banker och investmentbolag, 

där det används volatilitetsmodeller för att skatta en daglig maximal förlust. Syftet med denna 

studie är att kunna utvärdera olika modellers förmåga att fånga risk med Value at Risk 

metoden. Modellerna som används i studien är Moving Average (MA), Exponential Weighted 

Moving Average (EWMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

(GARCH) och Integrated-GARCH även kallad (IGARCH). Beräkningarna som gjorts för 

samtliga modeller utgår från stängningspriset för OMX30 index under tidsperioden 2005-01-

31 till 2014-02-28. Genom beräkningarna erhölls de dagliga VaR värdena för 95 och 99 

procentig konfidensnivå, som i sin tur utvärderades med Kupiectest. Resultatet visade på att 

GARCH och IGARCH var de tillförlitligaste modellerna vid estimering av den dagliga 

maximala förlusten i OMX30 index. 
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1. Inledning 

1.1Bakgrund 

 

                                ”Investors are risk averse” (Berk, DeMarzo 2011, s. 293) 

                                       

Begreppet risk har blivit allt mer populärt bland investerare då det har ett linjärt samband med 

avkastning. Detta innebär att en högre risknivå ger en högre avkastning. En investerare vill 

således minimera risk och samtidigt erhålla en hög avkastning (Harry Markowitz 1952). 

 

Inom finansiella institut, såsom investmentbolag och försäkringsbolag, finns tillgångar i form 

av bland annat aktier, obligationer och andra typer av derivat. Detta medför att dessa institut 

behöver kvantifiera vilken typ av risknivå deras enskilda aktier, fonder eller portföljer har 

under vissa perioder. Kvantifiering och förståelsen för risk i finansmarknaden gör det inte 

enbart lättare att minimera riskerna, utan bidrar till att undvika potentiella förluster.  

 

Det finns ett flertal sätt som kan öka förståelsen för marknadsrisken. Där prognoser baserad 

på tidseriedata är en utav dem. För att kunna göra dessa prognoser används olika typer av 

metoder. En av metoderna som har blivit populär bland banker och investmentbolag är Value 

at Risk (VaR) som introducerades av JP morgan 1994. Metoden bygger på att mäta extrema 

risker som en investerare kan utsättas för. Detta är en statistisk teknik som används för att 

mäta och kvantifiera potentiell förlust, samt sannolikheten för den potentiella förlusten under 

en viss tidsperiod (Hull, 2010). 

 

1.2 Problemformulering  

I linje med de risker investerare utsätter sig för vid plötsliga marknadschocker och 

tradingförluster, blir riskhantering vitalt för finansiella institut och investerare. Detta har 

under åren lett till utveckling och ökad förståelse av riskhanteringsmetoder. Dock krävs det en 

förståelse för såväl statistiska som finansiella modeller för att erhålla tillförlitliga skattningar 

av bl.a. volatiliteten hos en tillgång (Danielsson, 2011). 
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Mycket energi har lagts ner på att förbättra volatilitetsmodeller, vilket kan leda till bättre 

prissättningar och riskhantering av tillgångar (Danielsson, 2011). En viktig fråga att ställa sig 

själv är vilken/vilka volatilitetsmodeller som ska användas för att göra en riskbedömning. I 

detta fall finns det inget unikt svar, då Dowd (2002) förklarar att olika typer av modeller 

föreslås av olika studier. Något man däremot kan ge belägg för är hur väl metoden VaR 

fungerar genom olika volatilitetsmodeller givet en viss typ av aktieportfölj. Denna studie 

ämnar undersöka VaR och de modeller som ligger till grund för metoden.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att kunna utvärdera modellernas förmåga att fånga risk. Detta genom att 

tillämpa riskhanteringsverktyget VaR med olika volatilitetsmodeller.  

 

1.4 Frågeställning 

 Hur precisa är volatilitetsmodeller vid mätning av risk för den dagliga logaritmerade 

avkastningen för ett svenskt aktieindex?   

 

 

1.5 Avgränsning 

I denna studie kommer det att tillämpas fyra tidsseriemodeller som estimerar volatiliteten.  

Dessa modeller är Moving Average (MA), Exponential Weighted Moving Average (EWMA), 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) och Integrated-

GARCH även kallad (IGARCH). Modellerna kommer även att utvärderas utifrån Kupiectest 

med en 95 och 99 procentig konfidensnivå. Datamaterialet som används är OMX30, som är 

ett svenskt aktieindex i NASDAQ OMX Nordic. 
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1.6 Tidigare studier 

Forskning kring Value at Risk och volatilitetsmodeller för att estimera risker är globalt 

utbrett, dock brister empiriska studier på den svenska aktiemarknaden. Tidigare studier kring 

Value at Risk ges bland annat på New Yorks aktieindex (Akgiray, 1989), Belgrads 

aktiemarknad (Dorie, Doric, 2011), Singapores aktiemarknad (Kuen, Hoong, 1992), UK, 

Asian och Australiens aktieindex (Manfredo, Leuthold, 1998). 

Dessa studier har tillämpat olika typer av volatilitet och simuleringsmodeller i Value at Risk 

metoden för att se hur modellerna estimerar risker. En studie av So och Yu (2006) tillämpar 

sju olika modeller i sin statistiska undersökning. Genom GARCH, IGARCH och EWMA 

visas det i denna studie hur risker kan fångas med Value at Risk metoden. I studien kom So 

och Yu fram till att GARCH estimerade bättre än EWMA på en 99 procentig konfidensnivå, 

medan EWMA tenderade att fånga extremvärden på en 95 procentig konfidensnivå och att 

IGARCH presterade högst vid en 97.5 procentig konfidensnivå. De två senare modellerna 

visar sig i studien underskatta riskerna vid högre konfidensnivåer. En annan studie instämmer 

med att EWMA inte är en tillförlitlig modell vid högre nivåer. Vidare visar denna studie att 

MA modellen misslyckas med att fånga tidsvarierande volatilitet. Resultatet i studien blev att 

historisk simulering var modellen som estimerade riskerna bäst (Manfredo, Leuthold, 1998). 

Akgiray (1989) förklarar i sin studie att temporära beteenden i aktiemarknaden inte kan 

identifieras av historisk simulering. Han menar att man ska tillämpa Autoregressive 

Conditional Heteroskedastiska modeller såsom GARCH modellen, för att fånga varaktigheten 

hos volatiliteten i finansiella tidsserier. Dorie och Doric (2011) håller med Akgirays 

argument, där de själva erhållit resultat som visar på att GARCH och IGARCH modellerna 

hade en noggrannare skattning av volatiliteten. Utöver detta, påpekas att andra utvecklade 

GARCH modeller såsom TGARCH inte visat bättre resultat än ordinarie GARCH (1.1). 

Resultat som Kuen och Hong (1992)  erhöll utifrån GARCH och EWMA visade att EWMA 

modellen hade en bättre estimeringsförmåga.  

På grund av osäkerheten kring vilka modeller som bäst fångar risken vid användning av Value 

at Risk metoden, menar Lopez (1998) att det krävs tillämpning av olika utvärderingsmetoder. 

Den mest vanliga utvärderingsmetoden är genom Kupiec backtesting och intervall prognos 

metoden (Jorion, 2001), vilket kommer att tillämpas i denna studie.  
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1.7 Disposition 

 

 Inledning 

Kapitlet introducerar Value at Risk (VaR), samt varför metoden tillämpas.  I kapitlet 

ges en överblick av tidigare studier som gjorts inom området. 

 Teori 

I teoriavsnitt ges en beskrivning av VaR metoden och olika beräkningsätt för 

volatiliteten, samt utveckling av modeller. Avsnittet förklarar även 

utvärderingsmetoden kallad Kupiectest. 

 Metod 

Här förklaras studiens tillvägagångssätt, såsom datainsamling och beräkningsätt och 

val av tidsperioder. 

 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat som erhållits och analyserats i studien. 

 Slutsats 

Studiens sista kapitel avlutas med slutdiskussion samt presentation av studiens 

slutsatser och förslag till vidare studier. 
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2. Teori 

”VaR is an attempt to provide a single number that summarizes the total risk in a portfolio” 

(Hull, 2010, s. 157). 

 

2.1 Value at risk (VaR)  

Value at Risk mäter potentiella förluster i värde eller i procent på en finansiell tillgång under 

en definierad tidsperiod för en given konfidensnivå (vanligen 95 eller 99 procent). Metoden 

bedömer risk genom att använda statistiska modeller eller simuleringsmodeller som syftar till 

att fånga volatiliteten hos en tillgång. Om VaR på en tillgång är -5,000 kr under en viss dag 

givet en X procentig konfidensnivå, finns det bara (100-X) % chans att värdet kommer vara 

mer negativ än -5,000 kr (Hull, 2010). För att illustrera detta, betrakta Figur 1. 

    

 

 

 

 

 

 Figur 1. Value at risk  

 Källa: Egenkonstruerad figur, baserad på Hull (2010)  

 

 

 

VaR metoden är relativt flexibel och kan användas till de flesta finansiella tillgångar. Vid 

tillämpning av metoden måste en tidsperiod och konfidensnivå väljas. VaR förutsätter att det 

är möjligt att uttrycka framtida förluster eller vinster hos en tillgång. Vanligtvis delas metoden 

upp i två kategorier: parametrisk och icke parametrisk. I figuren nedan ges en översiktlig bild 

över vilka komponenter som ingår i de två kategorierna. 
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 Figur 2. Parametrisk och icke parametrisk metod 

 Källa: Egenkonstruerad figur 

 

Ekvationen i Figur 2 visar hur VaR beräknas genom en parametrisk metod. Där    är 

volatiliteten hos en tillgång och -    är ett kritisk värde som fastställts utifrån en 

signifikansnivå  . En mer ingående förklaring om den parametriska metoden presenteras 

nedan. 

 

 

2.2 Parametriska VaR metoden  

I denna studie kommer endast den parametriska metoden att användas, och bygger på 

antagandet att en tillgångs avkastning är normalfördelad         . En fördelning antas vara 

normalfördelad om det finns stor sannolikhet att en observation kommer att befinna sig nära 

medelvärdet. Antagandet utgör en viktig del i den parametriska VaR metoden vid utvärdering 

av risk (Butler, 1999).  

 

                

     VaR 

Metoder 

     

Parametrisk 

     Icke 

parametrisk 

Delta normal   RiskMetrics 
 

 Historisk 

simulering 

Monte Carlo 

simulering 

 

MA EWMA GARCH 

IGARCH 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CEkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Friskmetrics-group&ei=UQBxU4OfN5GPyQOt7IHoBQ&usg=AFQjCNFNORCQLKvFCw7-1kgNNgQo1pWQNw&sig2=lVXt15AuCExIxYZLqsJcHw&bvm=bv.66330100,d.bGQ
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2.2.1 Volatilitet                                  

Utifrån ekvationen (2.1) kan man se att VaR är en funktion av volatiliteten, som förklarar 

prisrörligheten hos en tillgång. När standardavvikelsen används som mått för den dagliga 

risken hos en tillgång, används den logaritmerade avkastningen per dag (2.2) (Tsay, 2010). 

Dagliga volatiliteten kan erhållas genom olika sätt, beroende på vilka parametriska modeller 

som tillämpas. Detta redogörs under avsnittet ”modeller”.  

 

                                                                                                                  (2.1)  

 

                                                 
  

    
                                                        (2.2) 

                    

 

Utöver volatiliteten visar formeln (2.1) att VaR är en funktion av ett z-värde, där z-värdet står 

för antalet standardavvikelser den kritiska gränsen är från förväntad avkastning, givet en viss 

signifikansnivå. Signifikansnivån står för sannolikheten för utfall i det kritiska området trots 

att nollhypotesen är sann och betecknas med  . Exempel om -           , innebär det att 

sannolikheten att en avkastning blir mer negativ än den kritiska gränsen -1,96 är fem procent 

(Blanco, Oks, 2004).                                                                                 

2.3  Kupiec Backtesting 

För att se huruvida modeller i VaR estimerats tillförlitligt, används utvärderingsmetoder. 

Kupiectest är en frekvensbaserad utvärderingsmetod och kan statistiskt testas om antalet 

överträdelser under en viss tidsperiod överensstämmer med den valda konfidensnivån (Jorion, 

2001). Överträdelse är när negativ avkastning överskrider det beräknade VaR värdet, givet en 

konfidensnivå. Detta innebär att volatiliteten under en specifik dag är underskattad. 

Kupiectestet är en metod där antalet överträdelser följer en binomalfördelning (Blanco, Oks, 

2004). Sannolikhetsfördelningen ges av:  

          
 
 
                                                          (2.3) 
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Där x är antalet överträdelser och p är sannolikheten för en överträdelse givet konfidensnivå 

och n antalet observationer (Blanco, Oks, 2004). När det tillämpas ett Kupiectest formuleras 

hypoteser där man antingen ”förkastar” eller ”behåller” modellerna som valts. Formulering av 

hypoteser utifrån backtesting förklaras enligt följande:  

                                                                        (2.4) 

                  

Där    betyder att VaR modellen estimerar tillförlitligt, givet en konfidensnivå.    innebär 

att modellen inte estimerar tillräckligt bra och    bör därför förkastas. Eftersom att risker inte 

ska under- respektive överskattas, krävs det att antalet överträdelser är nära det förväntade 

antalet överträdelser. Vid en observation av 100 dagars VaR, med en konfidensnivå på 95 

procent, ska antalet överträdelser alltså vara nära fem. 

 

2.4. Tidserie 
Innan modellerna presenteras förklaras begrepp inom tidsserieanalys som kan underlätta 

läsningen. 

2.4.1  Vitt brus (White noise) 

Vitt brus har en viktig roll i finansiella tidserier. Om avkastningen   följer vitt brus ser det ut 

på följande sätt:  

                                                                                                                                         (2.5) 

Där slumptermen     är     (oberoende och likafördelade slumpvariabler) om den uppfyller 

kriterierna nedan. 

                                                                                                                                       (2.6) 

                                                                                                                                            (2.7)   

                                                                                                                                 (2.8)            
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Att slumptermen     är vitt brus             innebär att det inte finns någon seriell korrelation 

mellan slumptermerna, alltså autokovariansen är noll. Samt krävs det att väntevärdet är noll 

och att slumptermens varians är konstant och ändlig, vilket gör den till en stationär process. 

2.4.2 Stationär  

En tidsserie kan sägas vara stationär, om villkoren nedan är uppfyllda. 

 

                                                                                                    (2.9) 

                                                                                                       (2.10) 

                                                                                     (2.11)                                                                           

 

Formellt sätt sägs tidsserier vara stationära, om väntevärde och varians är ändliga och 

konstanta för alla t. Autokovariansen ska inte heller vara beroende av val av tidpunkter utan 

endast av avståndet mellan tidpunkter. Om dessa villkor inte är uppfyllda är tidsserien icke 

stationär, vilket innebär att det kan råda någon form av uppåt eller nedåt trend (Tsay, 2010). 

Trender uppstår till följd av att det finns ett linjärt samband mellan en variabel vid olika 

tidpunkter. Detta benämns autokorrelation.  

                                                   

                                                                                                       (2.12) 

2.4.3 Slumpvandring (Random Walk) 

Ett exempel på en tidsserie som vanligtvis följer en trend är en slumpvandringsprocess, även 

kallad random walk. En sådan process förklaras av en tidigare observation t-1 samt en 

slumpterm som är vitt brus. Nedan kan man se ekvationen för en slumpvandringsprocess.  

                                       

                                                                     är iid                                               (2.13) 

2.5 Modeller 

Modellerna som presenterats i denna studie har valts utifrån de unika egenskaper som de 

besitter för att estimera risker. 
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2.5.1 MA (Moving average) 

MA är en klassisk modell där estimering av volatiliteten skattas med hjälp av tidsseriedata. 

Modellen använder ett bestämt antal observationer k, som kallas fönster som glider fram över 

tid (Makridakis, Wheelwrigh & Hyndman, 1998). Det innebär att en beräknad volatilitet dag t 

har uppdaterats med hjälp av senaste k observationerna. Genom att använda sig utav denna 

metod erhålls det en mer stabil trendlinje. Ett antagande som brukar göras när volatiliteten 

skattas utifrån denna modell är att avkastningen är normalfördelad (Hendricks, 1996). MA 

skattar volatiliteten på följande sätt: 

 

                                                         
 

   
      

 
     

 

                                             

Där väntevärdet är: 

                                                       
 

 
    

 
                                            (2.14) 

                

                              

 Antas det att     är noll, då förenklas ekvationen för volatiliteten (Hull, 2010).  

 

                                                         
 

 
    

  
     

 

                                        (2.15) 

                                    

                                                                             

                             

 

MA är en stationär modell, då variansen och väntevärde är konstanta över tid.  Modellen 

används i Delta Normal metoden som ett analysverktyg för finansiella tillgångar. I Delta 

normal metoden är det vanligt att det används fönsterstorlekarna 25,50,250 eller 500 dagar, 

där dessa storlekar ger lika vikter genom hela tidsserien. Dock ger ett fåtal dagar mer volatila 

skattningar (Hull, 2010). 
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2.5.2 GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 

GARCH modellen är en generalisering av ARCH (Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity) som presenterades av Engle (1982) som i sin tur utvecklades till GARCH 

av Bollerslev (1986). Modellen kännetecknas av sin förmåga att fånga egenskaper hos många 

finansiella tidsserier, såsom identifiering av den betingade variansen när framtida perioder av 

hög och låg volatilitet inte kan identifieras. (Tsay, 2010). 

Anta att förändringen i avkastningen    är avkastningen    minus förväntad avkastning  , då 

följer    GARCH(1,1) modellen:  

                                                          =               
         

       
                             (2.16) 

Där    är            

Ur ekvationen kan man se att   
  är en funktion av förändringen i avkastningen och betingad 

varians från förgående period samt deras parametrar           . Parametrarna         är 

successivt avtagande där störst vikt är vid förgående tidsperiod och   är en konstant. Vid 

beräkning av GARCH(1,1) modellen så skattas parametrarna genom log likelihood metoden 

(Tsay, 2010). GARCH modellens utformning gör att ett högt värde på     
  eller     

 , leder 

till att den betingade variansen blir hög eller tvärtom.  

 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                                                            (2.17) 

 

Parametrarna i (2.17) ska vara större eller lika med noll, samt kräver GARCH(1,1) processen 

att      . Detta gör att GARCH processen blir stationär, då väntevärdet, variansen och 

autokovariansen är ändliga och konstanta över tid.  
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2.5.3 IGARCH (Integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) 

IGARCH (1,1) är en integrerad GARCH modell vilket betyder att modellen har en enhetsrot. 

Modellen grundades av Engle och Bollerslev (1986). IGARCH utvecklades för att fånga 

ytterligare egenskaper som inte kan förklaras av den generella ARCH modellen (Tsay, 2010).  

 

                                                             =                 
       

       
             (2.18) 

    

där       är            

I IGARCH är parametrarna       vilket gör att enhetsrot uppstår. Parametrarna skattas 

på samma sätt som för GARCH modellen genom log likelihood. Modellen används då 

volatiliteten existerar i kluster, vilket är förekommande inom finansmarknaden (Tsay, 2010).  

 

                                                                              

                                                                                                                                 (2.19) 

 

Som tidigare är parametrarna avtagande likt GARCH modellen.                 

  

                                                                      0     

                                                                           

 

Modellen är snarlik den JP Morgan och RiskMetrics Group använder för att estimera 

finansiella risker som går under namnet EWMA. 
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2.5.4 EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) 

EWMA’s tillvägagångssätt vid beräkning av volatiliteten är beroende av tidigare 

observationer och använder exponentiellt viktade glidande medelvärde av de kvadrerade 

avkastningarna. Metoden har även exponentiellt avtagande parametrar för tidigare 

observationer. 

 

                                                                                                                                                                      

                     

                                                      
              

       
                                               (2.20) 

 

Parametern      kan bli relativt låg, ju längre bort ifrån tidsobservationen t den är. 

Parametrarna      ska summeras till ett, vilket är detsamma för IGARCH. Detta gör att 

modellen tar mindre hänsyn till extrema effekter i variationerna ju längre bort i tiden 

effekterna uppstod. Modellen skiljer sig något från tidigare modeller som presenterats. I 

kontrast till de andra modellerna skattas inte parametern i EWMA, utan   sätts vanligtvis till 

ett värde omkring 0,94 för dagliga observationer och 0,97 för månadsobservationer (Jorion 

2001). En förenklad ekvation av EWMA visas i ekvationen (2.21). 

 

                                                  
           

       
                                                  (2.21) 

                                  

                                               =     ,        är                                                         (2.22) 

 

Genom att använda ekvation (2.21) kan man se att modellen har samma egenskaper som 

IGARCH och är ett specialfall av GARCH(1.1) (Bollerslev, 2008). 

. 
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3. Metod 

Den statistiska undersökningen har utförts i Excel och Stata, formler finns i bilaga 4. I 

metodavsnittet presenteras tillvägagångssättet som används i studien samt delresultat. 

Delresultaten i studien är den logaritmerade dagliga avkastningen, skattade parametrar och de 

kritiska gränserna för modellerna. Valet av att presentera delresultat i metodavsnitt är inte 

förekommande, men valts att göra för att lägga större fokus på resultat som berör modellernas 

tillförlitlighet som är kopplad till studiens syfte och frågeställning i resultatavsnittet. 

 

3.1 Data 

Datamaterialet som används i studien har hämtats från Stockholmsbörsen och är historiska 

data av stängningskurser för OMX30, vilket är ett index (sammansatt aktieportfölj) av de 30 

mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. OMX30 är ett kapitalviktat index som mäter 

kursutvecklingen. 

  

      
          

     
 
          

                                                                  

 

                               

                                        

 

Kapitalviktat index betyder att varje bolags vikt i indexet är lika med andelen av ett bolags 

marknadsvärde i förhållande till det sammanlagda marknadsvärdet för samtliga bolagen. 

(Berk, DeMarzo 2011). Vilka bolag som ingår i OMX30 går att se i bilaga 3. Aktieindexet har 

valts på grund av att den inte är lika volatil som en enskild aktie, samt för att en aktieportfölj 

minskar risker, vilket gör att aktieindexet kan bidra till en bättre estimering av VaR 

(Markowitz, 1952). Stängningskursens priser som samlats in är från tidsperioden 2005-01-31 

till 2014-02-28. Betrakta Graf 3.1 som visar kursutveckling. 
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Graf 3.1 OMX30 kursutveckling över tid. 

 

 

3.2 Avkastning  

Utifrån stängningskursen beräknades den dagliga avkastningen för hela tidsperioden. 

Avkastningen anger hur mycket en tillgång har förändrats i värde eller procent utifrån en 

tidigare tidpunkt. Varför avkastningen valdes istället för dagligt pris är för att avkastningen är 

en skalfri sammanfattning över den valda tidsperioden och är mer lätthanterligt utifrån ett 

statistiskt perspektiv (Tsay, 2010).  

  

 

3.3 Logaritmerad avkastning 

Utifrån den dagliga avkastning för OMX30 logaritmerades avkastningen, där den erhålls som 

första differensen av de logaritmerade stängningspriserna, för att sedan konstruera en 

finansiell tidsserie för de valda perioderna. Vanligen tillämpas logaritmerad avkastning (log 

return) för att undvika extremvärden vilket kan påverka skattningarna (Enders, 1995). Ett 

vanligt antagande för finansiella tidserier är att logaritmerad avkastning av en tillgång är log-

normalfördelad och följer vitt brus, vilket innebär att    är             (Tsay, 2010). Nedan 

presenteras grafen (3.2) och (3.3) samt formeln för   . 
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                           (3.3)                                

                  

  

Graf 3.2 Avkastningen för OMX30 över tid. 

 

Grafen 3.2 visar den dagliga logaritmerade avkastningen. Ur grafen kan det observeras att 

perioder av höga värden i avkastningen oftast följs av höga värden och tvärtom. 

 

Histogram 1. Avkastningen för OMX30 

 

Ur histogrammet kan man se att den logaritmerade avkastningen för indexet approximativt 

följer en normalfördelning, vilket överensstämmer med grundantagandet i avsnitt 2.2 (Butler, 

1999). Perioden för avkastningen gäller för 2005-01-31 till 2014-02-28. 
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3.4 Beräkning av volatilitet  

Beräkningar för samtliga modeller utgår från stängningspriset för OMX30. Volatiliteten för 

MA och EWMA har beräknats i programmet excel genom formeln (2.20) och (3.4). 

Koefficienten   i EWMA har hållits konstant för hela tidsserien på 0,94. För MA modellen 

har det använts fönsterstorlek på 250 dagar, vilket innebär att fönstret glider fram över tid 

exempel 1-250,2-251 och 3-252 osv. På datamaterialet användes GARCH och IGARCH för 

att skatta dagliga variansen samt skatta modellernas parametrar genom log likelihood. De 

första prognostiserade varianserna erhölls 2006-01-26 för samtliga modeller. Nedan 

presenteras de skattade parametrarna. 

 

 MA:               
 

 
    

  
     

 

                                                                        (3.4) 

      
 

GARCH:                 
       

  
 
                  (3.5) 

 

             

            

             

 

 

IGARCH:             
       

  
 
      (3.6)  

 

             

             

 

 

EWMA:                  
       

       
 
                                    (3.7) 
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3.5  Gemensam VaR beräkning  

Efter att den dagliga volatiliteten beräknats för samtliga modeller, tillämpades den slutliga 

VaR formeln (3.9). Genom formeln erhölls den dagliga maximala förlusten, givet en 

konfidensnivå. (3.8) visar z-värden som använts för alla 2035 standardavvikelser för 

respektive modell. 

                                                                                                                     (3.8) 

                

                             =                                                              (3.9) 

Tabell 1. Exempel på överträdelser  

                                                                 Negativ 

OMX                        Period                  avkastning              VaR                           Överträdelse 

Modeller 

EWMA(99) 2008-05-14  – 3245  – 2589 – 3245 < – 2589 

IGARCH(95)  2009-01-14 – 5321 – 4151  – 5321 < – 4151 

GARCH(99) 2006-05-22 – 4 881   – 3694 – 4 881 < – 3694 

MA(95) 2007-05-27  – 4012  – 3741 – 4012 < – 3741 

    

Ur tabellen ovan har ett urval av överträdelser tagits och som inträffat under perioden 2006-01-26 

till 2014-02-28 för att ge en inblick om VaR. Genom en investering på 100 000 kr kan man se hur 

mycket negativ avkastning som hade erhållit under tidsperioderna, samt hur VaR underskattat 

risken för det faktiska värdet givet en viss konfidensnivå. Ta även hänsyn till att tabellen ovan inte 

ger en rättvis bild för hela tidsperioden. 
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3.6 Kupiec backtest  
Innan resultatet erhölls, har hypoteser konstruerats för VaR modellernas överträdelser: 

 VaR (MA) 

 VaR (GARCH) 

 VaR (IGARCH) 

 VaR (EWMA) 

Med hjälp av modellerna ovan har den dagliga maximala förlusten som OMX30 kan utsättas 

för beräknats under perioden 2006-01-26 till 2014-02-28. För att undersöka hur ofta verkliga 

avkastningen får överstiga den dagliga beräknade VaR har det används en 95 och 99 

procentig konfidensnivå för att skatta de kritiska gränserna. Hypoteserna utifrån Kupiectest 

ser ut på följande sätt för en 95 och 99 procentig konfidensnivå, för samtliga VaR modeller.  

                                                                          

                                                                               

 

Utifrån hypoteserna har även kritiska gränser erhållits genom formel (2.3). Kritiska värdena i 

(3.10) och (3.11) visar lägst antal överträdelser och högst antal överträdelser som får göras 

under antagandet att modellen är rätt beräknad. 

Kritiska gränser för antalet överträdelser, givet en 95 procentig konfidensnivå  

       ( Min)                             (Max)                                     

                        ,                      Kritiska värden          

(3.10) 

                                

  Kritiska gränser för antalet överträdelser, givet en 99 procentig konfidensnivå  

       ( Min)            (Max)                 

                    ,                      Kritiska värden [11;32]      

(3.11)  
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4. Resultat/Analys 

4.1 95 procentig konfidensnivå 
I detta avsnitt presenteras resultatet som erhölls utifrån Kupiectestet med en 95 procentig 

konfidensnivå. Tabellen nedan visar antal överträdelser för respektive modell. En överträdelse 

har vi om          .                                                          

                                                    

Tabell 2.  Antal överträdelser 

*tillförlitlig modell enligt Kupiectestet.  

 

Samtliga modeller har visat sig ligga inom de kritiska gränserna vilket innebär att modellerna 

inte förkastas på 95 procent konfidensnivå. Modellerna kan därför antas vara tillförlitliga. 

Tabell 2 visar även att IGARCH ligger närmast antalet förväntade överträdelser och har lägst 

antal överträdelser. Flest antal överträdelser har gjorts med EWMA och kan tolkas som att 

modellen underskattar risken mer än de andra modellerna enligt Kupiectestet. 

Liknande studier som tillämpat en del av dessa modeller har ibland erhållit annorlunda 

resultat. I studien av Dorié och Doric (2011) visade resultaten på att GARCH hade bättre 

estimeringsnoggrannhet än EWMA modellen och att IGARCH var lika bra som GARCH 

modellen. På annat håll har studier visat att EWMA hade bättre förmåga att fånga extrema 

värden utan att överskatta med en 95 procentig konfidensnivå (So, Yu, 2006). Med tanke på 

att dessa studier har gjorts på olika typer av volatila tillgångar kan det endast antas att 

modeller skattar olika bra beroende på den underliggande tillgångens exponering för risk 

alternativt att urvalens storlek påverkar modellernas estimering. 

  Perioden (2006-01-26)-(2014-02-28)          Förväntad antal  

OMX30                                     ( MIN)                 ( 101)           (MAX)    

Modeller                                                    Observerade antal 

GARCH                (83)                     108 *           (129) 

IGARCH                (83)                     105 *           (129) 

EWMA                (83)                     120 *           (129) 

MA                (83)                     114 *           (129) 
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Modellen som ibland kan underskattas är den klassiska MA modellen, detta för att modellen 

inte är lika utvecklad som de andra. I denna studie har MA modellen tvärtom visat mindre 

antal överträdelser än den mer omtalade EWMA modellen som används av RiskMetrics 

Group. I studien testades huruvida MA modellen var användbar vid riskmätning, vilket 

modellen kan konstateras vara på en 95 procentig konfidensnivå. Ur bilaga 1 kan man dock se 

att modellen har vissa brister. Den tar inte hänsyn till marknadschocker eller andra viktiga 

händelser i marknaden vilket bör has i åtanke. 

I generella drag har alla dessa modeller fångat volatiliteten och illustreras i bilaga 1. Där kan 

man även se att modellerna inte lyckas fånga riskerna lika bra vid höga volatilitetskluster. Det 

kan innebära att om det estimeras under korta tidsperioder och priserna är extremt volatila kan 

modellerna underskatta med en 95 procentig konfidensnivå. Dowd (2002) stödjer inte detta 

med förklaring att VaR vid högre konfidensnivåer kan överskatta risken, och inte minst vid 

plötsliga marknadschocker som påverkar estimeringens noggrannhet hos VaR lika mycket. 

Utifrån Dowds argument kan det tolkas som att VaR modeller sätts på prov under perioder 

med hög volatilitet. 

Något som var förvånande var att OMX30 hade priser som varit relativ instabila, vilket gör att 

tillgången blir mer volatil, se graf 3. Detta strider mot Markowitz (1952) portföljteori som 

menar att riskerna minskar ju fler aktier som ingår i en portfölj. Till följd av att Markowitz 

antagande inte stämmer in på den valda portföljen kan det uppstå en osäkerhet kring valet av 

antalet aktier som bör ingå i en aktieportfölj för att minska riskerna. 

4.2 99 procentig konfidensnivå  
Tabell 3.  Antal överträdelser  

 

 

 

 

 

 

*tillförlitlig modell enligt Kupiectestet.  

 

  Perioden (2006-01-26)-(2014-02-28)          Förväntad antal  

OMX30                                   ( MIN)                   (20)            (MAX) 

Modeller                                                    Observerade antal 

GARCH                (11)                     30*              (32) 

IGARCH                (11)                     28*              (32) 

EWMA                (11)                     37                (32)  

MA                (11)                     54                (32) 
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Tabell 3 visar resultat utifrån utvärderingsmetoden med en 99 procentig konfidensnivå. I 

tabellen kan man se att GARCH och IGARCH är inom konfidensnivåns kritiska värden 

medan EWMA och MA är utanför. Om antalet överträdelser är som tidigare nämnt inom de 

kritiska värdena så innebär det att modellen är användbar. Det leder till att vi behåller 

nollhypotesen för GARCH och IGARCH medan vi förkastar nollhypotesen för EWMA då 

den inte anses vara en tillförlitlig modell på en 99 procentig konfidensnivå enligt 

Kupiectestet. Nollhypotesen förkastas även för MA modellen vid samma nivå. Utöver 

resultatet kan man utläsa ur grafen i bilaga 2 att MA misslyckats med att fånga den 

tidsvarierande volatiliteten. Resultat som erhållits för EWMA och MA modellerna 

överensstämmer med vad Manfredo och Leuthold (1998) förklarat, modellerna presterar inte 

vid högre nivåer. En bidragande faktor kan dock vara finanskrisen och dess påverkan vid 

estimeringen. 

Beaktas resultatet i bilaga 2 ser man att samtliga VaR med 99 procentig konfidensnivå vid 

perioder med hög volatilitet, framförallt år 2009, överskattar modellerna nästan dubbelt så 

mycket som den faktiska risken. Lewis och Einhorn (2009)  menar att mer extrema risker har 

visat sig vara mer förekommande än vad VaR modeller estimerat vid 95 procentiga 

konfidensnivåer. Detta innebär att valet av högre konfidensnivåer kan vara lämpligt att 

använda vid högkonjunktur. 

I denna studie har det visat sig att de betingade heteroskedastiska modellerna GARCH och 

IGARCH har en bättre förmåga att identifiera volatilitet som inte är konstanta och svåra att 

identifiera (Tsay, 2010). Det kan förklara resultatet som erhållits av GARCH modellerna vid 

högre konfidensnivåer. Användning av GARCH modellen har även rekommenderats i 

litteratur, där Jorion (2001) förklarar att modellerna har konstruerats för att fånga 

varaktigheten hos den betingade volatiliteten i finansiella tidsserier. Ett förvånande resultat 

var att EWMA inte hamnade inom de kritiska gränserna då den är snarlik IGARCH modellen. 

En förklaring kan vara att EWMA har ett högre parametervärde på 0,94 än IGARCH som har 

0,91. Detta kan leda till att en marknadschock har en större påverkan på EWMA modellens 

betingade varians från tidigare perioder och gör att återhämtningen till ny avkastning tar 

längre tid. 

Samtidigt kan resultatet för EWMA även bero på andra faktorer. En studie av Hendricks 

(1996) har fått antalet överträdelser inom de kritiska gränserna på en 99 procentig 
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konfidensnivå där modellen även anses som tillförlitlig. I likhet med denna studie visar 

Hendricks (1996) på att MA modellen förkastas på 99 procentig konfidensnivå. Han menar att 

modellen tenderar att underskatta riskerna, speciellt vid högre konfidensnivåer. 
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5. Diskussion och slutsats 

I studien estimerades förväntad maximal förlust per dag i OMX30. Skattningarna erhölls med 

hjälp av ett antal utvalda volatilitetsmodeller, mer specifikt MA, EWMA, GARCH och 

IGARCH genom Value at Risk metoden. Slutsatsen för denna studie gäller för perioden 2005-

01-31 till 2014-02-28. 

Studien kom fram till att VaR visat sig vara tillförlitlig under en 95 procentig konfidensnivå 

och därmed ingen förkastning av nollhypoteser. Med tanke på att samtliga modeller med VaR 

har fångat in maximala förluster hos OMX30, kan det inte dras några slutsatser om 

vilka/vilken modell som bäst estimerar riskerna för indexet med en 95 procentig 

konfidensnivå . Dock kan det påpekas att modellerna IGARCH och GARCH hade närmast 

förväntat antal överträdelse, enligt Kupiectestet. Tolkningen kan vara att modellerna har en 

bättre noggrannhet vid estimering än EWMA och MA modellerna vid beräkning av Value at 

Risk under den valda tidsperioden. 

Under samma tidsperiod behölls nollhypotesen för VaR som beräknades genom GARCH och 

IGARCH på en 99 procentig konfidensnivå. Resultatet tolkades som att GARCH och 

IGARCH är tillförlitliga modeller även vid högre konfidensnivåer. Samt att IGARCH 

modellen har närmast förväntat antal överträdelser. 

EWMA och MA modellerna har tydligen inte visat säkra estimeringar av de negativa 

avkastningarna i OMX30, eftersom modellerna hade för många överträdelser än det maximalt 

tillåtna, för att anses vara en acceptabel modell vid risk mättning. Detta gör att nollhypotesen 

förkastas för MA och EWMA på en 99 procentig nivå enligt Kupiectestet. Modellen som 

tydligen hade lite svårare att anpassa sig efter varierande avkastning var Value at Risk med 

MA modellen.  

Som en summering kan man säga att GARCH och IGARCH var bättre modeller vid 

estimering av maximala förluster hos OMX30 indexet i denna studie. Då Value at Risk endast 

ger en total överblick av de förväntade maximala förlusterna kan ett förslag till vidare studier 

vara att komplettera med modeller som ger en mer precis skattning av riskerna i OMX30. Det 

skulle även vara intressant att tillämpa olika typer av GARCH modeller för att se om 

modellerna är bättre.  
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7.Bilagor 
Graferna för respektive modell visar hur väl riskerna har estimerats i OMX30 logaritmerade 

avkastning. 

Bilaga 1: Value at Risk 

 95 procentig konfidensnivå  

 
 7.1.  VaR1 estimering GARCH 

 
Graf 7.2  VaR2 estimering IGARCH 
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Graf 7.3  VaR estimering EWMA 

 

Graf 7.4  VaR estimering MA 

 

Bilaga 2: Value at risk  

 99 procentig konfidensnivå 

 

Graf 7.5  VaR3 estimering GARCH 
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Graf 7.6  VaR4 estimering IGARCH 

 

 

Graf 7.7  VaR estimering EWMA 

 

Graf 7.8  VaR estimering MA 
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Bilaga 3: Bolagen som ingår i OMX30 
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Bilaga 4: Stata och Excel 

Bilaga 4.1 
 

 OMX = logaritmerad avkastning 

 GARCH          -const=         Arch L1=    Garch L1 =  

 

IGARCH     arch L1 =    Garch L1 = 

 

Varians                                                                        Value at Risk (VaR)  

rv1= garch  predict rv1, variance            GARCH VaR1= -1.645*sqrt(rv1) VaR3= -2.326*sqrt(rv1) 

rv2=Igarch   predict rv2, variance          IGARCH    VaR2= -1.645*sqrt(rv2) VaR4= -2.326*sqrt(rv2) 

Kupiec backtest: antalet överträdelser (return <VaR ) 

Excel överträdelser: exempel OM(C54<K54;"Överskrider";"Godkänt") 

Kritiska värden Excel: BINOMFÖRD(antal_l;försök;sannolikhet_l;kumulativ

                                                                              

       _cons     2.52e-06   5.88e-07     4.29   0.000     1.37e-06    3.68e-06

              

         L1.     .9059478    .009404    96.34   0.000     .8875163    .9243794

       garch  

              

         L1.     .0829209   .0085142     9.74   0.000     .0662334    .0996084

        arch  

ARCH          

                                                                              

       _cons     .0006789   .0002554     2.66   0.008     .0001782    .0011796

OMX           

                                                                              

         OMX        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

Log likelihood =  5933.466                         Prob > chi2     =         .

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(.)    =         .

Sample: 2 - 2035                                   Number of obs   =      2034

ARCH family regression

                                                                              

       _cons     1.50e-06   3.42e-07     4.38   0.000     8.27e-07    2.17e-06

              

         L1.     .9128914   .0082357   110.85   0.000     .8967496    .9290331

       garch  

              

         L1.     .0871086   .0082357    10.58   0.000     .0709669    .1032504

        arch  

                                                                              

         OMX        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

 ( 1)  [ARCH]L.arch + [ARCH]L.garch = 1

Log likelihood =  5927.443                         Prob > chi2     =         .

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(.)    =         .

Sample: 2 - 2035                                   Number of obs   =      2034

ARCH family regression
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Bilaga 4.2 
 

Kupiec backtest: 95 procentig konfidensnivå 

 

Exponential Weighted Moving Average 

Moving Average 

 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

 

Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

 

                                                              

    backing6          120   10.62917       99.1548    140.8452

                                                              

                    Total   Std. Err.     [95% Conf. Interval]

                                                              

Total estimation                    Number of obs    =    2035

. total  backing6

. gen backing6 = OMX<EWMA95

                                                              

    backing7          114   10.37625      93.65081    134.3492

                                                              

                    Total   Std. Err.     [95% Conf. Interval]

                                                              

Total estimation                    Number of obs    =    2035

. total backing7

                                                              

    backing1          108   10.11526      88.16264    127.8374

                                                              

                    Total   Std. Err.     [95% Conf. Interval]

                                                              

Total estimation                    Number of obs    =    2035

. total  backing1

r(110);

backing1 already defined

. gen backing1 = OMX<VaR1

                                                              

    backing2          105   9.981546      85.42488    124.5751

                                                              

                    Total   Std. Err.     [95% Conf. Interval]

                                                              

Total estimation                    Number of obs    =    2035

. total  backing2
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Kupiec backtest: 99 procentig konfidensnivå 

 

Moving Average 

 

Exponential Weighted Moving Average 

 

 Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

 

 

 Integrated Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

 

                                                              

    backing8           54   7.252098      39.77769    68.22231

                                                              

                    Total   Std. Err.     [95% Conf. Interval]

                                                              

Total estimation                    Number of obs    =    2035

. total backing8

                                                              

    backing5           37   6.028692      25.17694    48.82306

                                                              

                    Total   Std. Err.     [95% Conf. Interval]

                                                              

Total estimation                    Number of obs    =    2035

. total backing5

                                                              

    backing3           30   5.438039      19.33529    40.66471

                                                              

                    Total   Std. Err.     [95% Conf. Interval]

                                                              

Total estimation                    Number of obs    =    2035

. total  backing3

                                                              

    backing4           28   5.256265      17.69178    38.30822

                                                              

                    Total   Std. Err.     [95% Conf. Interval]

                                                              

Total estimation                    Number of obs    =    2035

. total  backing4


