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Sammanfattning 
Value-at-Risk (VaR) är ett bland finansiella institutioner vanligt mått för att mäta marknadsrisk. Det 

finns ett flertal olika sätt att beräkna VaR, vilka ofta ger olika resultat beroende på förutsättningar. 

Ett av dessa är historisk simulering, och syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida historisk 

simulering med dynamiskt uppdaterande volatilitet är en användbar modell för beräkning av VaR och 

hur dess lämplighet beror på valt tillgångsslag eller instrument. För att besvara detta implementeras 

sex olika modeller för beräkning av VaR, vilka sedan testas med hjälp av Christoffersens test. Vi finner 

att inkorporering av dynamisk volatilitet i historisk simulering i många fall medför en förbättring av 

modellen ifråga om statistisk riktighet. Vidare kan historisk simulering med dynamiskt uppdaterande 

volatilitet anses vara konkurrenskraftig i jämförelse med andra vanligt använda modeller, framförallt 

då volatiliteten skattas genom GARCH(1,1). 

  



Abstract 
Value-at-Risk (VaR) is among financial institutions a commonly used tool for measuring market risk. 

Several methods to calculate VaR exists and different implementations often results in different VaR 

forecasts. An interesting implementation is historical simulation, and the purpose of this thesis is to 

examine whether historical simulation with dynamic volatility updating is useful as a model to 

calculate VaR and how this differs in regard to type of asset or instrument. To carry out the 

investigation six different models are implemented, which then are tested for statistical accuracy 

through Christoffersens test. We find that incorporation of volatility updating into the historical 

simulation method in many cases improves the model. The model also generates good results 

compared to other commonly used models, especially if the volatility is predicted through a 

GARCH(1,1) updating scheme.  
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1 Inledning 
Detta kapitel ämnar ge en bakgrund till rapporten som genom en problematisering leder fram till 

studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras de avgränsningar som vi funnit 

nödvändiga tillsammans med en översiktlig beskrivning av studiens genomförande. 

1.1 Bakgrund 

Till följd av den kraftiga tillväxt som finansiella marknader uppvisat de senaste årtiondena har 

behovet av en tillförlitlig riskhantering ökat. Fram till tidigt 1990-tal fanns dock inget allmänt 

accepterat aggregerat mått för mätning av marknadsrisk som på ett enkelt sätt kunde åskådliggöra 

aktuell riskexponering. J.P. Morgan verkade som pionjärer genom att i början av 1990-talet utveckla 

riskmåttet Value-at-Risk, fortsättningsvis benämnt enbart VaR, vilket är ett mått på den största 

möjliga förlust som med en viss sannolikhet kan uppstå inom en given tidsperiod. År 1994 valde J.P. 

Morgan överraskande att offentliggöra en förenklad version av det egenutvecklade VaR måttet 

RiskMetrics. När sedan Bank for International Settlement publicerade det VaR baserade ”The BIS 

Amendment” år 1996 ökade såväl acceptansen som användandet hos finansiella institutioner. (Hull, 

2007) 

Vid implementering av VaR finns flera olika metoder som samtliga implicerar förenklingar och 

antaganden. De flitigast använda metoderna baseras på antagandet att avkastningen på positionen 

är normalfördelad, där olika varianter i huvudsak särskiljs genom sättet som volatiliteten estimeras.  

Normalfördelningsantagandet kritiseras ofta då många avkastningsserier uppvisar så kallad kurtosis, 

vilket innebär tjockare svansar än normalfördelningen. Detta resulterar i att stora marknadsrörelser 

underestimeras i en modell baserad på normalfördelningsantagandet och därmed också i många fall i 

en bristfällig riskhantering. En ytterligare nackdel som normalfördelade VaR-modeller uppvisar är 

svårigheten att handskas med ickelinjära positioner, exempelvis optioner. En alternativ metod som är 

oberoende av lineariteten i underliggande och som ej baseras på något antagande om fördelning är 

historisk simulering. Denna metod baseras istället endast på positionens historiska avkastning och 

VaR skattas utifrån percentilerna i den historiska fördelningen. Metoden är både intuitiv och 

lättförklarad, samtidigt som såväl skevhet som kurtosis tas hänsyn till i modellen. En nackdel med 

historisk simulering är dock att volatiliteten antas konstant över hela tidsperioden, vilket ofta inte 

stämmer överens med verkligheten. (Hull & White, 1998b).  

Åtskilliga tidigare studier har studerat och utvärderat olika sätt att estimera VaR, där såväl olika 

varianter av normalfördelat VaR som historiskt simulerat VaR jämförts. I en studie genomförd av 

Sarma et al. (2003) utvärderas ett antal olika VaR-modeller för S&P 500 och det indiska NSE-50 
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indexet på såväl 95- som 99 procent konfidensnivå. Liknande studier har också genomförts på den 

svenska marknaden, för såväl OMX index, aktieportföljer som optionsportföljer.1 Samtliga dessa 

studier estimerar VaR genom historisk simulering enligt samma metodik, dock med skillnader i 

mängden historisk data som används. 

1.2 Problematisering 

De studier som nämns ovan visar genomgående på relativt svaga resultat för historisk simulering. 

Detta har till stor del sitt ursprung i att modellen inte tar hänsyn till dynamisk volatilitet, vilket gör att 

överskridanden2 av VaR tenderar att klumpa sig. Hull & White (1998a) presenterar en utveckling av 

historisk simulering som innebär att dynamisk volatilitet inkluderas i modellen, resulterande i att 

problemet med antagandet om konstant volatilitet förbigås och man visar att detta ger tydliga 

förbättringar jämfört med vanlig historisk simulering. Denna utveckling av historisk simulering 

undersöks varken av Sarma et al. (2003) eller studierna som utvärderat VaR mått på den svenska 

marknaden, och det finns till vår kännedom ej heller andra jämförande studier som undersökt 

historisk simulering med dynamisk volatilitet. Med anledning av detta är det av intresse att 

undersöka om en utveckling av historisk simulering genom att inkludera dynamisk volatilitet 

reducerar ovan nämnda problem och om träffsäkerheten därmed förbättras. 

Vid en utvärdering av VaR-modeller är det av intresse att undersöka huruvida antalet överskridanden 

motsvarar modellens skattade sannolikhet. I detta fall är det, på grund av ovan nämnda problem 

med klumpning, också av intresse att undersöka om överskridanden sker oberoende. Mot bakgrund 

av detta undersöks därför lämpligen den betingade täckningen genom att såväl obetingad täckning 

som oberoende testas.3 Det är också av stor vikt att genomföra ovanstående tester på tidsserier med 

olika karakteristik4 i syfte att undersöka om eventuella skillnader i träffsäkerhet då föreligger. För att 

dessutom kunna jämföra resultaten mot tidigare genomförda studier anser vi det också lämpligt att i 

möjligaste mån använda samma testmetodik som dessa studier.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida historisk simulering med dynamiskt 

uppdaterande volatilitet är en användbar modell för beräkning av VaR och hur dess lämplighet beror 

på valt tillgångsslag eller instrument. 

                                                           
1
 Se Andersson et al. (2008), Grönquist och Källerö (2005), samt Johansson och Johansson (2007) 

2
 Ett överskridande innebär att förlusten en viss dag är större än VaR beräknat för den dagen.  

3
 Obetingad täckning innebär att andelen överskridande skall motsvara modellens skattade sannolikhet. 

Oberoende innebär att historisk information ej skall påverka sannolikheten för framtida utfall. För betingad 
täckning skall såväl obetingad täckning som oberoende uppfyllas. (Campbell, 2005) 
4
 Med karakteristik menas här en tidsseries utseende gällande storlek på- och förändrig av medelvärde och 

volatilitet.  
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1.4 Frågeställningar 

1) Innebär historisk simulering med dynamiskt uppdaterande volatilitet, utifrån vald 

testmetodik, en förbättring jämfört med traditionell historisk simulering? 

2) Kan historisk simulering med dynamiskt uppdaterande volatilitet, utifrån vald testmetodik, 

anses vara en konkurrenskraftig modell jämfört med de normalfördelningsmodeller som 

Sarma et al. (2003) testar? 

3) Passar historisk simulering med dynamiskt uppdaterande volatilitet bättre för en viss 

karakteristik på underliggande position? 

4) Påverkar vald konfidensnivå hur väl historisk simulering med dynamiskt uppdaterande 

volatilitet fungerar i jämförelse med konkurrerande mått? 

5) Kan historisk simulering med dynamiskt uppdaterande volatilitet som helhet beskrivas som 

ett konkurrenskraftigt mått för beräkning av VaR? 

1.5 Avgränsningar och genomförande 

Undersökningen genomförs stegvis enligt nedanstående beskrivning i syfte att säkerställa riktighet i 

varje fas av studien. Inledningsvis samlas data för valda tidsserier och tidsperioder in. För att uppnå 

en varierande karakteristik väljs två olika aktieindex, två råvaror samt en växelkurs och en kort ränta. 

Då vi anser sex olika karakteristiker vara tillräckligt väljer vi att endast testa modellerna på en 

tidsperiod, vilken är densamma för alla tidsserier. Denna tidsperiod som sträcker sig fram till 17 juni 

2008 består av 500 observationer, vilket anses vara tillräckligt för statistiskt säkra resultat (Hull 

2007). 

I nästa steg implementeras de modeller som undersöks. Vi väljer i denna undersökning att endast 

implementera en variant av historisk simulering med dynamiskt uppdaterande volatilitet, kombinerat 

med två olika sätt att prognostisera volatilitet. Utöver detta implementeras tre vanligt använda 

modeller för jämförelse, vilket vi anser vara tillräckligt för att kunna besvara de frågeställningar som 

ställts upp. 

Slutligen beräknas VaR för de valda tidsserierna och de värden som fås testats mot verkliga värden 

med hjälp av Christoffersens test, vilket är en beprövad testmetodik. Här kan argumenteras för att 

ytterligare tester skulle ge mer utslagsgivande resultat, men utrymmet för denna studie tillåter inte 

detta. 
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2 Presentation av central teori 

I följande kapitel beskrivs de teorier som är nödvändiga för att analysera undersökningens syfte. 

Inledningsvis definieras VaR och därefter beskrivs olika varianter av detta riskmått samt ett antal 

alternativ att skatta volatiliteten. Därefter presenteras en väletablerad metod för utvärdering av VaR-

modeller samt innebörden och användbarheten av deskriptiv statistik. Slutligen presenteras ett antal 

tidigare genomförda studier. 

2.1 Value-at-Risk 

VaR är ett mått på en portföljs maximala värdeförändring som med en viss sannolikhet kan uppstå 

över en bestämd tidshorisont (J.P.Morgan/Reuters, 1996). VaR kan därmed förklaras med hjälp av 

påståendet att den potentiella negativa, absoluta värdeförändringen under de kommande N dagarna 

med 100-C procent sannolikhet inte kommer överstiga X kronor. Variabeln X, som är en funktion av 

de två parametrarna N och C, betecknar då VaR för portföljen. I Figur 1 nedan visas hur VaR kan 

definieras utifrån sannolikhetsfördelningen. Här betecknar XC den största negativa, absoluta 

värdeförändring som kan förväntas vid konfidensnivån 1-C, det vill säga skillnaden mellan portföljens 

värde idag, VP, och förlusten som representeras av den (100-C):e percentilen i 

sannolikhetsfördelningen. 

 

Figur 1. Illustration av VaR. 

Definitionen av VaR enligt ovanstående illustration, vilket också är den mest populära och den vår 

studie kommer att utgå ifrån, blir då (Hull, 2007) 

VaR = - XC 

Ytterligare ett sätt att definiera VaR är att utgå från den största förväntade negativa, relativa 

värdeförändring som kan förväntas vid konfidensnivån 1-C, här betecknat rC. Portföljens 

utgångsvärde betecknas VP och dess förväntade avkastning betecknas 𝑟 P. Enligt denna definition 

uttrycks VaR enligt (Fan et al., 2004) 
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VaR = -rCVP +  𝑟 PVP 

2.1.1 Parameterval för VaR 

Vid implementering av VaR måste såväl tidshorisont som konfidensnivå bestämmas. Lämpligheten 

för olika val beror exempelvis av likviditeten hos innehavda instrument, hur ofta portföljen övervakas 

samt på karakteristiken för portföljens avkastning. För illikvida instrument och för portföljer som 

övervakas sällan är en längre tidshorisont lämplig medan investerare med daglig resultatkontroll bör 

välja en kortare tidshorisont. Vanligtvis är det lämpligast att beräkna VaR för 1 dag och därefter 

utnyttja approximationen att VaR för N dagar är ekvivalent med  𝑁 multiplicerat med VaR för 1 

dag5. En annan fördel med att beräkna VaR för 1 handelsdag är att måttet snabbt kan justeras om det 

skulle visa sig vara felaktigt. (Hull, 2007)  

Vald konfidensnivå är också den beroende av ett antal faktorer som exempelvis riskbenägenhet och 

hur resultatet är ämnat att användas. Då VaR är en växande funktion av vald konfidensnivå innebär 

en högre konfidensnivå att mer kapital måste allokeras, under förutsättning att detta bestäms efter 

VaR-modellen. En lägre konfidensnivå leder rimligtvis till fler överskridanden av VaR och därmed i 

slutänden till högre risktagande. Vid utvärdering av VaR-modeller kan en lägre konfidensnivå vara att 

föredra eftersom fler överskridanden ger ett större underlag att analysera. (Dowd, 2003) 

2.2 Normalfördelningsmetoden 

Ett vanligt förfarande vid VaR beräkningar är att portföljens avkastning antas vara normalfördelad.  

Vanligtvis approximeras också väntevärdet för portföljens avkastning till noll i syfte att förenkla 

beräkningarna ytterligare. (Hull, 2007) Under normalfördelningsantagandet gäller följande samband 

mellan största negativa, relativa värdeförändring rC och vald konfidensnivå 1-C. (Fan et al., 2004) 

𝑃 𝑟𝑃 <  𝑟𝐶 =   𝑓 𝑟𝑃 𝑑𝑟𝑝 = 𝐶

𝑟𝐶

−∞

 

Utifrån detta, mot bakgrund av att avkastningen r för portföljen antas vara normalfördelad med 

väntevärde 𝑟  och standardavvikelse 𝜎, gäller 

𝑃 𝑟 <  𝑟𝐶 = 𝑃[
𝑟−𝑟 

𝜎
 < 

𝑟𝑐−𝑟 

𝜎
] = 𝐶 

Samtidigt gäller att 𝑟𝐶 = 𝑟 − 𝛼𝜎 där 𝛼 väljs för att ge konfidensnivå 1-C. Detta innebär att VaR kan 

beräknas enligt 

                                                           
5
 Detta samband gäller exakt när värdet av portföljen för respektive dag är oberoende och normalfördelat med 

väntevärde noll och samma standardavvikelse. I annat fall är det en approximation. (Hull, 2007) 
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𝑉𝑎𝑅 =  𝛼𝜎𝑉 

Då tidshorisonten N inkluderas blir VaR (Hull, 2007) 

𝑁 𝑑𝑎𝑔 𝑉𝑎𝑅 =  1 𝑑𝑎𝑔 𝑉𝑎𝑅 𝑁 = 𝛼𝜎𝑉 𝑁 

I enlighet med ovanstående ekvation kräver VaR beräkningar under normalfördelningsantagandet 

endast en skattning av volatiliteten samt ett val av konfidensnivå och tidshorisont. Detta gör 

metoden lättimplementerad och praktisk att använda samtidigt som möjligheten att välja metodik 

för prognostisering av volatiliteten gör metoden flexibel. Vilket sätt som används för detta är också 

helt oberoende av modellen. VaR under normalfördelningsantagandet är trots sina många fördelar 

ofta kritiserat, främst beroende på att normalfördelningsantagandets riktighet i många fall är 

tveksamt. Det finns också ett flertal undersökningar som har påvisat att svansarna för många 

avkastningsserier är tjockare i verkligheten än vad som ges av normalfördelningsantagandet, vilket 

leder till att VaR värdet i de fallen blir för lågt6. (Hull, 2007) 

2.3 Historisk simulering 

Historisk simulering innebär att historisk data används för att skatta framtida VaR värden. I 

tillämpningsmetodiken ingår att insamla tidsserier över portföljens samtliga tillgångar och därefter 

beräkna hur portföljens värde förändras av de historiska prisförändringarna på de enskilda 

tillgångarna. Valet av mängden historisk data avgörs i huvudsak av två implikationer som detta 

medför. Vid långa tidsperioder fås ett statistiskt säkert underlag samtidigt som risken för att 

tidsserien ej längre kan anses stationär7 ökar, medan det omvända gäller för korta tidsperioder. (Hull, 

2007) 

Om mängden historisk data, det vill säga antalet historiska dagar som används för att beräkna VaR, 

betecknas N, värdet för tillgången dag i betecknas vi, och det idag antas vara dag n kan värdet av 

tillgången i morgon beräknas som: (Hull, 2007) 

𝑣𝑛+1 = 𝑣𝑛

𝑣𝑖

𝑣𝑖−1
 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

I enlighet med ovanstående ekvation fås alltså N stycken möjliga framtida portföljvärden, vilka utgår 

ifrån historiska avkastningar på de instrument som inkluderas i portföljen. I nästa fas skapas ett 
                                                           
6
 Bland annat har Hull och White (1998b) illustrerat problemet med icke-normalitet genom att undersöka 

växelkurser för 12 marknader under perioden 1988 till 1997. Studien visade på en toppigare fördelning med 
tjockare svansar än normalfördelningen. 
7
 En tidsserie är stationär då variabeln fluktuerar runt sitt medelvärde med konstant varians. Tidsseriens 

sannolikhetsfördelning ska alltså vara oberoende av tiden för att serien ska anses stationär. (Pindyck och 
Rubinfeld, 1998) 
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histogram över dessa möjliga framtida portföljvärde och VaR bestäms som differensen mellan 

portföljens utgångsvärde och värdet vid konfidensintervallets gräns i histogrammet. (Hull, 2007) 

Historisk simulering anses i jämförelse med andra modeller vara såväl intuitiv som lättförklarad. 

Största fördelen är dock att metoden inte är beroende av antaganden om sannolikhetsfördelningar, 

utan istället utgår ifrån den historiska fördelningen för modellerad tillgång. Till metodens nackdelar 

hör att den ur beräkningssynpunkt är betydligt långsammare än normalfördelningsmetoden samt att 

den inte tar hänsyn till eventuella förändringar i portföljens volatilitet över tiden. (Hull och White, 

1998a) 

2.4 Historisk simulering med dynamisk volatilitet 

Mot bakgrund av att historisk simulering inte tar hänsyn till förändringar i volatilitet föreslår Hull och 

White (1998a) en utvidgning av metoden så att också dynamisk volatilitet inkorporeras. Metoden 

syftar till att VaR skall justeras under perioder då volatiliteten förändras och därigenom till ett 

förbättrat riskmått. Modellen fungerar också liksom normalfördelningsmetoden helt oberoende av 

på vilket sätt volatiliteten prognostiseras (Hull, 2007).  

Genom att ta hänsyn till dynamisk volatilitet i modellen förändras beräkningarna för möjliga framtida 

portföljvärden, men i övrigt är metoden oförändrad. Ekvationen nedan, där 𝜎𝑛+1 representerar den 

för morgondagen prognostiserade volatiliteten och 𝜎𝑖  är volatiliteten dag i, är alltså den förändring 

som inkorporering av dynamisk volatilitet medför. (Hull och White, 1998) 

𝑣𝑛+1 = 𝑣𝑛

𝑣𝑖 +  𝑣𝑖 − 𝑣𝑖−1 𝜎𝑛+1/𝜎𝑖

𝑣𝑖−1
 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 

Genom att på detta sätt inkludera den aktuella prognostiserade volatiliteten beräknas VaR med 

större hänsyn till aktuell information än vid traditionell historisk simulering (Hull, 2007). Istället för 

att, som vid traditionell historisk simulering, endast använda sig av ojusterade historiska förändringar 

av tillgångens värde används nu de historiska förändringarna justerade med aktuell volatilitet i syfte 

att bättre spegla rådande marknadssituation. (Hull och White, 1998a) 

2.5 Prognostisering av volatilitet 

Prognostisering av en tillgångs framtida volatilitet kan genomföras med ett flertal olika modeller. Tre 

vanligt använda prognostiseringsmodeller är glidande medelvärde (MA), glidande medelvärde med 

exponentiell utjämning (EWMA) och GARCH(1,1) vilka samtliga presenteras nedan. 
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2.5.1 Glidande medelvärde (MA) 

Prognostisering av volatilitet genom glidande medelvärde är en metod där morgondagens volatilitet 

skattas utifrån ett antal historiska observationer. Den mängd data som väljs brukar benämnas fönster 

och detta fönster glider fram över tiden så att det alltid är de n senaste observationerna som 

används vid beräkningen av nästkommande volatilitet. Om ri är avkastningen för dag i, det vill säga 

mellan slutet av dag i – 1 och slutet av dag i, storleken på fönstret är n och skattningstidpunkten är T, 

kan volatiliteten beräknas enligt: (Hull, 2007) 

𝜎𝑇 =   
1

𝑛 − 1
 (𝑟𝑖 − 𝑟 )2

𝑇−1

𝑖=𝑇−𝑛

 

där 

𝑟 =  
1

𝑛
 𝑟𝑖

𝑇−1

𝑖=𝑇−𝑛

 

Om medelvärdet 𝑟  antas vara noll8 förenklas skattnigen av nästkommande volatilitet till (Hull, 2007) 

𝜎𝑇 =   
1

𝑛
 𝑟𝑖

2

𝑇−1

𝑖=𝑇−𝑛

 

För skattningar vid successivt senare tidpunkter, T+1, T+2, …, kommer fönstret med de n historiska 

datapunkterna glida framåt och den prognostiserade variansen kommer att uppdateras enligt:  

𝜎𝑇+𝑗
2 = σ𝑇+𝑗−1

2 + 
𝑟𝑇+𝑗−1

2

𝑛
−  

𝑟𝑇+𝑗−𝑛−1
2

𝑛
 , 𝑗 = 1,2, … 

Vilken storlek som är lämpligast för fönstret beror på processens stationäritet, där ett stort fönster 

oftast är bättre än ett litet så länge stationäritet uppfylls. Då alla datapunkter i fönstret ger samma 

bidrag till den prognostiserade volatiliteten kommer modellen inte ta någon hänsyn till dynamiska 

egenskaper i tidsserien. (Hull, 2007) 

2.5.2 Glidande medelvärde med exponentiell utjämning (EWMA) 

Glidande medelvärde med viktning av observationer är en utvidgning av MA som medför lägre vikt 

vid äldre observationer. Om αi betecknar hur stor vikt som observationen för i dagar sedan ska ge till 

den prognostiserade volatiliteten bestäms volatiliteten enligt nedan. (Hull, 2007) 

                                                           
8
 Denna förenkling kan göras om den förväntade förändringen i en tillgångs värde över en dag är liten i 

jämförelse med standardavvikelsen för förändringarna (Hull, 2007). 
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𝜎𝑇 =    𝛼𝑖𝑟𝑖
2

𝑇−1

𝑖=𝑇−𝑛

 

där  

 𝛼𝑖 = 1

𝑇−1

𝑖=𝑇−𝑛

 

Om 𝛼𝑖  och 𝛼𝑗  väljs så att 𝛼𝑖  > 𝛼𝑗 , där i > j kommer större vikt läggas vid nyare observationer. EWMA 

är ett specialfall av ovanstående ekvation för 𝜎𝑇, där vikterna 𝛼𝑖minskar exponentiellt. Mer specifikt 

sätts 𝛼𝑖+1 =  𝜆𝛼𝑖  där 𝜆 är en konstant mellan 0 och 1. Det går då att visa9 att ekvationen kan skrivas 

om på följande sätt. (Hull, 2007) 

𝜎𝑇
2 =  𝜆𝜎𝑇−1

2 + (1 − 𝜆)𝑟𝑇−1
2  

Konstanten λ brukar benämnas utjämningskonstant, där ett högre 𝜆 medför större vikt för gamla 

observationer. En fördel med EWMA är att endast en liten mängd historisk data behövs. Vid varje 

given tidpunkt behövs endast den senast prognostiserade variansen och den senaste relativa 

värdeförändringen. (Hull, 2007)  

2.5.3 GARCH(1,1)  

Ytterligare en utvidgning av viktat glidande medelvärde är att införa en långsiktig genomsnittlig 

varians VL som ges vikten 𝛾 (Hull, 2007). Här är 𝛾 VL= 𝛼0 och modellen ser då ut enligt nedan, där 

avkastningen, r, ersatts av en felterm, ε.10 (Engle, 1982)  

𝜎𝑇
2 = 𝛼0 +   𝛼𝑖𝜀𝑖

2

𝑞

𝑖=1

 

där  

 𝑞 > 0, 𝛼0 > 0,  𝛼𝑖 ≥ 0 

 

                                                           
9
 Se Hull (2007) sidan 123 för härledning. 

10
 För att ekvationen här ska vara skriven på den form Engle (1982) presenterade den har n ersatts med q och 

summan går då från 1 till q istället för från T-n till T-1 enligt tidigare använd notation. Avkastningen rt har 
ersatts av en konstant a och en felterm 𝜀 enligt rt = a + 𝜀t vilket är ett vanligt sätt att modellera 
avkastningsserier. I detta fall är denna konstant a = 0, vilket ofta antas vid riskmätningar på dagsbasis (Hull, 
2005) 
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Denna modell benämnde Engle (1982) ARCH(q)11, där q betecknar antalet historiska observationer. I 

likhet med EWMA ges även här äldre observationer mindre vikt. Bollerslev (1986) föreslår en 

utvidgning av ARCH(q) där ett antal, p, autoregressiva termer tillkommer enligt nedan. 

𝜎𝑇
2 = 𝛼0 +   𝛼𝑖𝜀𝑖

2𝑞
𝑖=1  +  𝛽𝑖𝜎𝑖

2𝑝
𝑖=1  

där 

𝑞 > 0, 𝑝 ≥ 0,  𝛼0 > 0,  𝛼𝑖 ≥ 0, 𝛽𝑖 ≥ 0 

Denna modell benämnde Bollerslev (1986) GARCH(p,q)12  modellen och för p=0 blir modellen 

reducerad till  ARCH(q) i enlighet med Engle (1982). En enkel och vanlig tillämpning av GARCH(p,q) är 

GARCH(1,1), där p=q=1, vilken åskådliggörs nedan13. (Hull, 2007) 

𝜎𝑇
2 = 𝛼0 +  𝛼𝑟𝑇−1

2 + 𝛽𝜎𝑇−1
2  

där 

𝛼 + 𝛽 < 1 

I praktiken tenderar volatiliteten att återgå till sitt långsiktiga medelvärde. Detta tar GARCH(1,1) 

modellen hänsyn till genom att en medelvärdesåtervändande term inkluderas i prognostiseringen. 

Detta är också den stora fördelen i jämförelse med EWMA. (Hull, 2007) 

2.5.4 Parameterskattning via Maximum-Likelihood 

Vid bestämning av parametrarna 𝛼0 , 𝛼 och 𝛽 i GARCH(1,1) modellen används Maximum-Likelihood 

metoden utgående ifrån historiska data. Denna metod syftar till att välja parametrarna så att 

sannolikheten för de givna utfallen ska bli så stor som möjligt. Metodens grund kan enklast förklaras 

med följande exempel. Låt utgångspunkten vara en portfölj med tio aktier där priset på en av 

aktierna en slumpmässig dag faller och de andra är oförändrade. Den bästa uppskattningen av 

sannolikheten att en aktie faller nästkommande dag bör då vara 0,1. Om sannolikheten att en aktie 

faller i värde sätts till p blir sannolikheten att en aktie faller samtidigt som de andra hålls oförändrade 

p(1-p)9. Att använda Maximum-Likelihood metoden för att skatta parametern p innebär då att sätta p 

till det värde som maximerar sannolikheten för givet utfall, p(1-p)9. Genom att derivera med 

avseende på p, sätta uttrycket lika med noll och sedan lösa ut p fås just p=0,1. (Hull, 2007) 

                                                           
11

 ARCH är en förkortning av Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Robert Engle fick 2003 nobelpriset 
för sitt arbete med ARCH modeller. (Hull, 2007) 
12

 GARCH är en förkortning av Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. 
13

 Vi återgår här till tidigare införda beteckningar. 
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Om istället variansen v för en variabel X, som antas normalfördelad med väntevärde noll, ska 

bestämmas utifrån m observationer av givna avkastningar, u1, u2, …, um, medför Maximum-Likelihood 

metoden att variansen v väljs så att sannolikheten för givna avkastningar maximeras. Sannolikheten 

att ui observeras är då täthetsfunktionen för X då X=ui, nämligen: (Hull, 2007)  

1

 2𝜋𝑣𝑖

𝑒
(
−𝑢 𝑖

2

2𝑣𝑖
)
 

Sannolikheten att de m observationerna uppstår i den ordning de observeras blir då produktsumman 

av deras täthetsfunktioner enligt nedan. (Hull, 2007) 

  
1

 2𝜋𝑣𝑖

𝑒
(
−𝑢𝑖

2

2𝑣𝑖
)
 

𝑚

𝑖=1

 

Vid användning av Maximum-Likelihood metoden ska nu alltså det värde för v som maximerar 

uttrycket ovan hittas. Detta görs enklast genom att först logaritmera givet uttryck i syfte att 

transformera produktsumman till en beräkningsmässigt mer hanterlig summation14 enligt nedan. 

(Hull, 2007) 

  − ln 𝑣𝑖 −
𝑢𝑖

2

𝑣𝑖
 

𝑚

𝑖=1

 

Ovanstående uttryck, med 𝑣𝑖=σi
2och μi=ri, används vid skattning av GARCH(1,1) parametrarna. 

2.5.5 Samband mellan modellerna 

Enligt tidigare beskrivning föreligger ett samband mellan de tre modellerna för att prognostisera 

volatilitet ovan. Både glidande medelvärde och glidande medelvärde med exponentiell utjämning är 

specialfall av GARCH(1,1) modellen. Genom att sätta 𝛼0=0, 𝛼=1- 𝜆 och 𝛽=𝜆 i GARCH(1,1) modellen fås 

modellen för glidande medelvärde med exponentiell utjämning enligt nedan. 

𝜎𝑇
2 = 𝛼0 +  𝛼𝑟𝑇−1

2 + 𝛽𝜎𝑇−1
2 =   𝛼0 = 0, 𝛼 = 1 − 𝜆, 𝛽 = 𝜆 =  𝜆𝜎𝑇−1

2 + (1 − 𝜆)𝑟𝑇−1
2  

Uttrycket ovan är alltså ekvivalent med tidigare beskrivna uttryck för glidande medelvärde med 

exponentiell utjämning. Vanligt glidande medelvärde erhålls genom att sätta 𝜆=1, det vill säga 𝛼=0, 𝛽 

=1 och 𝛼=0, vilket resulterar i ekvationen nedan. 

 𝜎𝑇
2 = 𝛼0 +  𝛼𝑟𝑇−1

2 + 𝛽𝜎𝑇−1
2 =   𝛼0 = 0, 𝛼 = 0, 𝛽 = 1 =  𝜎𝑇−1

2  

                                                           
14

 Konstanta faktorer ignoreras här. 
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 𝑑ä𝑟  𝜎𝑇−1
2 =

1

𝑛
 𝑟𝑖

2

𝑇−1

𝑖=𝑇−𝑛

 

Utifrån diskussionen ovan räcker det alltså med att implementera GARCH(1,1) modellen för att alla 

tre modeller ska kunna användas. 

2.6 Back testing 

Vid utvärdering av VaR mått används vanligtvis back testing, vilket syftar till att utvärdera modellens 

riktighet på historiska data. Back testing innebär alltså att jämföra förväntade ändringar med faktiska 

ändringar i en tillgång. (Hull, 2007) 

Vid back testing ingår att kontrollera hur ofta VaR överskrids, det vill säga hur ofta minskningen av 

tillgångens värde över studerad tidshorisont överskrider VaR. Sannolikheten för ett överskridande då 

VaR beräknats med X procents konfidensnivå bör alltså vara 100*(1-X) procent. Skulle genomförd 

back testing visa att VaR överskrids oftare än detta har risken i tillgången troligtvis underskattats och 

VaR är i detta fall för lågt. Vid för få överskridanden av VaR har risken istället med stor sannolikhet 

överskattats och VaR är då för högt. Test av antalet överskridanden brukar benämnas test av 

obetingad täckning. (Campbell, 2005) 

Test av obetingad täckning är ett första steg i back testing av en VaR-modell. Nästa steg är att 

undersöka hur observerade överskridanden sker i förhållande till varandra. Syftet med denna 

undersökning är att klargöra om något beroende mellan överskridanden föreligger. Då en VaR-

modell uppfyller kraven på obetingad täckning men överskridanden tenderar att klumpa sig kan ett 

beroende antas föreligga, vilket måste testas statistiskt för att säkerställa att det ej uppkommit 

slumpmässigt. Vid ett observerat beroende tenderar VaR måttet att inte vara tillräckligt dynamiskt 

genom att det inte svarar tillräckligt snabbt mot förändringar i marknadsrisken. (Campbell, 2005) 

Ett korrekt VaR-mått måste alltså uppvisa både obetingad täckning och oberoende och det ena 

medför inte automatiskt det andra. Dessa två egenskaper måste därför testas var och en för sig. 

Nedan beskrivs Christoffersens testmetodik som består av tre steg; test av obetingad täckning, test 

av oberoende, samt ett kombinerat test av oberoende och obetingad täckning. (Campbell, 2005) 

2.6.1 Christoffersens test  

Christoffersens test utgår ifrån en indikatorvariabel It, som antar värdet 1 om VaR överskrids en viss 

dag och 0 annars. För varje dag som VaR ska testas fås alltså ett värde på indikatorvariabeln. Med 
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hjälp av den indikatorsekvens som skapats kan de tre ovan nämnda testerna genomföras. Alla tre 

tester genomförs med hjälp av en Liklihood Ratio15 (LR). (Christoffersen, 1998) 

2.6.1.1 Test av obetingad täckning 

I LR testet för obetingad täckning testas hypotesen att vi har betingad täckning, E(It)=p, mot 

mothypotesen att vi inte har betingad täckning, E(It )≠p. Då endast värdena noll och ett kan antas ska 

LR vara asymptotiskt chi2-fördelad med 1 frihetsgrad. Likelihood funktionen för nollhypotesen är 

(Christoffersen, 1998) 

 

𝐿(𝑝; 𝐼1 , 𝐼2,…,𝐼𝑁 ) = (1 − 𝑝)𝑛0𝑝𝑛1  

 

Likelihood funktionen för mothypotesen är 

   

𝐿(𝜋; 𝐼1 , 𝐼2,…,𝐼𝑁 ) = (1 − 𝜋)𝑛0𝜋𝑛1  

    

LR testet för obetingad täckning blir då 

𝐿𝑅𝑢 .𝑐 . = −2𝑙𝑛  
(1−𝑝)𝑛0𝑝𝑛1

(1−𝜋)𝑛0𝜋𝑛1
  ~𝜒2(1) 

där 

p är signifikansnivå 

  n0 är antalet nollor i indikatorsekvensen 

  n1 är antalet ettor i indikatorsekvensen 

𝜋 =
𝑛1

𝑛𝑜 + 𝑛1
 

2.6.1.2 Test av oberoende 

I LR testet för oberoende testas hypotesen om observationernas oberoende mot en binär Markov-

process16. Även här ska LR vara asymptotiskt chi2-fördelad med 1 frihetsgrad. Likelihood funktionen 

för nollhypotesen är (Christoffersen, 1998) 

𝐿(𝜋1; 𝐼1 , 𝐼2,…𝐼𝑁 ) =  1 − 𝜋2 
(𝑛00 +𝑛01 )𝜋2

(𝑛01 +𝑛11 )
 

                                                           
15

 Ett Likelihood Ratio test innebär att välja en av två hypoteser utifrån värdet på kvoten av dess likelihood 
funktioner. (Pindyck och Rubinfeld, 1998) 
16

 En Markov process är en stokastisk process utan minne, vilket innebär att studerad variabels 
sannolikhetsfördelning vid alla framtida tillfällen är oberoende av historiska rörelser. (Hull, 2005) 
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Likelihood funktionen för Markov-processen är 

𝐿(𝜋2; 𝐼1, 𝐼2,…𝐼𝑁 ) = (1 − 𝜋01)𝑛00𝜋01
𝑛01 (1 − 𝜋11)𝑛10𝜋11

𝑛11  

LR testet för oberoende blir då 

   

𝐿𝑅𝑖𝑛𝑑 . = −2𝑙𝑛  
 1 − 𝜋2 

(𝑛00 +𝑛01 )𝜋2
(𝑛01 +𝑛11 )

(1 − 𝜋01)𝑛00𝜋01
𝑛01 (1 − 𝜋11)𝑛10𝜋11

𝑛11
  ~𝜒2(1) 

där 

nij är antalet i värden som följs av ett j värde i indikatorsekvensen (i, j = 0, 1) 

  

𝜋01 =
𝑛01

𝑛00 + 𝑛01
 

𝜋11 =
𝑛11

𝑛10 + 𝑛11
 

𝜋2 =
𝑛01+𝑛11

𝑛00+𝑛10 + 𝑛01+𝑛11
 

2.6.1.3 Test av betingad täckning 

Test av betingad täckning är en kombination av de två tidigare testerna där nollhypotesen i testet för 

obetingad täckning testas mot mothypotesen i testet för oberoende. Då vi här har två variabler som 

var och en kan anta värdena noll och ett ska LR här vara asymptotiskt chi2-fördelad med 2 

frihetsgrader. LR testet blir då (Christoffersen, 1998)  

𝐿𝑅𝑐 .𝑐 . = −2𝑙𝑛  
(1 − 𝑝)𝑛0𝑝𝑛1

(1 − 𝜋01)𝑛00𝜋01
𝑛01 (1 − 𝜋11)𝑛10𝜋11

𝑛11
  ~𝜒2(2) 

2.7 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv, beskrivande statistik behandlar metoder som syftar till att summera och klassificera 

numeriska data. I anslutning till VaR-måttet är det av stort intresse att undersöka om avkastningar 

kan antas vara normalfördelade. För att beskriva avkastningarnas egenskaper kan bland annat mått 

på frekvensfördelningens skevhet och toppighet, kurtosis, undersökas. En metod att undersöka detta 

innebär att centralmoment k, mk, beräknas kring väntevärdet enligt nedan. (Pindyck och Rubinfeld, 

1998) 

𝑚𝑘 = 𝐸[(𝑥 − 𝑥 )𝑘 ] 
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där 

𝑥  är datamängdens väntevärde 

Utifrån centralmomenten kan skevhetskoefficienten γ1 definieras enligt nedan, där positiv skevhet 

innebär att höger svans är längre än den vänstra och omvänt gäller för negativ skevhet. 

𝛾1 =
𝑚3

𝜎3  

där 

𝜎 representerar datamängdens standardavvikelse 

Toppighetskoefficienten definieras vanligtvis som 

𝛾2 =
𝑚4

𝜎4 − 3 

Då normalfördelning föreligger antar 𝛾2värdet 0 och data benämns mesokurtosiska. Då 𝛾2> 0 har 

data en högre topp än normalfördelade data, medan det omvända gäller då 𝛾2< 0. 

2.8 Tidigare studier 

I syfte att kunna jämföra våra resultat och motivera vald metod presenteras nedan några av de 

studier som denna undersökning tar utgångspunkt i eller jämför resultat emot. 

2.8.1 Selection of Value-at-Risk Models 

Sarma et al. (2003) ämnar i deras studie presentera ett tillvägagångssätt för att utifrån ett antal VaR-

modeller välja endast en. I denna studie genomförs två fallstudier på S&P 500 och NSE-50 för såväl 

95- som 99 procent konfidensnivå. Modellvalet genomförs sedan genom en tvåstegsprocedur där det 

första steget ämnar säkerställa statistisk riktighet och överlevande modeller testas därefter genom 

subjektiva loss-funktioner. Statistisk riktighet testas först genom Christoffersens test, vilken 

undersöker betingad täckning genom såväl obetingad täckning som oberoende, samt därefter genom 

ett regressionsbaserat test som ämnar analysera eventuellt beroende av högre ordning. Det 

regressionsbaserade testet genomförs till viss del utgående från hypoteser om korrelerande faktorer, 

såsom dagsberoenden och avkastningssläpningar. De subjektiva loss funktionerna ämnar 

representera varje riskmanagers subjektiva värderingar och därigenom verka som ett verktyg vid 

valet av en lämplig VaR-modell. 

Modellerna som Sarma et al. (2003) testar är historisk simulering samt normalfördelningsmetoden 

med prognostisering av volatilitet genom MA, EWMA, och GARCH(1,1), med motiveringen att dessa 
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är flitigt använda i praktiken, varför en undersökning av dessa anses vara av stort intresse17. 

Resultatet av studien påvisar att endast ett fåtal modeller uppvisar korrekt betingad täckning, där 

normalfördelningsmetoden med EWMA och AR-GARCH(1,1) överlag presterar bäst medan historisk 

simulering och normalfördelningsmetoden med MA generellt uppvisar ett sämre resultat. 

2.8.2 En komparativ studie av VaR-modeller 

Grönquist och Källerö (2005) utgår i sin studie ifrån Sarma et al. (2003) genom att testa samma 

modeller på OMX indexet18. Detta görs, med undantag för regressionstestet av högre ordning, med 

hjälp av samma testmetodik som Sarma et al. (2003) utnyttjar. Resultatet av studien uppvisar 

generellt god träffsäkerhet och VaR konstateras vara ett bra mått under de förutsättningar som 

dessa undersökningar genomförts på. Av de modeller som Grönquist och Källerö (2005) testar 

uppvisar historisk simulering sämst resultat och den bedöms av författarna som en opålitlig modell 

för VaR-beräkningar. En ytterligare intressant observation från denna studie är att ett större fönster 

vid VaR-beräkningar ej uppvisar ett bättre resultat, vilket författarna utifrån beskriven teori 

förväntat. 

2.8.3 Tre Value at Risk modeller för riskvärdering av köpoptioner 

Johansson och Johansson (2007) undersöker i deras studie om Delta-Normal metoden, Monte Carlo 

simulering och historisk simulering ger samma resultat vid riskvärdering av enskilda köpoptioner. 

Testerna genomförs på 95 procent konfidensnivå under perioden 2007-01-15 och 20 handelsdagar 

framåt med underliggande noterade enbart på den svenska börsen. Resultatet av studien analyseras 

utifrån en hypotesprövning om antalet VaR-överskridanden ligger inom tillåtna gränser. Slutsatsen av 

studien är att endast Monte Carlo simulering genomgår genomförda tester med bra resultat. 

Författarna nämner också i sin slutsats att de förväntat sig ett bättre resultat av historisk simulering, 

då den som icke parametrisk modell tillsammans med Monte Carlo simulering i teorin förväntas ge 

bättre resultat på icke-lineära positioner än Delta-Normal modellen. 

2.8.4 Value at Risk – En komparativ studie av beräkningsmetoder 

Andersson et al. (2008) undersöker i deras studie träffsäkerheten för normalfördelat VaR, historiskt 

simulerat VaR samt VaR beräknat med en GARCH-poisson process under olika marknadsförhållanden 

och för olika instrument. Positionerna som utvärderas är aktie- och optionsportföljer som slumpats 

fram utifrån hela Stockholmsbörsen. Utvärdering av undersökningens utfall genomförs genom 

Baselkommitténs trezonsmodell, vilket innebär att antalet överskridanden jämförs med vald 

                                                           
17

 I artikeln benämns vad vi kallar MA för EWMA där EWMA är en förkortning av Equally Weighted Moving 
Average, medan det vi kallar EWMA benämns Risk Metrics. Detta är alltså samma modeller, men 
benämningarna är annorlunda. AR-GARCH(1,1) är GARCH(1,1) där ytterligare en autoregressiv term införts då 
författarna funnit signifikanta koefficienter av den typen i de portföljer som behandlas. 
18

 Författarna benämner endast detta index som OMX-indexet. Exakt vilket index som menas är ej angivet.
 



17 | S i d a  
 

konfidensnivå. Resultatet av studien är på 95 procent konfidensnivå tillfredsställande för samtliga 

modeller, men författarna rekommenderar utifrån genomförd undersökning den normalfördelade 

modellen med motiveringen att den är enkel och tidsbesparande att implementera i jämförelse med 

övriga två modeller. På 99 procent konfidensnivå presterar enligt författarna endast GARCH-poisson 

processen på ett tillfredsställande sätt. Normalfördelningsmodellen uppvisar generellt alldeles för 

många överskridanden och historisk simulerat VaR uppvisar svagheter framförallt i en undersökt 

period som karakteriseras av kraftig nedgång. Genomgående krediteras GARCH-poisson modellen i 

genomförd studie som den bästa modellen, med den främsta nackdelen att den anses något mer 

svårimplementerad än övriga modeller.  
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3 Metod 

Detta kapitel syftar till att beskriva hur studiens olika faser genomförs och även till att motivera val 

av arbetsmetodik. 

3.1 Val av testmetodik 

I syfte att kunna genomföra en god utvärdering av historisk simulering med dynamiskt uppdaterande 

volatilitet är vår utgångspunkt att finna en beprövad och tidigare använd testmetodik. Vi ämnar även 

finna en referensstudie att jämföra våra resultat med och tar därför utgångspunkt i en studie 

genomförd av Sarma et al. (2003). I denna studie utvärderas populära VaR-modeller i en 

tvåstegsprocedur, där det första steget innebär att statistisk överensstämmelse kontrolleras och där 

överlevande modeller testas genom subjektiva loss-funktioner19. Då syftet med studien som Sarma et 

al. (2003) genomförde var att utifrån ett antal VaR-modeller välja endast en modell spelar loss-

funktionerna en betydande roll. I vår studie ämnar vi dock endast att genomföra objektiva statistiska 

tester, varför vi enbart applicerar Christoffersens test. 

Förutom att Christoffersens test är en beprövad testmetodik är en fördel med detta val att 

jämförelse med tidigare nämnda studier underlättas. Förutom Sarma et al. (2003) använder sig även 

Grönquist och Källerö (2005) av Christoffersens test. Johansson och Johansson (2007) samt 

Andersson et al. (2008) jämför endast antalet överskridanden med förväntat utfall, men i och med 

att detta motsvaras av att testa obetingad täckning i Christoffersens test underlättas även jämförelse 

med dessa undersökningar. I detta sammanhang bör dock resultaten, och därmed vikten av en 

jämförelse, utifrån de båda sistnämnda undersökningarna ifrågasättas, då de endast testar antalet 

överskridanden och något beroende inte undersöks. 

För att ytterligare tydliggöra likheter och skillnader mellan de modeller vi testar skulle ett 

regressionsbaserat test likt det Sarma et al. (2003) genomför kunna utnyttjas. Trots att införandet av 

ett sådant test har potential att ytterligare styrka de resultat som uppnås väljs detta bort, framförallt 

för att begränsa undersökningens omfattning. 

3.2 Val av modeller 

Vårt val av studerade VaR-modeller överensstämmer med de Sarma et al. (2003) undersöker med 

skillnaden att vi adderat historisk simulering med dynamiskt uppdaterande volatilitet. De modeller vi 

undersöker är historisk simulering (HS), två modeller som bygger på historisk simulering men där 

dynamisk volatilitet införts, dels genom EWMA (HS-EWMA) och dels genom GARHC(1,1) (HS-

                                                           
19

Loss-funktioner syftar till att ge ett ekonomiskt värde, ofta i monetära termer, till möjliga utfall. Lopez (1998, 
1999) presenterade idén att använda loss-funktioner för att utvärdera VaR modeller utifrån riskmanagerns 
uppfattningar. (Sarma et al., 2003) 
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GARCH(1,1)), samt tre modeller som bygger på normalfördelningsantagandet, nämligen lika viktat 

glidande medelvärde (N-MA), exponentiellt viktat glidande medelvärde (N-EWMA), samt GARCH(1,1) 

(N-GARCH(1,1)). 

Då syftet med denna studie bland annat är att undersöka huruvida historisk simulering med 

dynamiskt uppdaterande volatilitet en användbar modell för beräkning av VaR är det av intresse att 

jämföra HS-EWMA och HS-GARCH(1,1) med erkänt bra modeller. Förutom att valda modeller är 

frekvent använda har de också visat på bra resultat i tidigare studier. Sarma et al. (2003) visar i deras 

jämförelse på bäst resultat för N-EWMA och N-GARCH(1,1) medan Grönquist och Källerö (2005) 

påvisar bra resultat för samtliga testade modeller som bygger på normalfördelningsantagandet, 

vilket ytterligare motiverar våra val. 

Ytterligare en modell som kunde varit av intresse att undersöka och jämföra resultat med är Monte 

Carlo simulering. Detta är en bra modell i teorin, och den har även visat sig ge bra resultat i tidigare 

studier, bland annat Johansson och Johansson (2007). Dock kräver denna modell stor datorkraft och 

mycket tid för implementering (Hull 2007). Mot bakgrund av detta väljer vi att inte låta Monte Carlo 

simulering ingå i vår studie. 

3.3 Val av parametrar 

Vi väljer i enlighet med tidigare studier att beräkna VaR för en tidshorisont om en dag. Som beskrivs i 

kapitel 2.2 kan VaR sedan enkelt konverteras till någon annan tidshorisont, vilket ytterligare 

motiverar vårt val. Studerade konfidensnivåer är 95- respektive 99 procent vilket överensstämmer 

med vår referensstudie Sarma et al. (2003). En högre konfidensnivå skulle troligtvis innebära problem 

på grund av att antalet överskridanden riskerar att bli alltför få. En lägre konfidensnivå skulle 

däremot kunna vara av intresse genom att ett än mer statistiskt säkert underlag skulle uppnås. 

Orsaken till att vi väljer att inte studera lägre konfidensnivåer är att VaR i praktiken sällan beräknas 

och används för konfidensnivåer lägre än 95 procent och därigenom är nyttan av en sådan studie 

troligtvis mycket liten. Antalet historiska observationer som används är 50, 125, 250, 500 och 1250, 

vilket också det överensstämmer med undersökningen genomförd av Sarma et al. (2003). 

3.4 Val av tidsserier 

För att kunna utvärdera hur vår modell påverkas av olika förutsättningar väljer vi att studera 

modellens beteende för tillgångsslag med olika karakteristik. Fokus ligger alltså framförallt på 

tidsseriens karakteristik, snarare än på vilken tidsserie det verkligen är, vilket medför att 

undersökningen blir generell och kan appliceras på de flesta tillgångsslag och instrument. 

Sammantaget studerar vi två olika aktieindex, två råvaror samt en växelkurs och en kort ränta, vilket 
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vi anser är tillräckligt för att representera en flora av olika karakteristiker. Valet av tidsserier 

presenteras och motiveras nedan och det grafiska utseendet för karakteristikerna presenteras i 

bilaga 2. 

De aktieindex som studeras är OMXSB, vilket är ett index som består av 80 till 100 av 

Stockholmsbörsens största och mest omsatta aktieslag (www.omxnordicexchange.com) samt S&P 

CNX 500, vilket är ett index som representerar cirka 78 procent av omsättningen på Indiens 

nationella aktiemarknad (www.nseindia.com). Dessa index, fortsättningsvis benämnda OMXSB samt 

S&P CNX 500, har valts för att representera såväl en mogen marknad som en mer volatil 

tillväxtmarknad. OMXSB är dessutom intressant ur svensk synvinkel och är även ett index som de tre 

tidigare nämnda svenska studierna undersökt, vilket underlättar jämförelse. Förutom att S&P CNX 

500 är ett index som representerar en volatil karakteristik, är det även ett index som Sarma et al. 

(2003) undersöker, vilket underlättar vid jämförelse med denna studie20. 

De råvaror som studeras är båda tagna ur Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), vilket är ett 

världsomspännande råvaruindex bestående av priser på 24 råvarukontrakt 

(www2.goldmansachs.com). De två råvarukontrakt som väljs är spotpriser i USD på guld och råolja, 

vilka fortsättningsvis benämns GSCI Gold respektive GSCI Crude oil. Dessa index väljs för att de är två 

av de globalt viktigaste råvarupriserna. De tillför också en annan typ av karakteristik till vår studie än 

vad som undersökts i tidigare beskrivna studier. 

Vald växelkurs är spotpriset på dollar uttryckt i svenska kronor, fortsättningsvis benämnd USD/SEK. 

Karakteristiken för denna tidsserie kännetecknas även av en lägre volatilitet än de övriga tidsserierna 

och är också den som vid en första anblick verkar ligga närmast stationäritet. Utöver detta studeras 

en kort ränta, representerad av en tre månaders svensk statsskuldsväxel, fortsättningsvis benämnd 

T.B.3. Karakteristiken för denna tidsserie skiljer sig betydligt från de övriga genom att räntan justeras 

av centralbanken på fasta datum, vilket lägger ytterligare en dimension till undersökningen.  

För att bredda undersökningen ytterligare skulle exempelvis en tidsserie kombinerad av en portfölj 

med tillgångar kunna studeras. Detta är intressant genom att VaR i praktiken ofta beräknas för 

bankers hela portföljer av innehav. Det skulle även underlätta en jämförelse med Andersson et al. 

(2008), vilka undersöker två portföljer sammansatta av tillgångar från Stockholmsbörsen. Vi väljer 

dock att ej studera detta, framförallt för att undvika behovet av att beräkna och ta hänsyn till 

korrelationer mellan olika tillgångar. 

                                                           
20

 Sarma et al. (2003) undersöker NSE-50, vilket inte är exakt samma index som vi studerar. Båda representerar 
dock en stor del av Indiens nationella aktiemarknad, vilket gör att skillnaderna är små. 
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3.5 Val av tidsperiod 

Valet att studera en mängd skilda karakteristiker medför att vi medvetet ej studerar olika 

tidsperioder, då vi anser att vår modell ändå testas i tillräcklig omfattning genom de varierande 

karakteristikerna. Den tidsperiod för vilken vi skattar VaR och genomför back testing på är 2008-06-

17 och 500 observationer bakåt i tiden, vilken vid tidpunkten för datainsamlingen var den mest 

aktuella. Detta medför att cirka två års handelsdata kommer att användas i undersökningen. Denna 

tidsperiod är också densamma för alla tidsserier med syftet att underlätta jämförelse. Antalet 

observationer har valts mot bakgrund av att det är tillräckligt många för att ge statistiskt säkra 

resultat samtidigt som erforderlig simuleringskraft begränsas. 

Nackdelen med att inte studera fler än en tidsperiod för varje tidsserie är att eventuella skillnader i 

modellerna vid exempelvis börsuppgång gentemot börsnedgång inte lika tydligt urskiljs. Då 

sammanlagt sex olika karakteristiker studeras kan ändå resultaten från undersökningen anses 

presentera modellriktigheten för ett spektrum av intressanta scenarier. 

3.6 Insamling och bearbetning av data 

Insamling av nödvändig data genomförs i Reuters EcoWin Pro21, varifrån valda tidsserier med 

stängningskurser exporteras till Excel. Då tidsserierna vanligtvis inkluderar datum då ingen handel 

skett väljer vi att kontrollera inhämtade data och därefter att eliminera samtliga datum där 

stängningskurser saknas. Valet av att eliminera dessa datum istället för att ta fram nya data genom 

exempelvis interpolering grundar sig i att de datum för vilka data saknas i de allra flesta fall är 

helgdagar, varför data inte ska existera här. Bearbetningen av data inkluderar även att studera 

förekomsten av eventuella outliers22 och om de har sitt ursprung i felaktig data eller ej, där de med 

felaktigt ursprung elimineras. 

3.7 Användning av data 

I Figur 1 nedan illustreras vilken tidsperiod som används för skattning av parametrar, historisk 

skattning, utvärdering, samt hur många observationer som nyttjas i respektive period. Parametrarna 

i de modeller som inkluderar volatiliteter prognostiserade med EWMA och GARCH(1,1) skattas alltså 

med hjälp av de 500 observationer som ligger tidigast i serien. Perioden för historisk skattning 

symboliserar den period utifrån vilken det första VaR-värdet beräknas. Denna period kommer sedan 

stegvis glida framåt allteftersom nya VaR-värden beräknas. Utvärderingsperioden symboliserar de 

                                                           
21

 Reuters EcoWin Pro är ett Microsoft Windows baserat program för analys av finansiella tidsserier. 
(www.reuters.com/ecowin) 
22

 En outlier representerar inom statistisk teori en observation som numeriskt avviker från studerad 
datamängd. Förekomsten av outliers kan orsaka missledande statistiska härledningar och brukar vanligtvis 
därför elimineras. (Bowerman et. al, 2005)  
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observationer för vilka VaR beräknas och där back testing genomförs, vilket alltid sker under samma 

period. 

 

 

Figur 2. Illustration av de olika tidsperioderna.  

För HS och N-MA används endast perioderna för historisk skatting och utvärdering eftersom några 

parametrar ej behöver skattas. För HS-EWMA används alla tre tidsperioder, där perioden för 

skattning av parametrar förflyttar sig beroende på hur många observationer som utnyttjas för 

historisk skattning, allt för att göra parametrarna så aktuella som möjligt. För HS-GARCH(1,1) ligger 

däremot perioden för skattning av parametrar alltid fast enligt illustrationen i Figur 2, vilket är ett 

potentiellt problem vid fönster mindre än 1 250, då parametrarna i de fallen skattas en bit från 

perioderna för historisk skattning och utvärdering. Att vi ändå väljer att göra på detta sätt har 

ursprung i att vi vill undvika programmeringstekniska problem som annars skulle uppstå. För N-

EWMA och N-GARCH(1,1) används inte perioden för historisk skattning och även här ligger perioden 

för skattning av parametrar alltid fast i enlighet med Figur 2. 

3.8 Modellkonstruktion 

För att kunna besvara undersökningens syfte krävs en fullständig implementering av samtliga 

studerade modeller. I modellkonstruktionen inkluderas även att på ett systematiskt sätt undersöka 

om eventuella modellfel föreligger. Samtliga studerade modeller implementeras i Excel och Visual 

Basic, vilka är lämpliga för hantering och analys av stora tidsserier. Dock medför detta val att 

simuleringen blir långsammare än om exempelvis Matlab används, varför detta skulle kunna vara ett 

bra alternativ. 

Initialt implementeras en modell för traditionell historisk simulering i såväl Visual Basic som 

arbetsboken i Excel med syfte att kunna jämföra implementeringarna och därmed säkerställa 

modellens riktighet. De inledande undersökningarna genomförs och jämförs på mycket små 

datamängder, vilket minimerar riskerna för modellfel och därmed kan den grundläggande modellens 

riktighet kontrolleras. I nästa fas implementeras dynamisk volatilitet och modellens riktighet 
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undersöks här bland annat genom att kontrollera överensstämmelse då GARCH(1,1)-parametrarna 

sätts till värden som motsvarar EWMA respektive traditionell historisk simulering. 

Genom att på detta sätt stegvis bygga upp de olika modellerna minimeras risken för eventuella fel i 

implementeringen. I det slutgilltiga programmet bygger alla tre metoder att prognostisera volatilitet 

på GARCH(1,1) och de parametrar som bestäms där. Detta gör att mängden kod, och därmed risken 

för eventuella fel minimeras. Simuleringen och prognostiseringen av volatilitet implementeras också 

fristående ifrån varandra. Detta bidrar ytterligare till att göra implementeringen generell, vilket 

förbättrar möjligheten att addera och kombinera nya modeller. 

I nästa fas implementeras även parameterskattning via Maximum-Likelihood. För skattning av 

GARCH(1,1) parametrarna utnyttjar vi den i Excel förprogrammerade problemlösaren. I syfte att 

reducera risken att hamna i ett lokalt maximum23 körs problemlösaren med fyra olika startvärden 

och därefter väljs den lösning som uppvisar högst målfunktionsvärde. För skattning av EWMA 

parametern 𝜆  implementeras en variant av uttömmande sökning som innebär att Maximum-

Likelihood funktionens värde maximeras för 𝜆 från 0,80 till 1,00 med steg 0,001. 

Slutligen implementeras Christoffersens test i Excel genom att indikatorvariabeln skrivs ut för hela 

tidsserien och därefter genomförs tidigare beskrivna hypotesprövningar på 95 procents 

konfidensnivå. Dessa tester implementeras och genomförs alltså helt fristående från simuleringen. 

  

                                                           
23

 Lokalt maximum (eller minimum) är en extrempunkt inom ett visst område av datamängden. Inom ett annat 
område kan det finnas ett annat lokalt maximum (eller minimum) och datamängdens globala maximum är de 
största av de lokala extrempunkterna. (Böiers, Persson, 2005) 
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4 Studiens utfall och analys 

I följande kapitel presenteras utfallet från genomförd undersökning samt en analys som syftar till att 

utreda studiens frågeställningar. 

4.1 Analysens struktur och disposition 

Varje modell har testats för 6 olika tidsserier och 2 konfidensnivåer och dessa testresultat, vilka ligger 

till grund för nedanstående analys, finns fullständigt presenterade i 12 olika tabeller i bilaga 1. Tabell 

1 till Tabell 6 nedan är endast sammanställningar av det viktigaste från det som finns presenterat 

denna bilaga. 

För varje tidsserie och konfidensnivå har HS, HS-EWMA, HS-GARCH(1,1) och N-EWMA testats 1 gång 

för varje fönsterstorlek, det vill säga 5 gånger per modell. N-EWMA och N-GARCH(1,1) har, på grund 

av att ingen hänsyn tas till olika fönsterstorlekar, endast testats en gång för varje tidsserie och 

konfidensnivå. Detta innebär att de fyra förstnämnda modellerna var och en totalt testas i 60 fall 

medan de två sistnämnda totalt testas i 12 fall vardera. Modellerna kan alltså var och en förkastas i 

maximalt 60 respektive 12 fall, och en modell förkastas om nollhypotesen för en eller flera av de tre 

testerna som ingår i Christoffersens test förkastas på 95 procents konfidensnivå. 

Då undersökningen resulterar i en stor mängd data krävs ett strukturerat angreppsätt när data ska 

analyseras. För att kunna besvara våra frågeställningar går vi igenom och analyserar data steg för 

steg. I första steget analyseras enbart de tre modellerna där historisk simulering är implementerad. 

Detta görs i första hand för hela datamängden och utifrån resultatet av detta sker sedan ett 

metodiskt urval av modellerna för att reducera datamängden. Här är tanken att för varje tidsserie 

och konfidensnivå välja den modell som ger bäst resultat utifrån antalet historiska observationer som 

utnyttjas och dessa modeller ligger sedan till grund för den fortsatta analysen. 

I andra steget analyseras studerade varianter av historisk simulering tillsammans med de modeller 

som bygger på normalfördelningsmetoden. Även här sker ett metodiskt urval av data, men i detta fall 

för N-MA modellen24. Efter urvalet analyseras i detta steg först de båda konfidensnivåerna var och en 

för sig och därefter görs en helhetsanalys för att undersöka hur karakteristik och konfidensnivå 

påverkar resultatet. 

                                                           
24

 För N-MA sker urvalet på samma sätt som för de modeller som bygger på historisk simulering. Då EWMA och 
GARCH(1,1) inte delas upp i olika fönsterstorekar testats endast en modell av dessa per tidsserie och 
konfidensnivå, varför ett urval här inte kan göras. Dessa modeller har dock ändå optimerats genom att 
optimala parametervärden bestämts. 
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4.2 Analys av historisk simulering 

Testresultaten för HS, HS-EWMA samt HS-GARCH(1,1) diskuteras nedan och i tabell 1 presenteras en 

sammanställning av samtliga fall, för såväl 95- som 99 procent konfidensnivå, då någon nollhypotes i 

Christoffersens test förkastats. Då båda konfidensnivåerna undersöks med totalt fem 

fönsterstorlekar kan varje modell förkastas i maximalt 10 fall per tidsserie, vilket innebär 60 fall 

totalt. 

 HS HS-EWMA HS-GARCH(1,1) 

GSCI Crude oil 1 4 3 

GSCI Gold 2 1 1 

S&P SNX500 8 6 0 

USD/SEK 1 1 1 

OMXSB 3 4 4 

T.B.3 2 2 2 

Totalt 17 18 11 

Tabell 1. Förkastade modeller per tidsserie. 

Då resultaten presenterade i tabell 1 studeras tydliggörs stora skillnader beroende på vilken tidsserie 

modellen är testad på. För S&P CNX 500 har modellen förkastats i sammanlagt åtta fall, medan såväl 

GSCI Crude oil som USD/SEK resulterat i endast ett fall då någon nollhypotes förkastats. Då HS till 

skillnad från de två övriga modellerna inte tar hänsyn till förändringar i volatilitet är det rimligt att 

undersöka och jämföra volatiliteten hos studerade tidsserier. Vid en studie av karakteristiken för 

GSCI Crude oil och USD/SEK, presenterade i bilaga 2, tydliggörs en relativt konstant volatilitet medan 

karakteristiken för S&P CNX 500 kännetecknas av en periodvis skiftande volatilitet. Den skiftande 

volatiliteten visar sig i detta fall resultera i att HS modellen ger ett svagt resultat, vilket också är 

rimligt att förvänta. 

Då dynamisk volatilitet inkorporeras i modellen blir utfallet annorlunda. En studie av resultaten enligt 

tabell 1 ovan ger tydliga indikationer på att historisk simulering i många fall förbättras då dynamisk 

volatilitet inkluderas i modellen, framförallt då volatiliteten skattas genom GARCH(1,1). Den stora 

skillnaden i modellriktighet mellan HS och HS-GARCH(1,1) visar sig framförallt för S&P CNX 500, 

vilken kommer att studeras ytterligare i kommande avsnitt. 

HS-GARCH(1,1) uppvisar också minst spridning i resultat mellan de olika tidsserierna, vilket indikerar 

att modellen är mindre känslig för skiftande karakteristik och konfidensnivå än övriga studerade 

modeller. De två tidsserier för vilka HS-GARCH(1,1) resulterar i flest fall med förkastningar är, enligt 

Tabell 1, OMXSB och GSCI Crude Oil. Orsaken till det något sämre utfallet för dessa tidsserier är ej lika 
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tydligt hänfört till karakteristiken hos tidsserierna som i fallet med HS. En mycket trolig orsak är 

istället GARCH(1,1) parametrarna som skattas under en period 1 250 handelsdagar tidigare än då vår 

back testing genomförs. Då skattningen av volatiliteten och därigenom VaR-beräkningen är känslig 

för valet av parametrar är det troligt att detta är den främsta orsaken till de små variationer mellan 

tidsserierna som uppvisas i resultatet. En annan intressant iakttagelse för GSCI Crude Oil är att 

samtliga fall då någon modell förkastas sker då VaR beräknas på 99 procent konfidensnivå. Som 

tidigare nämnts ger ett fåtal överskridanden en stor skillnad vid back testing av VaR på höga 

konfidensnivåer, vilket kan vara en förklaring till det skilda resultatet mellan konfidensnivåerna.  

I enlighet med tabell 1 ovan uppvisar HS-EWMA, till skillnad från HS-GARCH(1,1), i vår studie ett 

sämre resultat än HS. Orsaken är svårt att analysera i en sammanslagen studie, varför detta kommer 

att diskuteras ytterligare i nästa avsnitts specialstudie. Då de tidigare studier vi presenterat ej testat 

någon utvidgning av historisk simulering genom införandet av dynamisk volatilitet går det inte heller 

att göra någon direkt jämförelse här. Dock har även tidigare studier visat på bra resultat för modeller 

som på något sätt inkluderar GARCH(1,1), vilket tyder på att detta är ett bra sätt att prognostisera 

volatilitet. 

Vid en studie av de fall då modellerna förkastas, det vill säga om det sker på grund av obetingad 

täckning, oberoende, eller endast betingad täckning, fås följande resultat.25 Av totalt 46 fall då någon 

av de tre modellerna förkastas sker detta 24 gånger för testet av obetingad täckning, 18 gånger för 

testet av oberoende, 2 gånger för både obetingad täckning och oberoende samt 2 gånger endast för 

testet av betingad täckning. Modellerna baserade på historisk simulering förkastas alltså i fler fall på 

grund av ett felaktigt antal överskridanden än på grund av klumpning, vilket är genomgående för 

samtliga modeller i tabell 1 ovan. Det är dock rimligt att förvänta sig en förbättring av modellens 

riktighet ifråga om oberoende överskridanden då dynamisk volatilitet inkorporeras26, vilket dock inte 

kan påvisas i vår studie. En anledning till detta kan vara att Christoffersens test endast undersöker 

första ordningens beroende, det vill säga två på varandra följande handelsdagar. Hade tester som tar 

hänsyn till beroende av högre ordning genomförts hade resultatet eventuellt blivit annorlunda. 

                                                           
25

 I Christoffersens test kan en modell som tidigare nämnts antingen förkastas på grund av obetingad täckning, 
oberoende eller betingad täckning. Om en modell förkastas på grund av obetingad täckning eller oberoende 
kommer den alltid även förkastas för betingad täcknig på grund av att betingad täckning er ett kombinerat test 
av de båda andra. Det omvända gäller dock inte och en modell kan förkastas endast på grund av betingad 
täckning, varför detta nämns ovan. 
26

 Detta eftersom modellen med dynamisk volatilitet justeras för skiftande volatilitet och därmed är det rimligt 
att förvänta sig mer spridda överskridanden. 
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4.2.1 Metodiskt urval av modeller 

Valet av antalet historiska observationer som används vid skattning av VaR, har enligt genomförd 

back testing stor betydelse för modellens riktighet. Utifrån Tabell 2 nedan, vilken presenterar en 

sammanställning av resultaten för såväl 95- som 99 procent konfidensnivå för samtliga tidsserier, kan 

vi tydligt se att en observationsstorlek på 50 tenderar att ge svaga resultat för samtliga modeller. 

Även observationsstorleken 1 250 orsakar många fall då modeller förkastas medan 

observationsstorlekarna 125, 250 och 500 genomgående ger klart bäst resultat. Vår studies resultat 

bekräftas även av det Sarma et. al. (2003) redovisar, vilket i stor omfattning liknar vårt utfall. 

Betydelsen av att noggrant utvärdera och välja antalet historiska observationer verkar alltså vara en 

viktig faktor för att uppnå ett tillfredställande resultat. 

Som tidigare nämnts kan en liten observationsstorlek ge svaga resultat på grund av att ett för litet 

historiskt underlag ger en statistiskt osäker modell, medan en stor observationsstorlek kan ge svaga 

resultat då data inte är stationär. Vad vi ser i Tabell 2 är troligen exempel på just detta.  

 HS HS-EWMA HS-GARCH(1,1) Totalt 

1250 4 3 3 10 

500 3 3 1 7 

250 2 2 1 5 

125 1 2 1 4 

50 7 8 5 20 

Tabell 2. Förkastade modeller per observationsstorlek. 

Vid en mer detaljerad analys av utfallet från genomförd back testing utifrån data presenterad i bilaga 

1 på studerade varianter av historisk simulering visade sig observationsstorleken 125 med endast ett 

undantag vara den främsta. Undantaget, som utgörs av OMXSB, på 99 procents konfidensnivå, är 

enligt genomförd back testing bättre med växande antal observationer. Vid en studie av 

karakteristiken för denna tidsserie, enligt bilaga 2, är den skiftande volatiliteten i delperioder 

utmärkande. Följden blir i detta specifika fall att valet av antalet observationer är helt avgörande för 

extrema avkastningars existens i histogrammet vid estimering av VaR. Resultaten påvisar att 125 

observationer medförde ett beroende i de överskridanden som sker medan andelen överskridanden 

är inom tillåtna gränser. Med anledning av detta väljer vi att fortsättningsvis diskutera resultaten för 

250 observationer då underliggande är OMXSB, på 99 procentig konfidensnivå, för att i övrigt 

diskutera resultaten från 125 observationer.  
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4.2.2 Specialstudie av S&P CNX 500 

Då beräkningar av VaR med de olika varianterna av historisk simulering på S&P CNX 500 som tidigare 

nämnts påvisar tydliga skillnader i modellriktighet har vi valt att djupare analysera resultaten för just 

denna tidsserie. Figur 3 nedan illustrerar såväl realiserade värdeförändringar som skattade VaR-

värden på 95 procent konfidensnivå för samtliga tre modeller baserade på historisk simulering över 

de 500 studerade handelsdagarna.  

 

Figur 3. Avkastnings- och VaR-förändringar. 

I figur 3 ovan illustreras vad inkorporering av dynamisk volatilitet innebär för hur VaR varierar över 

tiden. Såväl HS-EWMA som HS-GARCH(1,1) uppvisar under flera perioder kraftiga svängningar, främst 

kring observation 400, vilket orsakats av flertalet dagar med indexförändringar kring 10 procent i 

enlighet med bilaga 2. Vid en jämförelse mellan de båda modellerna med dynamisk volatilitet 

tydliggörs att HS-EWMA tenderar att reagera kraftigare än HS-GARCH(1,1) i såväl icke-volatila som 

volatila perioder. Då volatilitetskattning genom EWMA i jämförelse med GARCH(1,1) ej innebär 

någon term för långsiktig volatilitet och en större påverkan av aktuell volatilitet tenderar HS-EWMA 

att skatta väldigt låga VaR-värden under icke-volatila perioder och det omvända då marknaden är 

volatil. Hur detta påverkar VaR-överskridanden åskådliggörs tillsammans med utfallet för HS i figur 4 

nedan, vilken illustrerar fördelningen av realiserade VaR-överskridanden för de studerade 

modellerna baserade på historisk simulering. 
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Figur 4. Fördelning av VaR-överskridanden.  

I figur 4 ovan tydliggörs att VaR-överskridanden beräknat med HS-GARCH(1,1) är betydligt jämnare 

fördelat över undersökningsperioden än för HS respektive HS-EWMA. Detta bekräftas också i Tabell 3 

nedan, vilken presenterar resultaten av genomförda hypotesprövningar, genom att modellerna för 

HS och HS-EWMA, då S&P CNX 500 studeras, förkastas på grund av att hypotesen om oberoende inte 

håller, medan HS-GARCH(1,1) modellen klarar testerna. Problemet med de två nämnda modellerna 

har i detta fall alltså att göra med klumpning av VaR-överskridanden, vilket åskådliggörs i figur 4 

genom att överskridanden inträffar intill varandra. En anledning till detta kan vara att HS-GARCH(1,1) 

är mer följsam vid förändringar i volatilitet än de två övriga modellerna. Detta är uppenbart vid en 

jämförelse med HS som inte alls tar hänsyn till en förändrad volatilitet, vilket tydligt illustreras i figur 

3 och figur 4 där överskridanden av VaR uteslutande sker i de mer volatila perioderna, medan 

skillnaden mot HS-EWMA inte är lika tydlig. Tendensen att HS-EWMA överreagerar på en förändrad 

volatilitet kan dock vara en förklaring till att denna modell inte ger bättre resultat än HS. 

Överreaktionen hos HS-EWMA är tydlig i perioden mellan observation 50 och 100 där VaR relativt 

övriga modeller är väldigt lågt, mätt i absoluta termer, vilket medför ett flertal VaR-överskridanden i 

just denna period. 

HS-GARCH(1,1) uppvisar både sammantaget över alla tidsserier och i denna specialstudie goda 

resultat i jämförelse med både HS och HS-EWMA. Detta gör det intressant att också undersöka denna 

modells konkurrenskraft med olika normalfördelningsmodeller.  

4.3 Analys av historisk simulering och normalfördelningsmetoden 

Nedan presenteras och diskuteras resultaten av genomförd back testing för såväl modeller baserade 

på historisk simulering som modeller med utgångspunkt i normalfördelningsantagandet. Fullständiga 

resultat finns presenterade i bilaga 1. 

50045040035030025020015010050

HS HS-EWMA HS-GARCH(1,1)
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4.3.1 Metodiskt urval av modeller 

I syfte att begränsa underlaget för vidare analys ytterligare genomförs ett val av fönsterstorlek för 

normalfördelningsmetoden med volatilitet skattad via glidande medelvärde (MA). Utgående ifrån 

resultaten av genomförd back testing, i enlighet med bilaga 1, visade sig också här fönsterstorleken 

125 vara den mest fördelaktiga och därför väljer vi att låta denna utgöra jämförelseobjekt för 

studerade varianter av historisk simulering. 

4.3.2 Analys av valda modeller på 95 procent konfidensnivå 

I Tabell 3 och Tabell 4 nedan presenteras resultaten från genomförd back testing av historisk 

simulering respektive normalfördelningsmetoden för VaR beräknat på 95 procent konfidensnivå. 

Värden överstigande 3,84 för LRuc och LRind innebär att modellen förkastas i studerat fall medan LRcc 

måste överstiga 5,99 för att modellen skall förkastas i undersökt fall. En markering enligt * innebär 

att motsvarande nollhypotes förkastats. De fall där data saknas på grund av att ingen klumpning 

uppstått eller inga överskridanden av VaR skett är i tabellerna markerade med #, vilket ska utläsas 

som att nollhypotesen accepterats. 
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 HS HS-EWMA HS-GARCH(1,1) 

 LRuc LRind LRcc LRuc LRind LRcc LRuc LRind LRcc 

GSCI Crude oil 0,173 2,724 2,991 0,365 0,264 0,745 0,711 3,572 4,369 

GSCI Gold 0,173 0,004 0,271 0,164 0,202 0,477 0,000 # # 

S&P SNX500 0,043 8,375* 8,516* 1,127 4,056* 5,265* 0,711 0,016 0,813 

USD/SEK 0,043 0,572 0,713 0,711 0,016 0,813 0,173 0,743 1,010 

OMXSB 0,043 0,572 0,713 3,021 2,373 5,464* 0,164 0,202 0,477 

T.B.3 0,711 # # 0,394 0,001 0,485 0,711 # # 

Tabell 3. Resultat back testing historisk simulering, 95 procent konfidensnivå.
 
 

 N-MA N-EWMA N-GARCH(1,1) 

 LRuc LRind LRcc LRuc LRind LRcc LRuc LRind LRcc 

GSCI Crude oil 0,043 2,353 2,495 0,042 1,710 1,859 12,143* 1,751 13,935* 

GSCI Gold 0,000 0,426 0,529 4,511* 0,171 4,832 4,511* # # 

S&P SNX500 0,000 7,629* 7,732* 1,413 2,012 3,553 0,042 0,303 0,451 

USD/SEK 1,413 0,003 1,544 0,042 0,303 0,451 0,043 2,353 2,495 

OMXSB 0,164 0,202 0,477 0,164 0,202 0,477 1,127 # # 

T.B.3 0,173 0,004 0,271 0,394 # # 2,277 # # 

Tabell 4. Resultat back testing normalfördelningsmetoden, 95 procent konfidensnivå. 

Av de sex testade modellerna ovan är det endast HS-GARCH(1,1) som ej förkastas i något fall. För de 

tre studerade normalfördelningsmodellerna resulterar N-MA och N-EWMA i ett fall vardera då 

modellen förkastas medan N-GARCH(1,1) resulterar i två fall med förkastade modeller. För modeller 

baserade på historisk simulering har alltså de tre modellerna sammanlagt förkastats i tre fall medan 

normalfördelningsmodellerna förkastas i fyra fall, vilket indikerar att historisk simulering är en 

konkurrenskraftig metod. 

Analyserar vi de olika tidsserierna var och en för sig går inga anmärkningsvärda skillnader att urskilja 

för historisk simulering. Noterbart är dock att för USD/SEK, OMXSB samt T.B.3 accepteras samtliga 

modeller som bygger på normalfördelningsantagandet.  

Historisk simulering och i synnerhet HS-GARCH(1,1) uppvisar generellt mycket goda resultat i 

jämförelse med normalfördelningsmodellerna. HS-GARCH(1,1) är också den modell som uppvisar 

bäst resultat, genom att den ej förkastas vid något tillfälle då VaR beräknas på 95 procent 

konfidensnivå. Att traditionell historisk simulering ger så bra resultat är utifrån tidigare studier, där 

utfallet genomgående är relativt svagt, något anmärkningsvärt. 



32 | S i d a  
 

4.3.3 Analys av valda modeller på 99 procent konfidensnivå 

I Tabell 5 och Tabell 6 nedan presenteras resultaten från genomförd back testing av såväl historisk 

simulering som normalfördelningsmetoden för VaR beräknat på 99 procent konfidensnivå, vilka 

tolkas i enlighet med tabell 3 och tabell 4 ovan. 

 HS HS-EWMA HS-GARCH(1,1) 

 LRuc LRind LRcc LRuc LRind LRcc LRuc LRind LRcc 

GSCI Crude oil 0,719 3,086 3,833 0,217 # # 0,190 # # 

GSCI Gold 0,943 # # 0,943 # # 2,353 # # 

S&P SNX500 0,000 # # 0,943 # # 0,000 # # 

USD/SEK 0,000 # # 0,943 # # 0,000 # # 

OMXSB 0,000 # # 2,353 # # 0,217 # # 

T.B.3 0,943 # # 0,217 # # 0,943 # # 

Tabell 5. Resultat back testing historisk simulering, 99 procent konfidensnivå. 

 N-MA N-EWMA N-GARCH(1,1) 

 LRuc LRind LRcc LRuc LRind LRcc LRuc LRind LRcc 

GSCI Crude oil 1,538 2,566 4,137 0,000 4,480* 4,500* 4,813* # # 

GSCI Gold 1,538 # # 5,419* # # 8,973* # # 

S&P SNX500 23,130* 1,701 24,908* 17,902* 2,373 20,344* 7,111* 1,152 8,311* 

USD/SEK 0,719 # # 0,190 # # 1,538 # # 

OMXSB 2,613 # # 7,111* # # 0,190 # # 

T.B.3 15,467* # # 20,458* # # 20,458* # # 

Tabell 6. Resultat back testing normalfördelningsmetoden, 99 procent konfidensnivå. 

På 99 procent konfidensnivå förkastas inte modellerna baserade på historisk simulering i något fall 

medan en stor del av modellerna som bygger på normalfördelningsantagandet förkastas i flera fall. 

De olika varianterna av historisk simulering uppvisar mycket goda resultat för samtliga tidsserier, 

vilket indikerar att modellriktigheten ej är känslig för olika karakteristiker. Samtliga varianter av 

historisk simulering är här bättre än modellerna som bygger på normalfördelningen. Noterbart är 

dock att normalfördelningsmodellerna ej förkastas i något fall för USD/SEK, vilket tyder på att 

karakteristiken för tidsserien i detta fall har stor påverkan på VaR-skattningarna. 

4.3.4 Betydelsen av konfidensnivå och sannolikhetsfördelning 

För normalfördelningsmetoderna är det tydligt att konfidensnivån för vilken VaR beräknas är 

avgörande för hur bra modellen presterar. Vid 95 procent konfidensnivå är modellerna som bygger 

på normalfördelningsantagandet likvärdiga modellerna som utgår från historisk simulering även om 
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HS-GARCH(1,1) utmärker sig. På 99 procent nivå däremot finns tydliga skillnader och här är historisk 

simulering betydligt bättre. 

Normalfördelningsmodellers svaghet vid höga konfidensnivåer visar sig också i de tidigare studier vi 

presenterat. Den främsta orsaken till observerad modellsvaghet är att den verkliga fördelningen har 

tjockare svansar än vad normalfördelningen medför. I syfte att undersöka verklig fördelnings 

utseende presenteras i tabell 7 nedan en sammanställning av studerade tidsseriers kurtosis- och 

skevhetskoefficienter. Kurtosiskoefficienter överstigande 0 innebär att data har en högre topp än 

normalfördelade data, medan det omvända gäller då koefficienten understiger 0. Positiva värden på 

skevhetskoefficienten innebär att höger svans är längre än den vänstra och omvänt gäller för negativ 

skevhet. Utifrån denna sammanställning kan en analys av hur väl normalfördelningsantagandet 

stämmer genomföras. Enligt resultaten presenterade i tabell 7 nedan är fördelningen för USD/SEK 

mest lik normalfördelningen medan T.B.3 uppvisar störst avvikelse. Att räntan avviker så kraftigt från 

normalfördelningen har en naturlig förklaring i att styrräntan fastställs på förutbestämda dagar och 

därmed inte kan antas följa en random walk.27 Även GSCI Gold och S&P SNX 500 avviker betydande 

från normalfördelningen medan GSCI Crude oil och OMXSB uppvisar en större likhet.  

 Skevhet Kurtosis 

GSCI Crude oil -0,389 2,457 

GSCI Gold 0,038 6,120 

S&P SNX500 -0,994 6,213 

USD/SEK 0,061 0,481 

OMXSB -0,060 2,030 

T.B.3 -0,619 34,886 

Tabell 7. Skevhet och kurtosis för studerade tidsserier. 

För VaR beräknat på 95 procent konfidensnivå uppvisar de två normalfördelningsmodeller med bäst 

resultat från genomförd back testing också minst avvikelse från normalfördelningen enligt Tabell 7. 

Betydelsen av hur väl normalfördelningsantagandet uppfylls blir dock ännu större då 99 procent 

konfidensnivå studeras, eftersom VaR då befinner sig längre ut i svansen av fördelningen. 

Som tidigare nämnts är det sannolikt att VaR beräknat med normalfördelningsmetoden 

underestimeras för tidsserier som har en sannolikhetsfördelning med tjocka svansar. Detta fenomen 

uppvisas också för VaR beräknat på 99 procent konfidensnivå där de tre tidsserierna med högst 

                                                           
27

Begreppet random walk används ofta i finansiella sammanhang för att beskriva en tillgångs slumpmässiga 
rörelse. Finansiell modellering genom random walk innebär att tillgången i varje tidssteg ges en viss sannolikhet 
att stiga ett specifikt värde och en viss sannolikhet att sjunka ett specifikt värde. (Hull, 2005) 



34 | S i d a  
 

kurtosis förkastas uteslutande beroende på ett alltför stort antal VaR-överskridanden. Även på 99 

procent konfidensnivå är serien som bäst uppfyller normalfördelningsantagandet den för vilken 

normalfördelningsmodellerna ger bäst resultat.  

Det är alltså uppenbart att den verkliga sannolikhetsfördelning som en tidsseries karakteristik 

kännetecknas av är viktig för resultatet vid beräkning av VaR med normalfördelningsmetoden. I 

denna studie ser vi tydligt att problem med tjocka svansar föreligger för flera av tillgångsserierna och 

detta är något som talar för användandet av historisk simulering, framförallt vid höga 

konfidensnivåer. 
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5 Avslutande diskussion 

I detta kapitel presenteras de viktigaste slutsatserna som kan dras utifrån vår analys. Vi för även en 

diskussion kring huruvida historisk simulering med dynamiskt uppdaterande volatilitet är en praktiskt 

användbar modell. 

5.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida historisk simulering med dynamiskt 

uppdaterande volatilitet är en användbar modell för beräkning av VaR och hur dess lämplighet beror 

på valt tillgångsslag eller instrument. 

Resultaten av vår studie visar att inkorporering av dynamisk volatilitet i historisk simulering i många 

fall medför en betydande utveckling av modellen ifråga om statistisk riktighet. Genomförda 

undersökningar påvisar också tydliga indikationer på att volatilitetsskattning genom GARCH(1,1) ger 

ett bättre resultat än då EWMA används. Orsaken till detta är till stor del hänförligt till att EWMA 

tenderar att reagera på förändrad volatilitet i högre omfattning än GARCH(1,1), vilket utifrån 

studiens utfall i många fall visar sig medföra överreaktioner då VaR skattas. Denna observation är 

också intuitivt rimlig genom att GARCH(1,1) inkluderar en term för långsiktig volatilitet och vanligtvis 

medför en något mindre hänsyn till aktuell volatilitet än EWMA. 

Även i en jämförelse mot studerade normalfördelningsmodeller uppvisar historisk simulering och 

framförallt HS-GARCH(1,1) mycket goda resultat. På 95 procent konfidensnivå är HS-GARCH(1,1) den 

enda modellen som inte förkastas för någon tidsserie. Utfallet av undersökningen genomförd på 99 

procent konfidensnivå uppvisar en ännu större skillnad i resultat mellan modellerna genom att ingen 

av modellerna baserade på historisk simulering förkastas i något fall, medan samtliga 

normalfördelningsmodeller förkastas i flertalet fall. En studie av sannolikhetsfördelningens utseende 

för studerade tidsserier påvisar att flera tidsserier avviker betydande från normalfördelningen, vilket 

också påvisas genom att resultatet är svagast för normalfördelningsmodellerna för just dessa 

tidsserier.  

Historisk simulering med dynamisk volatilitet skattad genom GARCH(1,1) uppvisar goda resultat på 

samtliga studerade karakteristiker. Den största förbättringen som modellen medför uppvisas på 

tidsserier med hög och skiftande volatilitet, vilket också modellen är avsedd att göra. I en jämförelse 

med normalfördelningsmodeller är det avgörande hur väl tidsserien kan antas vara normalfördelad, 

där en god överrensstämmelse krävs, framförallt på 99 procent konfidensnivå, för att 

normalfördelningsmodellerna skall uppvisa ett bra resultat. Modellerna baserade på historisk 
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simulering och framförallt HS-GARCH(1,1) uppvisar i jämförelse med övriga modeller en mindre 

känslighet för varierande karakteristiker. 

5.2 Diskussion 

Då historisk simulering med dynamisk volatilitet utifrån denna studie visar sig vara ett 

konkurrenskraftigt mått är det av intresse att diskutera den praktiska användningen av modellen. 

Oavsett om EWMA, GARCH(1,1) eller någon annan metod för att prognostisera volatilitet införs i 

modellen sker implementeringen på samma sätt, vilket är en stor fördel. Metoden är också både 

intuitiv och lättbegriplig, vilket ofta är av stor betydelse vid val av beräkningsmodell. Modellen kräver 

dock relativt hög datorkapacitet och i jämförelse med normalfördelningsmetoden är modellen 

långsam, vilket kan orsaka problem när modellen ska implementeras och användas i praktiken. 

En stor fördel med historisk simulering är också att den inte är beroende av något 

fördelningsantagande. I praktiken innebär detta att användning av någon modell som utgår ifrån 

historisk simulering bör övervägas i de fall man av erfarenhet vet att portföljen för vilken VaR ska 

beräknas inte överensstämmer med normalfördelningsantagandet. Ofta är det också av intresse att 

beräkna VaR för 99 procents konfidensnivå eller högre, och även i detta fall kan historisk simulering 

med dynamiskt uppdaterande volatilitet vara en modell att föredra, då denna jämförelsevis ger bäst 

resultat för höga konfidensnivåer. 

Studien påvisar i genomförd specialstudie ett tydligt exempel på att VaR har en tendens att reagera 

kraftigt på förändringar i volatilitet från dag till dag. Detta är ett potentiellt problem, framförallt för 

HS-EWMA och HS-GARCH(1,1), då det ofta är ohållbart för en finansiell institution att justera 

säkerhetskapitalet i sådan utsträckning från dag till dag. I många fall behöver alltså en avvägning om 

huruvida modellen snabbt ska svara mot ändringar i volatilitet och därmed vara mer flexibel mot hur 

mycket säkerhetskapitalet tillåts variera göras. 

En ytterligare aspekt att ta i beaktning vid val av modell är att samtliga modeller baserade på 

historisk simulering kräver tillgång till relativt stora mängder historisk data. Detta kan i praktiken 

innebära att historisk simulering ej går att implementera för en finansiell institutions samtliga 

tillgångar, varför komplimenterande modeller såsom normalfördelningsmodeller och Monte Carlo 

baserade modeller också kan behöva implementeras. 
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Bilaga 1 

I tabell 10 till tabell 21 nedan presenteras resultaten av de simuleringar som gjorts för respektive 

tillgångsserie och konfidensnivå. 𝑝  representerar i hur många procent av fallen som VaR överskrids 

för respektive simulering. I tabellerna presenteras, för att en jämförelse med aktuell konfidensnivå 

ska bli tydligare, istället 1-𝑝 . N står för hur många gånger VaR överskrids vid respektive simulering. 

LRuc och LRind visar resultatet av Christoffersens test för obetingad täckning respektive oberoende på 

95 procent konfidensnivå. Här förkastas modellen vid ett värde större än 3,84. LRcc visar resultatet av 

Christoffersens test för betingad täckning på 95 procent konfidensnivå och här förkastas modellen 

vid ett värde större än 5,99. I de fall modellen har förkastats är data markerad med *. De fall där data 

saknas på grund av att ingen klumpning uppstått eller inga överskridanden av VaR skett är i tabellen 

markerade med #. Detta kan för LRind och LRcc tolkas som att modellen ej förkastats medan det för 

LRuc kan tolkas som att modellen förkastats. 
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GSCI Crude oil - 95 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 0,962 19 1,647 1,701 3,425 
500 0,950 25 0,000 0,426 0,529 
250 0,944 28 0,365 1,185 1,666 
125 0,954 23 0,173 2,724 2,991 
50 0,930 35 3,765 0,970 4,880 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,924 38 6,181* 0,451 6,790* 
500 0,940 30 0,992 2,342 3,458 
250 0,948 26 0,042 1,710 1,859 
125 0,944 28 0,365 0,264 0,745 
50 0,940 30 0,992 0,023 1,139 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 0,950 25 0,000 2,016 2,119 
500 0,950 25 0,000 2,016 2,119 
250 0,946 27 0,164 1,434 1,709 
125 0,958 21 0,711 3,572 4,369 
50 0,942 29 0,642 2,701 3,463 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,964 18 2,277 2,019 4,368 
500 0,950 25 0,000 0,426 0,529 
250 0,948 26 0,042 1,710 1,859 
125 0,952 24 0,043 2,353 2,495 
50 0,948 26 0,042 1,710 1,859 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,948 26 0,042 1,710 1,859 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,980 10 12,143* 1,751 13,935* 
Tabell 10. Här presenteras resultatet av simuleringarna för GSCI Crude oil med 95 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 
som användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.944, 
0.930, 0.999, 0.885 och 0.931. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.944. De värden som användes på 
GARCH(1,1) parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 5.74*10

-5
, 0.298 och 0.862. Dessa har använts för både HS - 

GARCH(1,1) och N – GARCH(1,1). 
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GSCI Crude oil - 99 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 0,996 2 2,353 # # 
500 0,988 6 0,190 3,711 3,925 
250 0,984 8 1,538 2,566 4,137 
125 0,986 7 0,719 3,086 3,833 
50 0,972 14 10,994* 0,710 11,761* 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,99 5 0,000 4,480* 4,500 
500 0,990 5 0,000 4,480* 4,500 
250 0,984 8 1,538 2,566 4,137 
125 0,992 4 0,217 # # 
50 0,978 11 5,419* # # 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 0,990 5 0,000 4,480* 4,500 
500 0,990 5 0,000 4,480* 4,500 
250 0,984 8 1,538 2,566 4,137 
125 0,988 6 0,190 # # 
50 0,976 12 7,111* # # 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,998 1 4,813* # # 
500 0,988 6 0,190 3,711 3,925 
250 0,986 7 0,719 3,086 3,833 
125 0,984 8 1,538 2,566 4,137 
50 0,986 7 0,719 3,086 3,833 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,998 1 4,813* # # 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,98 10 12,143* 1,751 13,935* 
Tabell 11. Här presenteras resultatet av simuleringarna för GSCI Crude oil med 99 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 
som användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.944, 
0.930, 0.999, 0.885 och 0.931. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.944. De värden som användes på 
GARCH(1,1) parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 5.74*10

-5
, 0.298 och 0.862. Dessa har använts för både HS - 

GARCH(1,1) och N – GARCH(1,1). 
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GSCI Gold - 95 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 0,922 39 7,102* 0,001 7,266* 
500 0,948 26 0,042 1,710 1,859 
250 0,944 28 0,365 1,185 1,666 
125 0,954 23 0,173 0,004 0,271 
50 0,946 27 0,164 0,202 0,477 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,960 20 1,127 1,416 2,625 
500 0,960 20 1,127 1,416 2,625 
250 0,954 23 0,173 0,743 1,010 
125 0,946 27 0,164 0,202 0,477 
50 0,940 30 0,992 0,474 1,590 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 0,928 36 4,511* 1,442 6,102* 
500 0,940 30 0,992 0,474 1,590 
250 0,942 29 0,642 0,362 1,124 
125 0,950 25 0,000 # # 
50 0,944 28 0,365 0,264 0,745 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,932 34 3,081 0,215 3,437 
500 0,948 26 0,042 1,710 1,859 
250 0,946 27 0,164 1,434 1,709 
125 0,950 25 0,000 0,426 0,529 
50 0,942 29 0,642 2,701 3,463 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,928 36 4,511* 0,171 4,832* 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,928 36 4,511* # # 
Tabell 12. Här presenteras resultatet av simuleringarna för GCSI Gold med 95 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 som 
användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.987, 0.938, 
0.984, 0.966 och 0.972. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.987. De värden som användes på GARCH(1,1) 
parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 1.75*10

-5
, 0.212 och 0.654. Dessa har använts för både HS - GARCH(1,1) 

och N – GARCH(1,1). 
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GSCI Gold - 99 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 0,986 7 0,719 # # 
500 0,992 4 0,217 # # 
250 0,992 4 0,217 # # 
125 0,994 3 0,943 # # 
50 0,984 8 1,538 # # 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,992 4 0,217 # # 
500 0,988 6 0,190 # # 
250 0,986 7 0,719 # # 
125 0,994 3 0,943 # # 
50 0,978 11 5,419* # # 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 0,988 6 0,190 # # 
500 0,990 5 0,000 # # 
250 0,990 5 0,000 # # 
125 0,996 2 2,353 # # 
50 0,982 9 2,613 # # 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,970 15 13,162* 3,208 16,431* 
500 0,978 11 5,419* # # 
250 0,978 11 5,419* 1,429 6,893* 
125 0,984 8 1,538 # # 
50 0,978 11 5,419* # # 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,978 11 5,419* # # 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,974 13 8,973* # # 
Tabell 13. Här presenteras resultatet av simuleringarna för GSCI Gold med 99 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 som 
användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.987, 0.938, 
0.984, 0.966 och 0.972. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.987. De värden som användes på GARCH(1,1) 
parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 1.75*10

-5
, 0.212 och 0.654. Dessa har använts för både HS - GARCH(1,1) 

och N – GARCH(1,1). 
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S&P CNX 500 - 95 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 0,914 43 11,331* 5,002* 21,261* 
500 0,932 34 3,081 3,006 11,490* 
250 0,936 32 1,903 3,857* 11,287* 
125 0,952 24 0,043 8,375* 8,516* 
50 0,932 34 3,081 7,623* 10,845* 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,950 25 0,000 4,473* 4,575 
500 0,954 23 0,173 5,588* 5,855 
250 0,954 23 0,173 5,588* 5,855 
125 0,960 20 1,127 4,056* 5,265 
50 0,926 37 5,317* 3,542 9,013* 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 0,942 29 0,642 0,362 1,124 
500 0,950 25 0,000 0,060 0,163 
250 0,944 28 0,365 1,185 1,666 
125 0,958 21 0,711 0,016 0,813 
50 0,940 30 0,992 0,023 1,139 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,932 34 3,081 1,312 9,797* 
500 0,934 33 2,459 1,572 9,496* 
250 0,936 32 1,903 6,104* 8,139* 
125 0,950 25 0,000 7,629* 7,732* 
50 0,936 32 1,903 3,630 5,665 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,938 31 1,413 2,012 3,553 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,948 26 0,042 0,303 0,451 
Tabell 14. Här presenteras resultatet av simuleringarna för S&P CNX 500 med 95 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 
som användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.896, 
0.879, 0.877, 0.881 och 0.881. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.896. De värden som användes på 
GARCH(1,1) parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 3.77*10

-5
, 0.288 och 0.639. Dessa har använts för både HS - 

GARCH(1,1) och N – GARCH(1,1). 
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S&P CNX 500 - 99 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 0,978 11 5,419* 5,540* 11,003* 
500 0,986 7 0,719 3,086 3,833 
250 0,982 9 2,613 7,200* 9,849* 
125 0,990 5 0,000 # # 
50 0,976 12 7,111* 1,152 8,311* 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,990 5 0,000 # # 
500 0,990 5 0,000 # # 
250 0,992 4 0,217 # # 
125 0,994 3 0,943 # # 
50 0,978 11 5,419* 1,429 6,893* 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 0,982 9 2,613 # # 
500 0,986 7 0,719 # # 
250 0,986 7 0,719 # # 
125 0,990 5 0,000 # # 
50 0,982 9 2,613 # # 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,962 19 23,130* 1,701 24,908* 
500 0,960 20 25,911* 4,056* 30,049* 
250 0,966 17 17,902* 2,373 20,344* 
125 0,962 19 23,130* 1,701 24,908* 
50 0,966 17 17,902* 5,791* 23,762* 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,966 17 17,902* 2,373 20,344* 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,976 12 7,111* 1,152 8,311* 
Tabell 15. Här presenteras resultatet av simuleringarna för S&P CNX 500 med 99 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 
som användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.896, 
0.879, 0.877, 0.881 och 0.881. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.896. De värden som användes på 
GARCH(1,1) parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 3.77*10

-5
, 0.288 och 0.639. Dessa har använts för både HS - 

GARCH(1,1) och N – GARCH(1,1). 
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USD/SEK - 95 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 0,962 19 1,647 1,701 3,425 
500 0,958 21 0,711 1,163 1,960 
250 0,952 24 0,043 0,572 0,713 
125 0,952 24 0,043 0,572 0,713 
50 0,944 28 0,365 0,122 0,603 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,934 33 2,459 0,897 3,493 
500 0,948 26 0,042 0,113 0,261 
250 0,948 26 0,042 0,113 0,261 
125 0,958 21 0,711 0,016 0,813 
50 0,940 30 0,992 0,023 1,139 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 0,964 18 2,277 2,019 4,368 
500 0,954 23 0,173 0,743 1,010 
250 0,950 25 0,000 0,426 0,529 
125 0,954 23 0,173 0,743 1,010 
50 0,946 27 0,164 0,202 0,477 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,966 17 3,021 2,373 5,464 
500 0,948 26 0,042 0,303 0,451 
250 0,944 28 0,365 0,122 0,603 
125 0,938 31 1,413 0,003 1,544 
50 0,944 28 0,365 1,185 1,666 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,948 26 0,042 0,303 0,451 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,952 24 0,043 2,353 2,495 
Tabell 16. Här presenteras resultatet av simuleringarna för USD/SEK med 95 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 som 
användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.948, 0.943, 
0.958, 0.984 och 0.971. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.948. De värden som användes på GARCH(1,1) 
parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 1.65*10

-6
, 0.005 och 0.968. Dessa har använts för både HS - GARCH(1,1) 

och N – GARCH(1,1). 
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USD/SEK - 99 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 1,000 0 #* # # 
500 0,994 3 0,943 # # 
250 0,988 6 0,190 # # 
125 0,990 5 0,000 # # 
50 0,970 15 13,162* 0,537 13,760* 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,986 7 0,719 # # 
500 0,990 5 0,000 # # 
250 0,986 7 0,719 # # 
125 0,994 3 0,943 # # 
50 0,976 12 7,111* # # 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 1,000 0 #* # # 
500 0,994 3 0,943 # # 
250 0,992 4 0,217 # # 
125 0,990 5 0,000 # # 
50 0,972 14 10,994* # # 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,998 1 4,813* # # 
500 0,994 3 0,943 # # 
250 0,992 4 0,217 # # 
125 0,986 7 0,719 # # 
50 0,988 6 0,190 # # 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,988 6 0,190 # # 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,984 8 1,538 # # 
Tabell 17. Här presenteras resultatet av simuleringarna för USD/SEK med 99 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 som 
användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.948, 0.943, 
0.958, 0.984 och 0.971. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.948. De värden som användes på GARCH(1,1) 
parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 1.65*10

-6
, 0.005 och 0.968. Dessa har använts för både HS - GARCH(1,1) 

och N – GARCH(1,1). 
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OMXSB - 95 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 0,932 34 3,081 1,065 4,287 
500 0,932 34 3,081 2,811 6,033* 
250 0,938 31 1,413 2,012 3,553 
125 0,952 24 0,043 0,572 0,713 
50 0,938 31 1,413 4,088* 5,629 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,966 17 3,021 0,273 3,364 
500 0,972 14 6,018* 0,710 6,785* 
250 0,956 22 0,394 10,029* 10,513* 
125 0,966 17 3,021 2,373 5,464 
50 0,940 30 0,992 0,023 1,139 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 0,940 30 0,992 2,342 3,458 
500 0,934 33 2,459 1,438 4,034 
250 0,938 31 1,413 4,088* 5,629 
125 0,946 27 0,164 0,202 0,477 
50 0,938 31 1,413 4,088* 5,629 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,934 33 2,459 0,897 3,493 
500 0,930 35 3,765 0,132 4,042 
250 0,944 28 0,365 0,264 0,745 
125 0,946 27 0,164 0,202 0,477 
50 0,948 26 0,042 1,710 1,859 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,946 27 0,164 0,202 0,477 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,960 20 1,127 #OGILTIGT! #OGILTIGT! 
Tabell 18. Här presenteras resultatet av simuleringarna för OMXSB med 95 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 som 
användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.893 0.887, 
0.969, 0.975 och 0.922. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.893. De värden som användes på GARCH(1,1) 
parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 9.72*10

-6
, 0.072 och 0.902. Dessa har använts för både HS - GARCH(1,1) 

och N – GARCH(1,1). 
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OMXSB - 99 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 0,984 8 1,538 # # 
500 0,992 4 0,217 # # 
250 0,990 5 0,000 # # 
125 0,996 2 2,353 # # 
50 0,978 11 5,419* 1,429 6,893* 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,992 4 0,217 # # 
500 0,996 2 2,353 # # 
250 0,996 2 2,353 # # 
125 0,994 3 0,943 6,801* 7,756* 
50 0,976 12 7,111* 1,152 8,311* 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 0,990 5 0,000 # # 
500 0,992 4 0,217 # # 
250 0,992 4 0,217 # # 
125 0,994 3 0,943 6,801* 7,756* 
50 0,978 11 5,419* 1,429 6,893* 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,966 17 17,902* # # 
500 0,968 16 15,467* 0,392 15,925* 
250 0,972 14 10,994* 0,710 11,761* 
125 0,982 9 2,613 # # 
50 0,976 12 7,111* # # 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,976 12 7,111* # # 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,988 6 0,190 # # 
Tabell 19. Här presenteras resultatet av simuleringarna för OMXSB med 99 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 som 
användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.893 0.887, 
0.969, 0.975 och 0.922. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.893. De värden som användes på GARCH(1,1) 
parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 9.72*10
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, 0.072 och 0.902. Dessa har använts för både HS - GARCH(1,1) 

och N – GARCH(1,1). 
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T.B.3 - 95 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 0,936 32 1,903 1,711 3,747 
500 0,950 25 0,000 0,060 0,163 
250 0,956 22 0,394 # # 
125 0,958 21 0,711 # # 
50 0,946 27 0,164 0,181 0,456 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,960 20 1,127 # # 
500 0,962 19 1,647 # # 
250 0,956 22 0,394 0,001 0,485 
125 0,956 22 0,394 0,001 0,485 
50 0,926 37 5,317* 1,805 7,276* 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 0,936 32 1,903 1,711 3,747 
500 0,952 24 0,043 0,024 0,165 
250 0,956 22 0,394 # # 
125 0,956 22 0,394 # # 
50 0,936 32 1,903 0,002 2,037 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,954 23 0,173 0,004 0,271 
500 0,954 23 0,173 0,004 0,271 
250 0,956 22 0,394 # # 
125 0,954 23 0,173 0,004 0,271 
50 0,958 21 0,711 0,016 0,813 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,956 22 0,394 # # 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,964 18 2,277 # # 
Tabell 20. Här presenteras resultatet av simuleringarna för T.B.3 med 95 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 som 
användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.973 0.941, 
0.813, 0.881 och 0.810. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.973. De värden som användes på GARCH(1,1) 
parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 1.02*10

-5
, 0.082 och 0.776. Dessa har använts för både HS - GARCH(1,1) 

och N – GARCH(1,1). 
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T.B.3 - 99 procent konfidensnivå 

Metod 1-𝒑  N LRuc LRind LRcc 

Historisk simulering  
1250 0,974 13 8,973* # # 
500 0,982 9 2,613 # # 
250 0,988 6 0,190 # # 
125 0,994 3 0,943 # # 
50 0,976 12 7,111* # # 
Historisk simulering – EWMA  
1250 0,982 9 2,613 # # 
500 0,990 5 0,000 # # 
250 0,988 6 0,190 # # 
125 0,992 4 0,217 # # 
50 0,978 11 5,419* 1,429 6,893* 
Historisk simulering – GARCH(1,1)  
1250 0,976 12 7,111* # # 
500 0,982 9 2,613 # # 
250 0,990 5 0,000 # # 
125 0,994 3 0,943 # # 
50 0,980 10 3,914* # # 
Normalfördelningsmetoden – MA 
1250 0,962 19 23,130* # # 
500 0,966 17 17,902* # # 
250 0,964 18 20,458* # # 
125 0,968 16 15,467* # # 
50 0,964 18 20,458* # # 
Normalfördelningsmetoden – EWMA 
 0,964 18 20,458* # # 
Normalfördelningsmetoden – GARCH(1,1) 
 0,964 18 20,458* # # 
Tabell 21. Här presenteras resultatet av simuleringarna för T.B.3 med 99 procent konfidensnivå. De värden på 𝝀 som 
användes för HS - EWMA vid respektive fönsterstorlek, 1250, 500, 250, 125 och 50 var i  samma ordning 0.973 0.941, 
0.813, 0.881 och 0.810. Det värde på 𝝀 som användes vid N – EWMA var 0.973. De värden som användes på GARCH(1,1) 
parametrarna, 𝜶𝟎, 𝜶 och 𝜷 var i samma ordning 1.02*10

-5
, 0.082 och 0.776. Dessa har använts för både HS - GARCH(1,1) 

och N – GARCH(1,1). 
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Bilaga 2 

Karakteristik för GSCI Crude Oil 

 

Figur 5. Procentuella förändringar från dag till dag för GSCI Crude oil. 

Karakteristik för GSCI Gold  

 

Figur 6. Procentuella förändringar från dag till dag för Gold. 

Karakteristik för S&P CNX 500 

 

Figur 7. Procentuella förändringar från dag till dag för S&P CNX 500. 
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Karakteristik för USD/SEK 

 

Figur 8. Procentuella förändringar från dag till dag för USD/SEK. 

Karakteristik för OMXSB 

 

Figur 9. Procentuella förändringar från dag till dag för OMXSB. 

Karakteristik för T.B.3  

 

Figur 10. Procentuella förändringar från dag till dag för T.B.3. 
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