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Sammanfattning 
 

Historiskt sett har oftast den avkastning som en kapitalförvaltare genererat varit av 

intresse. Risken som förknippats med den aktuella investeringen har ofta kommit i 

skymundan. I början på 1990-talet inträffade ett antal olika finansiella kriser och 

detta medförde att riskmedvetenheten ökade. Nu var inte enbart den erhållna 

avkastningen intressant. Även den risk som förknippades med investeringen var 

av stor vikt. Företag började ta fram system för att mäta risk och ofta arbetade 

man med så kallade Value at Risk (VaR) som definieras som ”den med viss 

sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma marknadsrörelser över en 

definierad tidsperiod”.  

 

Den tidigare forskningen som har bedrivits inom VaR har ofta koncentrerats till 

att testa om modellen håller statistiskt. Däremot tas ingen hänsyn till den 

beräknade förlusten. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika VaR-

modeller, Equally weighted moving average (MA), GARCH, RiskMetrics och 

historisk simulering. Vi utför ett tvåstegs-test där vi först klargör om modellerna 

kan anses statistiskt signifikanta. Därefter beräknar vi förlusten med en Loss-

funktion.  

 

Resultaten i vår studie visar att flertalet av VaR-modellerna godkänns i det första 

testet som vi genomför. I en tidigare studie genomförd av Sarma et.al (2001)  

godkändes endast två av VaR-modellerna, deras studie bygger dock på andra 

index än OMX som vi använder oss av. Vi anser dock att VaR är ett adekvat 

riskmått under de förutsättningar som vi genomför vår studie på. 
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1. Inledning 

 

Detta kapitel ska ge läsaren en inblick i varför olika Value at Risk - modeller har 

utvecklats. Vidare redogörs här för uppsatsens problematisering och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Under de senaste årtiondena har handeln med finansiella tillgångar ökat vilket har 

medfört att olika nya tekniker för att bedöma risker också har utvecklats. 

(Hendricks, s 39, 1996) Tidigare har den avkastning en kapitalförvaltare genererat 

varit intressant. Under de senaste åren har även risken som kan kopplas till den 

aktuella placeringen beaktats mer och mer. Två viktiga anledningar till den ökade 

riskmedvetenheten bland investerarna är dels att portföljerna blir mer och mer 

avancerade med placeringar i flera olika instrument, dels att volatiliteten ökat på 

flera marknader. (Simons, s 22, 2000)  

 

I början på 1990-talet inträffade ett antal finansiella kriser där antingen en person 

eller ledningen för ett företag handlade med ofantligt stora positioner utan att ha 

riktig insikt i vad de gjorde. Bland annat inträffade skandalen inom Barings Bank 

där en person köpte ett stort antal terminer och optioner. Inköpen var inte 

riskbedömda och 1995 gick företaget i konkurs. Förlusten översteg 1,3 miljarder 

dollar. Metallgesellschaft, Orange County, Daiwa Bank och Sumitomo 

Corporation är exempel på ytterligare företag som gjort miljardförluster på grund 

av felaktiga riskbedömningar. (Dowd, s 17-18, 1998) 

 

Stora företag började arbeta fram interna modeller för att kunna mäta och bedöma 

vilka risker som exempelvis en investering skulle medföra. RiskMetrics som 

utvecklades av J P Morgan har blivit det mest kända systemet för riskbedömning. 

Styrelseordföranden för J P Morgan, Dennis Weatherstone, bad sin personal om 

en rapport varje dag som skulle specificera den möjliga förlusten som företaget 
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riskerade under kommande 24-timmars period. För att tillgodose Weatherstones 

krav utvecklades ett system baserat på traditionell portföljvalsteori där 

standardavvikelserna och korrelationerna mellan olika tillgångar används. (Dowd, 

s 17-18, 1998) Företaget använde sig av Value at Risk (VaR) som definieras som 

“den med viss sannolikhet förväntade förlusten från ogynnsamma 

marknadsrörelser över en definierad tidsperiod”. (Söderlind, s 70, 2001)  

 

Portföljvalsteori beräknar risk med standardavvikelserna från avkastningarna 

medan VaR innebär den maximala förväntade förlusten. VaR kvantifierar alltså 

den risk som kan härledas till en viss position. Andra VaR - modeller som den 

lättanvända historiska simuleringen och den avancerade och kostsamma Monte 

Carlo simuleringen utvecklades också. (Dowd, s 19-20, 1998) Anledningen till att 

RiskMetrics har blivit ett så väletablerat system är att J P Morgan 1994 

offentliggjorde systemet och lät allmänheten kostnadsfritt ladda ner programmet 

på internet. (Jorion, s 28, 1997) 

 

Användandet av VaR ökar hela tiden och det är bara en tidsfråga innan de allra 

flesta finansiella aktörer kommer att använda sig av det. Med hjälp av VaR kan 

man beräkna risken för en specifik portfölj, ofta innehållande flertalet olika 

instrument, dessutom kan risken för en enskild aktie eller option estimeras. En 

viktig anledning till det ökande användandet är att förluster större än VaR vid 

normala marknadsrörelser riskeras med en väldigt liten sannolikhet. Ofta 

estimeras VaR med 95- eller 99 procents konfidensintervall. (Dowd, s 19-20, 

1998) En annan viktig anledning till det ökade användandet av VaR är rapporten 

som ”the Basel Committee” utgav 1995-1996. Efter denna rapport har flera 

centrala banker gjort det obligatoriskt för sina underordnade banker att kvantifiera 

marknadsrisken utifrån användandet av VaR. Däremot finns det ingen 

standardmodell för beräkning av VaR och bankerna kan välja fritt på vilket sätt 

man vill beräkna risken. (Nath, Samanta, s 2, 2003) 
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1.2 Problematisering 

 

Vilken VaR-modell ska då användas? Utifrån bankens synvinkel är detta en 

mycket viktig fråga. Estimeras VaR till ett högt värde betyder det att banken 

måste undanhålla mer kapital än om risken beräknas vara låg. Tanken är att 

marknadsrisken ska täckas upp. Om företaget ökar kapitalet som ska täcka 

marknadsrisken innebär det att andelen eget kapital kommer att öka. Eget kapital 

har högre avkastningskrav än t ex lån och ökar det egna kapitalet kommer därför 

kapitalkostnaden att öka. Följaktligen kommer troligtvis en VaR-modell som ger 

ett lågt värde föredras framför en modell som ger ett högre värde. Problemet blir 

då att företaget inte har tillräckligt med kapital för att täcka den egentliga risken. 

Att välja rätt VaR-modell är alltså ingen problemfri uppgift. Den enklaste vägen 

att gå vore att välja en modell som uppfyller de överordnade bankernas krav 

samtidigt som VaR blir så lågt som möjligt. En viktig detalj är här att VaR-

modellen godkänns då antalet gånger som modellen ger rätt resultat är tillräckligt 

stort. Hänsyn tas alltså inte till storleken på förlusten. (Nath, Samanta, s 2, 2003)  

 

Olika finansiella aktörer har emellertid olika syn på risk. Exempelvis kan 

nyttofunktionen för en aktiefond se helt annorlunda ut än nyttofunktionen för en 

bank. Hänsyn måste alltså tas till olika individers preferenser. (Sarma et.al, s 3, 

2001) 

 

Den fråga som innehållet i denna uppsats kretsar kring kan formuleras: Kan vi 

konstatera om någon av de enklare beräkningsmetoderna för VaR är lämpligast 

för att estimera risken? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka VaR – modeller för dags-

förändringar, på OMX, med såväl 95 som 99 procents säkerhet. Modellerna som 

undersöks är MA, RiskMetrics, historisk simulering samt GARCH.  
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1.4 Avgränsningar 

 

Vi använder oss av fyra olika VaR-modeller som används flitigt bland företag i 

dagsläget. Modellerna testar vi på OMX-index. Handelsdagarna som vår 

undersökning baseras på är från 1995-01-01 till 2004-12-31, vilket blir 2510 

handelsdagar totalt. 

 

 

1.5 Disposition 

 

Nedan följer en beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition: 

 

 

Kapitel 2 

Teori: Detta kapitel behandlar de viktigaste delarna av den forskning som finns 

inom området. 

 

 

Kapitel 3 

Metod: Här beskriver vi hur vi genomfört arbetet, vilka modeller som använts och 

hur vi genomfört tester på dessa. 

 

 

Kapitel 4 

Analys: I detta kapitel diskuterar och analyserar vi de resultat som vi kommit fram 

till i våra undersökningar. 

 

 

Kapitel 5 

Slutsatser: I detta kapitel redogör vi för de viktigaste slutsatser som vi kommit 

fram till i detta arbete. 
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2. Teori 

 

I detta kapitel redogör vi för de olika VaR-modellerna som vi har valt att använda 

samt vilka för- och nackdelar som är förknippade med dem. Vidare beskrivs de 

olika statistiska test som vi använder oss av.  

 

 

2.1 Value at Risk (VaR) 

 

VaR kan definieras som “den med viss sannolikhet förväntade förlusten från 

ogynnsamma marknadsrörelser över en definierad tidsperiod”. (Söderlind, s 70, 

2001) Om det utgås från att den undersökta tidsperioden är en dag och den givna 

sannolikheten är en procent så är VaR nedgången i portföljens värde som kan 

inträffa under nästa bytesdag med sannolikheten 1 procent. För att VaR-modellen 

ska anses acceptabel ska förluster större än VaR- måttet inträffa mindre än en 

procent av gångerna. De två viktigaste komponenterna i VaR-modeller är det 

undersökta tidsintervallet och val av konfidensnivå. (Hendricks, s 40, 1996) 

 

 

Equally Weighted Moving Average (MA) 

 

Med den här metoden beräknas standardavvikelsen med hjälp av ett så kallat 

moving window. Volatiliteten beräknas enligt följande formel: 

 

2
tσ = (1/M) ∑

=

−

M

i

itr
1

2       (Jorion, s 186, 1997) 

 

Standardavvikelsen erhålles sedan genom kvadratroten ur uttrycket till höger i 

formeln. MA tekniken går ut på att prognosen för varje dag som går utökas med 

avkastning från föregående bytesdag samtidigt som information för (M+1) dag 

sen försvinner från moving window. Vanligt är att 20 respektive 60 bytesdagar 

används men ända upp till 1250 dagar används. I MA ges alla avkastningar 
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samma vikter (1/M). Största fördelen med modellen är att den är enkel att 

använda. Största nackdelen är att avkastningarna är likaviktade. Oavsett hur 

gammal informationen om avkastningarna är kommer den att få lika stor betydelse 

som färskare information. Vid en jämförelse mellan moving average processer 

med 20 respektive 60 bytesdagar kan konstateras att 60 dagar är mer stabil 

eftersom en dags förändring då får mindre betydelse än om perioden är 20 dagar. 

(Jorion, s 186, 1997) 

 

 

Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic 

(GARCH) 

 

Denna modell som är framtagen av Engle och Bollerslev tar till skillnad från MA 

större hänsyn till senare information gällande avkastningar. I GARCH-modellen 

antas att den betingade variansen beror på den senaste avkastningen samt den 

tidigare betingade variansen. 

th  definieras som den betingade variansen, där avkastning fram till 1−t  används. 

1−tr  är föregående dags avkastning. GARCH (1,1), där ettorna betyder AR-

element i nivå respektive volymekvationen, modellen definieras enligt: 

 

th = 0α + 1α 2
1−tr + 1−thβ      (Jorion, s 188, 1997) 

 

Alla parametrar antas vara positiva 

 

Modellen är stationär om α1+ β är mindre än 1. Den största fördelen med GARCH 

är att trots de få parametrarna som modellen kräver ger den bra empirsikt resultat. 

Modellen tillåter dessutom att volatiliteten varierar över tiden. (Dowd, s 95, 1998) 

Största nackdelen med modellen är att icke- linjaritet råder. Vidare antas att 

residualerna är normalfördelade och är oberoende. (Jorion, s 187-188, 1997) 

Slutligen kräver modellen ett stort antal observationer för att ge pålitliga resultat. 

(Dowd, s 95, 1998) 
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RiskMetrics 

 

För att beräkna variansen med denna metod används Exponentially Weighted 

Moving Average (EWMA). För att få det förväntade resultatet vid tidpunkten t 

används två slags information. Dels används föregående avkastningar där vikten 

sätts till lambda och dels används den senaste kvadrerade avkastningen där vikten 

)1( λ−  används. Vikten lambda väljs för att felet mellan den på förhand 

beräknade och den uppmätta volatiliteten i perioden ska minimeras. Volatiliteten 

kan då variera från en period till en annan. (Dowd, s 95, 1998) Variansen beräknas 

då enligt 

 

2
11 )1( −− −+= ttt rhh λλ    (Jorion, s 193, 1997)     

 

I formel måste Lambda vara mindre än 1. th  kan skrivas om som 

 

...))(1( 2
3

22
2

2
1 +++−= −−− tttt rrrh λλλ   (Jorion, s 193, 1997) 

 

Ju lägre värde som lambda får desto snabbare får äldre observationer mindre 

betydelse. Dras en parallell till GARCH-modellen kan alfa sättas till 0 och beta 

sätts till 1. Fördelarna med RiskMetrics - modellen är att den tar större och större 

hänsyn till senare avkastningar samtidigt som äldre information får mindre 

betydelse. Vidare är modellen enkel att använda då enbart en parameter behövs, 

detta bidrar samtidigt till mindre estimeringsfel. I denna modell samt i GARCH-

modellen får senare avkastningar större betydelse än de föregående 

avkastningarna, som dessutom är summerade i 1−th . I Moving Average måste alla 

M avkastningar finnas med. Nackdelen med modellen är att det visat sig vara en 

svår uppgift att bestämma vilket värde på lambda som ger bäst resultat. J.P 

Morgan har valt 0,97 som det optimala värdet vid månatliga data och 0,94 vid 

dagsdata. (Jorion, s 193-194, 1997) 
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Historisk simulering 

 

Denna metod går ut på att historiska avkastningar används för att tillverka en 

portfölj som i sin tur ger en simulering av VaR. Här används vikterna i den 

befintliga portföljen för att beräkna hypotetiska avkastningar som hade erhållits 

om portföljen funnits i observationsperioden. (Dowd, s 99, 1998) Portföljens 

avkastning i perioden ges av  

 

ki

N

i

tikp RwR ,
1

,, ∑
=

=       tk ,...,1=   (Jorion, s 221, 1997) 

 

Därefter väljs önskad konfidensnivå och slutligen beräknas VaR. (Jorion, s 221, 

1997) Om det exempelvis finns 1000 observationer på dagsbasis och VaR baseras 

på en 95 procentig konfidensnivå så antas att verklig förlust som överskrider VaR 

är 5 procent av dagarna, i det här fallet 50 dagar. Detta innebär att VaR blir den 51 

största förlusten. I modellen utgår man från att de historiska avkastningarna ger en 

bra bild om hur avkastningarna kommer att se ut följande period. (Dowd, s 99, 

1998) Större säkerhet erhålls då antalet observationer ökar samtidigt som risken 

för att få med icke relevant data ökar. Fördelen med modellen är att den är enkel 

att använda. Vidare kräver modellen inte linjaritet eller att avkastningarna är 

normalfördelade. På grund av modellens enkelhet är den det vanligaste sättet att 

beräkna VaR på. Största nackdelen med modellen är att bara en typ av 

information används. Stora förändringar som skett i tidigare perioder behöver inte 

inträffa igen, samtidigt som nya fenomen inträffar. Då ger den historiska 

simuleringen en felaktig bild. Slutligen som i fallet med Moving Average ges all 

information lika vikt oavsett hur gammal den är. (Jorion, s 222-223, 1997) 

 

 

2.2 Statistiska test  

 

I den klassiska artikeln som Engle skrev 1982 eftersträvas bland annat att kunna 

göra funktionella prognoser inom ett givet intervall kring en punkt. Här 

konstateras att om det råder en tid med lugn ska intervallet som undersöks smalas 
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av, samtidigt som intervallet ska ökas om det är en tid med hög volatilitet. Antalet 

observationer som kommer utanför det på förhand beräknade intervallet kommer 

att spridas över hela stickprovet och kommer således inte som kluster. Modellen 

som används för att undersöka ett intervall kan i genomsnitt vara korrekt då vi har 

en obetingad spridning. Däremot visar sig modellen felaktig om den betingade 

spridningen är felaktig. Detta visar sig genom att observationerna kommer som 

kluster. (Christoffersen, s 842, 1998) Christoffersen utvecklade 1998 en mall för 

att utvärdera prognoser inom ett intervall. VaR tolkas som en prognos att 

portföljens avkastning kommer att finnas inom intervallet (- tv,∞ ) med 

sannolikheten p. Anta att VaR för kommande period { T

tttv 11}| =−  beräknas med en 

signifikansnivå 1-p. Det ensidiga konfidensintervallet blir ( 1|, −∞− ttv ), rt är 

realiserade avkastningarna och tv  är prognostiserade VaR. tI  definieras som: 

 

tI =1 om rt<vt 

0 annars 

 

tI  är en stokastisk process och VaR prognosen är bra om den visar korrekt 

betingad spridning, alltså om .)( 1| tpIE tt ∀=− Om detta gäller är tI  iid med p. 

Alltså om hänsyn tas till all information vid tidpunkten t . Korrekt betingad 

spridning medför korrekt obetingad spridning då den sistnämnda är korrekt 

betingad spridning utan att hänsyn tagits till informationen vid tidpunkten. 

(Christoffersen, Diebold, s 13, 2000) 

 

Christoffersen har utvecklat en mall i tre steg för att testa den betingade 

spridningen. Test för obetingad spridning, oberoende och en kombination av dessa 

två görs med hjälp av LR test.  
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LR test för obetingad spridning 

 

Intervallet { tI }
T

t 1=

 konstrueras för att testa obetingade spridningen. Hypotesen 

pIE t =( ), alltså att vi har korrekt obetingad spridning testas mot 

alternativhypotesen att )( pIE t ≠ , alltså att vi inte har korrekt obetingad 

spridning. (Christoffersen, Diebold, s 13, 2000) Likelihood funktionen under 

nollhypotesen är  

 

10)1(),...,;( 21
nn

T ppIIIpL −= där 

p i denna modell är signifikansnivån, alltså antingen 0,95 eller 0,99.  

 

Alternativhypotesen är  

 

10)1(),...,;( 21
nn

TIIIL πππ −= där 

π  i alternativhypotesen är det kalkylerade VaR-värdet. 

 

LR testet för obetingad spridning ser ut enligt följande: 

 

)1(~)log(2 2

)1(

)1(
01

01

xLR nn

nn pp

uc ππ −

−−=  där 

p är signifikansnivå 

1n är antalet ettor i stickprovet 

0n är antalet nollor i stickprovet 

 

I LR testet är π = )/( 101 nnn + MLE (maximum likelihood estimate) av p och s=2 

är antalet möjliga utfall (0 eller 1). Testet har en asymptotisk (asy) 2χ fördelning 

med )1( −s frihetsgrader. Idén med det här testet är att se spridningen i intervallet, 

däremot klargör inte testet om nollorna och ettorna kommer som kluster. Alltså 

visar LR testet för obetingad spridning enbart antalet nollor och ettor.  

(Christoffersen, s 845, 1998) 
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LR test för oberoende 

 

Detta test går ut på att klargöra om oberoende råder i spridningen. Alltså hur 

många nollor som följs av en nolla och vice versa.  

 

Likelihood funktionen ser ut enligt följande 

 

11100100

11110101211 )1()1(),...,,;( nnnn

TIIIL πππππ −−=     

 

I funktionen är ijn  antalet i som följs av j. Alltså en nolla som följs av en etta.  

 

För att testa om ett oberoende råder ser likelihood funktionen under nollhypotesen 

ut enligt 

 

)(
2

)(
2212

11011000)1(),...,,;( nnnn

TIIIL
++−= πππ  

 

 

LR testet för oberoende ser ut enligt 

 

 )1(~log2 2

)1()1(

)1(
11

11
10

11
01

01
00

01

)1101(
2

)1000(
2 xLR nnnn

nnnn

ind
ππ ππ

ππ

−−

−
++

−= där 

 

ijn  är antal i som följs av j 

}|Pr{ 1 jIiI ttij === −π och där i och j i detta fall är 0 och 1 

0100

01

01 nn

n

+
=π  

1110

11

11 nn

n

+
=π  

11100100

1101

2 nnnn

nn

+++

+
=π  

 

 

Testet har en asymptotisk 2χ fördelning med 2)1( −s frihetsgrader. S är fortfarande 

två, då utfallet är antingen ett eller noll. (Christoffersen, s 845-846, 1998) 
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LR test för spridning och oberoende 

 

För att få ett test för den totala betingade spridningen kombineras nu de två 

tidigare testen i ett gemensamt. Nollhypotesen i testet för den obetingade 

spridningen ställs mot alternativhypotesen i testet för oberoende. LR testet för 

spridning och oberoende ser ut enligt följande 

LR cc =-2log[ )2())1((~)],...,,;(/),...,,;( 22
21121 χχπ =−ssIIILIIIpL

asy

TT  

LR- testet har en asymptotisk χ2 – fördelning med s(s-1) frihetsgrader. Om den 

första observationen villkoras i testet för obetingad spridning gäller att π = π2. Om 

man bortser från den första observationen så gäller följande samband:  

 

LR cc =LR uc +LR ind   (Christoffersen, s 846-847, 1998)  

 

i formeln kan vi se att LRcc är det logaritmerade värdet på conditional coverage, 

LRuc är värdet på unconditional coverage och slutligen är LRind det logaritmerade 

värdet på independence- funktionen. 

 
 
 

2.3 Loss funktioner 

 

I augusti 1996 antog ”U.S bank regulatory agencies” det så kallade Market risk 

amendment (MRA) som innebär att kommersiella banker som bedriver 

omfattande handel måste sätta en viss del av kapitalet åt sidan för att täcka upp 

exponeringen mot marknadsrisken. (Lopez, s 3, 1999) I de tre testen som 

beskrivits ovan för obetingad spridning, oberoende och det gemensamma för 

spridning och oberoende utgås det i nollhypotesen att VAR-estimeringen kan 

uppvisa en specifik egenskap. Nollhypotesen förkastas om den undersökta 

modellen inte visar på den specifika egenskapen, modellen sägs vara ”inaccurate”. 

Om nollhypotesen inte kan förkastas antas modellen vara ”acceptably accurate”. 

Fram till och med 1999 användes två test för att värdera VaR-modeller, dels den 

så kallade binominala metoden och dels Christoffersens test. Problemet med de 

här två testerna är att hänsyn inte tas till storleken på förlusten (Lopez, s 3-4, 
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1999). Den binominala metoden är en så kallad loss funktion där ett värde på 0 

tilldelas om tI = 0, alltså om resultatet är positivt. Loss funktionen tilldelas ett 

värde på 1 om tI = 1, alltså om resultatet är negativt (VaR-estimeringen 

överträffas av sin motsvarande portföljs förlust). Den binominala metoden 

motsvarar Christoffersens test för obetingad spridning. Lopez har konstruerat 

ytterligare en loss funktion som även tar hänsyn till storleken på förlusten. (Lopez, 

s 7, 1999) 

 

 

Regulatory Loss Funktion 

 

Eftersom inte enbart antalet ettor och nollor har betydelse konstruerade Lopez 

denna funktion. En storleksterm introduceras i binominalmodellen. Precis som 

tidigare erhålls en etta om resultatet är negativt, dessutom beräknas storleken på 

förlusten. Resultatet beräknas i kvadrat så att stora förluster straffas mer än mindre 

förluster.  

Annars

förlustenomVaRVaRförlust
L tttt

t
0

)(1 1
2

1 <−+
= −−      (Lopez, s 8, 1999) 
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3. Metod 

 

 

I detta avsnitt redogör vi för vilka angreppssätt vi valt att använda oss av då vi 

försöker klargöra vilka VaR-modeller som ger mest tillförlitliga resultat. Tanken 

med detta kapitel är att ge läsaren en klarare bild av hur vi rent praktiskt 

använder befintlig teori. 

 

 

3.1 Data 

 

Datamaterialet som vi använt oss av laddades ner från Stockholms fondbörs 

hemsida (www.omxgroup.com/stockholmsborsen), och avser OMX- index. Vår 

undersökningsperiod sträcker sig från 1995-01-01 till 2004-12-31 och omfattar 

2510 handelsdagar där vi beräknar den procentuella förändringen dag för dag. 

Anledningen till att i väljer detta tidsintervall är att det är tillräckligt stort för att 

ge tillförlitliga resultat. De beräkningar som görs utförs i Microsoft Excel och 

Eviews.  

 

 

3.2 VaR-modeller 

 

Det första vi gör i vår undersökning är att välja ut fyra VaR-modeller: Equally 

Weighted Moving Average-modellen (MA), GARCH-modellen, RiskMetrics-

modellen och historisk simulering. Anledningen till att dessa modeller användes 

är att de är väletablerade och att de används i stor utsträckning i dagsläget för 

VaR-beräkning. 

 

 

3.3 Beräkning av VaR med MA 

 

Med den här modellen beräknas standardavvikelsen genom att en viss mängd 

historia används. Eftersom det inte finns några regler för vilken urvalsperiod som 
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ska användas vid beräkning med den här modellen använder vi oss av fem olika så 

kallade moving windows: 50, 125, 250, 500 och 1250 dagar. Därefter väljs 

konfidensnivån och eftersom 95 - respektive 99 procent är vanligast använder vi 

dessa. I en normalfördelningstabell motsvarar dessa nivåer standardavvikelser på 

1,64 samt 2,33. Standardavvikelsen per dag multipliceras därför med –1,66 

respektive –2,33 beroende på vilken konfidensnivå som vi använder oss av. 

Anledningen till de negativa tecknen är att endast de negativa värdena i intervallet 

är intressanta.    

 

 

3.4 Beräkning av VaR med GARCH 

 

Denna modell är tidskrävande att arbeta med och därför använder vi enbart 1250 

observationer, som anses vara tillräckligt många observationer för att ge 

tillförlitliga resultat. Med hjälp av Eviews beräknas de fem parametrarna 

21010 ,,,, γγγαα . VaR beräknas genom att multiplicera den betingade 

standardavvikelsen med tabellvärdena i normalfördelningstabellen, -1,64 samt  

-2,33 precis som i fallet med MA. 

 

 

3.5 Beräkning av VaR med RiskMetrics 

 

På samma sätt som för GARCH-modellen tas här större hänsyn till senare 

observationer. Observationernas betydelse för standardavvikelsen avtar 

exponentiellt ju längre bak i tiden de ligger. Då modellen ger varierande resultat 

beroende på vilket lambda som antas så väljs fyra olika värden: λ = 0,90, 0,94, 

0,96 och 0,99. Antalet observationer som vi använder oss av är 1250. Med andra 

ord så är vidden på fönstret det samma, endast värdet på lambda varierar. Efter det 

att standardavvikelsen beräknas kan vi beräkna VaR på samma sätt som i tidigare 

fall. 
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3.6 Beräkning av VaR med historisk simulering 

 

Då vi beräknar VaR med denna modell använder vi oss av fem olika tidsperioder: 

50, 125, 250, 500 och 1250 dagar. Från varje urvalsperiod tar vi ut den 95 - 

respektive den 99:e percentilen. Dessa värden konstateras helt enkelt vara våra 

VaR-värden. 

 

 

3.7 Christoffersens Test 

 

När vi beräknat VaR för våra fyra olika modeller testar vi om modellerna håller 

statistiskt. Med hjälp av de olika modellerna erhålls daglig information om VaR 

som i sin tur jämförs med de observerade avkastningarna, om observerad 

avkastning är mindre än VaR erhålls värdet 1. I de fall då observerad avkastning 

är större tilldelas värdet 0. För att en modell ska godkännas vid en 95 procentig 

konfidensnivå ska värdet bli 1 i 5 procent av fallen och i 95 procent av fallen ska 

värdet bli 0. Vid en 99 procentig - konfidensnivå ska fördelningen vara 1 i 1 

procent av fallen. Vi genomför här ett test för så kallad obetingad spridning. 

 

För att testa så att stickprovet har en jämn fördelning utför vi ett test för 

oberoende. Om VaR-modellen ska kunna godkännas är det viktigt att vår 

prognostiserade VaR är spritt över hela stickprovet och att det inte kommer som 

kluster. Testet går ut på att klargöra om oberoende råder i spridningen. Alltså hur 

många nollor som följs av nollor och vice versa.  

 

I ett tredje test som vi utför kombineras testen för obetingad spridning och 

oberoende och de modeller som godkänns går vidare till nya test. Om det visar sig 

att modellen inte klarar sig igenom konstaterar vi modellen icke godkänd. För att 

modellen skulle anses godkänd är den tvungen att godkännas på tre av tre av 

Christoffersens test. 

 

För samtliga test använder vi χ2 fördelning. De två första används en frihetsgrad 

och i det sistnämnda används två. I de fall värdet från våra beräkningar överstiger 
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det som vi erhåller från fördelningstabellen bedöms modellen som signifikant, och 

godkänns inte. 

 

 

3.8 Loss funktioner 

 

De modeller som klarar testen som Christoffersen har utformat kvalificerar sig för 

ytterligare test. Vi använder en Loss funktion för att konstatera storleken på den 

aktuella förlusten vid användande av en specifik VaR-modell. Anledningen till det 

ytterligare testet är att Christoffersens tester endast konstaterar om en VaR-modell 

kan godkännas statistiskt. Ett möjligt scenario är att modellen godkänns men att 

det visar sig att förlusten är mycket omfattande. En modell som minimerar 

förlusten prefereras framför en modell som ger en hög förlust. Vi använder oss av 

Regulatory Loss funktion och den modell som genererar lägst förlust är den bästa 

modellen enligt våra tester på OMX index.  
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4. Analys 

 

I detta avsnitt analyserar vi de resultat som erhålls med hjälp av våra 

beräkningar i Excel och Ewievs. 

 

 

Som angavs i metodavsnittet genomförs selekteringen av modeller i tre steg. Först 

görs test för obetingad spridning i stickprovet. Med detta menar vi hur bra VaR-

modellen lyckas fånga upp risken i en placering. Om man utgår från en 95 

procentig konfidensnivå ska VaR-modellen fånga precis 95 procent av de verkliga 

utfallen för att anses vara exakt, om mindre värden fångas upp anses modellen 

underskatta den verkliga risken. Det omvända gäller också. Därefter testar vi att 

det föreligger slumpmässighet i spridningen av utfallet. Med andra ord så skall 

rt<vt med största sannolikhet följas av rt>vt. Det sista av de tre testen är en 

kombination av de två förstnämnda, alltså att vi dels har slumpmässighet och 

obetingad spridning. För att vi ska godkänna en modell måste den klara alla 3 

delar i det här testet. 

 

För att underlätta för läsaren så har vi samanställt en tabell över de värden som vi 

beräknar fram. Den första tabellen visar utfallet för den 95 procentiga nivån och 

den efterföljande visar således den 99 procentiga. I tabellerna markeras ett 

signifikant värde med * vilket betyder att modellen inte godkänns på denna nivå. 

 

I vår studie kommer vi att dra en hel del paralleller till Sarma et al. Detta är en 

liknande studie som vi gör. Sarma et al genomför sin studie på två andra index. 

För att få en överblick över hur de procentuella förändringarna varit på OMX  

under analysperioden kan läsaren studera figur 1. 
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Figur 1. procentuella förändringar från dag till dag på OMX 

 

Vi kan med blotta ögat se att förändringarna inte är särskilt utmärkande under 

inledningen av samplingsperioden. Under de något mer börs- turbulenta åren som 

följer därefter kan vi se större förändringar. 

 

4.1 MA (95 % nivå) 

 

Om vi studerar resultatet för MA så kan vi konstatera att det inte föreligger 

statistisk signifikans i något fall beträffande obetingad spridning, (LR uc ). Ser vi 

till de värden som vi erhåller vid våra beräkningar så är de alla under 3,84. Detta 

värde är det högsta tillåtna värdet med en frihetsgrad enligt χ2- tabellen. Detta 

resultat är inte helt i linje med det som Sarma et al får vid sina beräkningar. De får 

inte signifikant resultat på alla tester av modellerna som utförs på två andra 

aktieindex. I vårt fall betyder det att antalet ettor och nollor stämmer i modellen. 

Tanken är att modellen ska anta värdet 0 i 95 procent av fallen och värdet 1 i de 

resterande 5 procenten av fallen för att godkännas. När vi i nästa steg ser till testet 

för oberoende (LR ind ) kan det konstateras att samtliga godkänns, detta innebär att 

det inte föreligger kluster i vårat stickprov. Vi kan alltså konstatera att de på de 

olika nivåerna i MA kommer nollorna och ettorna slumpmässigt. I studien som 

Sarma et.al genomför erhåller de här liknande resultat som vi. Även vid detta test 

använder vi oss av värdet 3,84 i χ2 två tabellen. Ser vi till det gemensamma testet 

för oberoende och obetingad spridning (LR cc ) så uppvisar ingen statistisk 

signifikans, med andra ord så godkänns samtliga på detta test. Värdet som vi här 
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jämför med är 5,99 då vi ett det gemensamma testet använder oss av två 

frihetsgrader i stället. Eftersom inte nollhypotesen förkastas i något av fallen så 

godkänns samtliga modeller, och dessa kommer således att gå vidare till test med 

Loss-funktioner. I vår teori kan man läsa om att resultaten ska blir mer 

tillförlitliga om det så kallade ”moving window” ökas då modellen blir mer stabil. 

I vårt fall är det dock svårt att dra någon sådan slutsats. Vi konstaterar att oavsett 

om vi använder 50, 125, 250, 500 eller 1250 dagar så godkänner vi modellen på 

95 procents- nivån.  

 

 

 

 LRUC LRind LRcc 

MA    

1250 0,84 0,28 1,17 

500 0,36 0,95 1,35 

250 0,00 0,48 3,09 

125 0,12 1,39 1,55 

50 0,06 0,64 0,75 

    

RiskMetrics    

0,90 0,35 0,11 0,51 

0,94 0,01 0,20 0,25 

0,96 0,00 0,00 0,05 

0,99 0,36 0,95 1,35 

    

GARCH    

 3,87* 1,05 6,02* 

    

HS    

1250 40,34* 0,14 40,60* 

500 3,20 0,01 3,26 

250 53,36* 0,19 53,60* 

125 64,76* 0,22 65,11* 

50 119,41* 0,30 119,90* 

Tabell 1 Resultatet för uträkningarna på 95 procents nivån.* innebär att värdet är signifikant på 

5%-nivån 
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 4.2 RiskMetrics (95 % nivå) 

 

När vi i nästa steg ser på RiskMetrics så finner vi att resultatet är i paritet med det 

som vi fick fram i föregående modell (MA) beträffande obetingad spridning. De 

värden som vi erhåller med hjälp av Christoffersens första test är alltså lägre än 

det tillåtna enligt χ2- tabellen. I undersökningen som Sarma et.al genomför 

godkändes alla de olika nivåerna.  I likhet med deras undersökning stämmer alltså 

antalet ettor och nollor. Om vi studerar resultatet från testet av oberoende så finner 

vi att ingen av de i modellen ingående moment uppvisar signifikans, med andra 

ord så godkänns dessa. Ser vi till undersökningen som Sarma et al genomför har 

de problem med kluster i några fall. På samma sätt godkänns även samtliga då vi 

ser på det gemensamma testet. Precis som i föregående fall så godkänns alltså 

samtliga modeller och alla kommer att testas via Loss-funktion. I teorin beskriver 

vi att det är svårt att bestämma vilket värde på lambda som ska användas. Vi kan 

bara konstatera att oavsett om vi använder 0.99, 0.96, 0.94 eller 0.90 så godkänns 

modellen på denna konfidensnivå.  

 

4.3 GARCH (95 % nivå)   

 

För GARCH-modellen förkastas nollhypotesen i det första fallet för obetingad 

spridning detta innebär att modellen inte godkänns. För första gången kan vi 

konstatera att en modell förkastas på grund av att antalet ettor och nollor inte 

stämmer. Vi har precis som tidigare inte här heller några problem med kluster i 

stickprovet. I det gemensamma testet för oberoende och obetingad spridning 

förkastas modellen. Detta är första gången som vi kan konstatera att en modell 

inte klarar detta test, vårt värde är högre än det tillåtna 5,99. I undersökningen som 

Sarma et al genomför går denna modell vidare till test med Loss funktioner. I 

teoridelen kan man läsa att GARCH-modellen ofta ger ett mycket bra empiriskt 

resultat men i vårt fall verkar inte detta vara fallet. Denna modell kommer således 

inte att analyseras vidare. 
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4.4 Historisk simulering (95 % nivå) 

 

Vi får med denna metod fram höga värden i testet för oberoende. Man kan med 

andra ord säga att antalet ettor och nollor inte är proportionellt fördelade i 

stickprovet. Det är endast i fallet HS (500) som vi går vidare till test med Loss-

funktion. I detta test får vi liknande resultat som Sarma et al. De förkastar en klar 

majoritet av de olika nivåerna gällande Historisk simulering. Precis som i de 

tidigare modellerna som vi undersökt kan vi inte heller i historisk simulering 

konstatera kluster i stickprovet oavsett om 1250, 500, 250, 125 eller 50 dagar 

används. Detta stämmer också helt med den tidigare undersökningen på andra 

index. Vid analyseringen av det gemensamma testet för oberoende och obetingad 

spridning gör vi en intressant iakttagelse, nämligen att vi förkastar 4 av 5 

modeller. Enbart (HS 500) klarar sig. Liknande resultat får Sarma et al fram. I 

teorin berättar vi att denna modell är mycket enkel att använda och att den 

dessutom används i stor omfattning som VaR-mått. Däremot sägs modellen inte 

ge tillförlitliga resultat. Ser man till vårt resultat med hjälp av den historiska 

simuleringen kan vi bara konstatera att vi är beredda att hålla med om att 

modellen är opålitlig att använda sig av. 

 

 

4.5 MA (99 % nivå)  

 

Nollhypotesen förkastas inte för någon av nivåerna under de första två testen. 

Värdena är alltså lägre än jämförelsevärdet 6,64 i χ2-tabellen när det nu handlar 

om 99 procentig konfidensnivå. Antalet ettor och nollor stämmer i urvalet 

dessutom råder oberoende. Även vid det efterföljande testet godkänns samtliga 

nivåer. I χ2-tabellen jämför vi på denna konfidensnivå med värdet 9,21 då vi 

använder två frihetsgrader. Liksom tidigare godkänns samtliga modeller och det 

innebär att vi kommer att analysera MA på den här konfidensnivån vidare med 

hjälp av loss- funktion. I undersökningen som Sarma et al genomför på den här 

konfidensnivån konstateras att de till skillnad från oss förkastar de flesta nivåerna 

gällande obetingad spridning. Vidare i test för oberoende är våra resultat lika. I det 
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gemensamma testet förkastar de en del modeller, vilket vi inte gör. Troligtvis 

beror de skiftande resultaten på att våra undersökningar utförs på olika index. 

 

 

 LRUC LRind LRcc 

MA    

1250 3,03 0,26 3,31 

500 0,01 1,04 2,94 

250 1,62 2,41 3,74 

125 1,24 0,49 1,74 

50 0,07 0,82 2,97 

    

RiskMetrics    

0,90 1,62 0,36 1,57 

0,94 1,24 0,42 1,94 

0,96 0,37 0,64 2,74 

0,99 0,61 0,56 2,53 

    

GARCH    

 7,05* 1,33 9,51* 

    

HS    

1250 22,01* 0,04 33,81* 

500 2,05 0,31 1,15 

250 79,97* 2,35 94,20* 

125 46,67* 0,76 57,93* 

50 46,67* 0,76 57,93* 

Tabell 2 Resultatet för uträkningarna på 99 procents nivån. * innebär att värdet är signifikant på 

1%-nivån 

 

 

4.6 RiskMetrics (99 % nivå) 

 

Värdena som erhålls från det första testet är alla under gränsvärdet som vi angivit. 

Oavsett vilket värde vi sätter lambda till godkänns samtliga nivåer då vi testar om 

antalet ettor och nollor stämmer i stickprovet. Då vi studerar RiskMetrics på 95 

procents nivån konstateras att testet för obetingad spridning godkändes. Precis 
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som på den tidigare konfidensnivån godkänner vi alla modeller i Christoffersens 

test för oberoende samt det gemensamma för oberoende och obetingad spridning. 

Kluster är således inga problem då vi testar RiskMetrics oavsett 95 – eller 99 

procentig konfidensnivå. I studien som genomförs av Sarma et al förkastas hälften 

av modellerna i testet för obetingad spridning. I testet för oberoende godkänner de 

alla modellerna precis som vi gör. I det gemensamma testet godkänner Sarma et al 

hälften av modellerna. Resultaten i båda undersökningarna på 99 procents nivån 

är lik den undersökningen som genomförs på 95 procents nivån. Då alla nivåerna: 

0,99, 0,96, 0,94 och 0,90 godkänns i samtliga steg så kommer RiskMetrics 

vidareanalyseras med Loss funktioner.  

 

 

4.7 GARCH (99 % nivå) 

 

Då vi studerar resultatet från GARCH-modellen finner vi att nollhypotesen 

förkastas i det första testet. I det efterföljande test kan inte nollhypotesen 

förkastas, vi har alltså inget kluster i stickprovet. Eftersom denna modell inte får 

godkänt på det första testet och det tredje gemensamma testet så kommer den inte 

att vara kvalificerad till ytterligare test med Loss-funktion. Detta resultat erhålls 

även då vi testar på 95 procents nivån. Enligt vårt resultat på denna modell styrks 

inte det som vi tagit del av i teorin, nämligen att modellen brukar ge ett empiriskt 

bra resultat. På de index som Sarma et al använder sig av för att bedöma hurvida 

GARCH ger bra resultat godkänns däremot modellen. Anledningen till våra 

skiftande resultat är att undersökningarna genomförts på olika index 

 

 

4.8 Historisk simulering (99 % nivå) 

 

Vi får precis som på 95 procents nivån höga värden på det första testet för 

obetingad spridning, det är bara HS (500) som håller sig inom gränsvärdet. I de 

övriga fallen har vi en felaktig fördelning av antalet ettor och nollor. 

Slumpmässighet råder i stickprovet då vi inte kan konstatera tendenser till kluster. 

I det gemensamma testet för oberoende och obetingad spridning konstaterar vi 



även här att fyra av fem nivåer underkänns, enbart HS (500) godkänns. Sarma et 

als resultat är i paritet med vad de tidigare konstaterar på 95 % nivån. Precis som 

då vi testar historisk simulering på 95 % nivån godkänns endast HS (500), som 

går vidare till analysering med Loss Funktion 

 

 

4.9 Loss-Funktioner (95- och - 99 % nivå) 

 

Efter våra beräkningar konstaterar vi som vi tidigare nämnt att detta test endast 

utförs på de modeller som klarar Christoffersens alla tre steg. Anledningen att 

man använder loss funktioner är för att kunna jämföra konkurrerande VaR-

modeller för att se vilken som minimerar förlusten.  

 

I nedanstående tabell kan vi se resultatet efter den genomförda Loss-funktionen  

på de modeller som klarar Christoffersens test på 95 procents nivån. Man kan 

konstatera att låga värden är att föredra. Detta eftersom det som mäts är summan 

av den kvadrerade differensen mellan rt och vt vid ”failure”. Med andra ord så 

straffas stora avvikelser. Lägst värde uppvisar RM (0,99) med 0,0093 så 

sannolikheten att denna modell är bäst är därför stor. Om vi tittar på den modell 

som fick högst värde så var det HS (500). Detta är föga överraskande eftersom 

den historiska simuleringen visat sig vara opålitlig vid de tidigare testerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modell RLF 

  

MA (1250) 0,0138 

MA (500) 0,0096 

MA (250) 0,0113 

MA (125) 0,0097 

MA (50) 0,0097 

  

RM (0,90) 0,0104 

RM (0,94) 0,0100 

RM (0,96) 0,0097 

RM (0,99) 0,0093 

  

HS (500) 0,1162 

Tabell 3. Utfall vid Loss-funktion på 95%-nivån 

 

 

Då vi tittar i tabellen över de resultat som erhålls vid Loss-funktion på 99-procents 

nivån kan vi se att MA (125) uppvisar det lägsta värdet. Dock så kan vi se att RM 

(0,99) visar riktigt låg siffra även här. Sämst är återigen HS (500) med 0,0514. 

Utifrån tabellerna ser vi att vi får fram allt lägre värden på RiskMetrics desto 

större tal som Lambda antar. Alltså kan det i det här fallet finna indikationer som 

tyder på att desto större hänsyn som tas till äldre data desto lägre blir värdet i 

Loss-funktionen. Detta mönster ser vi oavsett om vi tittar på 95- eller 99 procents 

nivån 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modell RLF 

  

MA (1250) 0,0043 

MA (500) 0,0026 

MA (250) 0,0024 

MA (125) 0,0023 

MA (50) 0,0033 

  

RM (0,90) 0,0035 

RM (0,94) 0,0034 

RM (0,96) 0,0033 

RM (0,99) 0,0024 

  

HS (500) 0,0514 

Tabell 4. Utfall vid Loss-funktion på 99%-nivån 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Slutsatser 

 

 

Syftet med vår uppsats var att jämföra fyra vanliga VaR-modeller och försöka 

konstatera vilken av dessa som ger mest tillförlitliga resultat. Av de modeller som 

vi bearbetade var det flertalet som ansågs godkända. En intressant iakttagelse som 

vi gör är att de flesta modellerna på både 95 - och 99-procents nivån klarar testet 

för oberoende, vilket betyder att kluster inte har varit några problem i modellerna. 

De modeller som visat sig sämst är de som utförts med historisk simulering. De 

flesta modellerna får godkänt i testet som behandlar antalet tillfällen då rt<vt. 

Detta är helt i linje med resultatet som Sarma et.al erhöll vid sina tester. I teorin 

konstaterades att om stora så kallade ”moving windows” används ger modellerna 

ofta mer tillförlitliga resultat men detta kan vi inte hålla med om då våra 

beräkningar utförts. Vi kan inte se något sådant samband. Då 10 av 15 modeller 

som vi undersökte med Christoffersens test fick godkänt anser vi att VaR är ett 

bra sätt att beräkna den förväntade förlusten på. Vi vill poängtera att de tre testen 

för obetingad spridning, oberoende och det gemensamma testet är utslagsgivande 

och inte helt enkelt att passera. Vi tycker inte att det är förvånande att VaR har fått 

den popularitet som den faktiskt fått. Dock kan man se skillnader mellan olika 

modeller. Exempelvis visar sig inte den historiska simuleringen ge vidare bra 

resultat. Slutligen vill vi inte nog understryka att vår studie baserar sig på endast 

ett index och att dra alltför snäva slutsatser kan vara farligt. 
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