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Sammanfattning

I  dagens  finansiella  marknad  utsätts  de  finansiella  aktörerna  för  risk  på  sin  strävan  efter 

lönsamhet. Balansgången mellan att maximera verksamheten och risk har öppnat ögonen och 

ökat medvetenheten om behovet av att utvidga sina krav på att täcka upp kapital.

Efterfrågan på snabba, pedagogiska och säkra sätt att lätt kunna beräkna risk har därför 

snabbt ökat. Under de senaste åren har det därför blivit allt populärare att använda sig av 

riskmåttet  ”Value  at  Risk”  vilket  kan  definieras  som;  ”En  portföljs  maximala  

värdeminskning med en viss sannolikhet inom en viss tidsperiod”

Jag har valt att göra en jämförelse mellan de två vanligaste modellerna som används för att 

räkna  fram  Value  at  Risk,  Historisk  simulering  och  Varians-/kovarians-metoden.  De  två 

modellerna kommer att testas mot tre olika tillgångar, guld, valutakurs Sek/£ samt aktieindex. 

Testerna görs med dagsdata och månadsdata över två olika observationsperioder, 250- och 

500-dagar  samt  360-  och  180  månader.  Testerna  kommer  även  att  göras  med  två  olika 

konfidensintervall, 95-procenting och 99-procentig.

Modellerna  kommer  även att  jämföras  mot  en tredje modell,  Delta-Normal-Metoden.  Här 

används statsobligation med fem års löptid som tillgång.

Resultatet  av undersökningen visar  en viss  skillnad  mellan  de  två  modellerna  finns  dock 

främst vid användandet av en högre konfidensnivå.

Sett  till  guld  ligger  den  historiska  simuleringen  aningen  bättre.  Dock  följer  modellerna 

varandra bra vid månadsdata och en högre konfidensnivå.

Liknande resultat går att följa vid växelkurs sek/£. Här har båda modellerna en underskattning 

av Value at Risk, dock en aningen mindre för den historiska simuleringen. 

Aktieindex visar de jämnaste resultaten modellerna mellan. Skillnaderna kan dock ses vid en 

99-procentig  nivå  där  den  historiska  simuleringen  får  ett  perfekt  resultat  och 

varians-/kovarians-metoden visar en mindre underskattning.

Slutsatsen av min undersökning är att en jämförelse mellan Historisk simulering och 

Varians-/kovarians-metoden,  två  snabba,  enkla  och  pedagogiska  modeller  som  på 

många sätt är lika varandra resulterar den historiska simuleringen till en aning bättre 

resultat.
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Inledning

Detta kapitel ska ge läsaren en redogörelse för uppsatsens problemformulering samt  

syfte och dess avgränsningar.

Bakgrund
På dagens finansiella marknad är ränterisker en del av vardagen för företag och andra 

finansiella aktörer. En aktör utsätter sig för en sådan risk i sin strävan efter lönsamhet. 

Detta kan snabbt resultera i att resultatet får tvära vändningar, likviditetsproblem och till 

och med hota en banks överlevnad. 

Denna balansgång  har  ökat  bankers  och  andra  finansiella  aktörers  medvetenhet  om 

behovet av att utvidga sina krav på att täcka upp kapital. På detta sätt avsätter aktörerna 

pengar  för  att  kunna  täcka  upp  de  marknadsrisker  som  uppkommer  i  deras 

verksamheter.1 

I  och  med  bankers  och  andra  finansiella  aktörers  medvetenhet  om  riskerna  har 

efterfrågan  på  enkla,  pedagogiska  och  snabba  modeller  för  att  kunna  räkna  ut  risk 

uppkommit. 

Under de senaste åren har det blivit allt populärare att använda sig av riskmåttet ”Value 

at Risk”. Value at Risk (VaR) tar hänsyn till både känsligheten i marknadsvärdet för 

ränteförändringar och sannolikheten för ränteförändringar. VaR kan sammanfattas som 

”den  med  viss  sannolikhet  förväntade  förlusten  från  ogynnsamma  marknadsrörelser 

över en definierad tidsperiod”.2

1 Söderlind, 2001
2 Söderlind, 2001

4



Användandet  av  Value  at  Risk  ökar  hela  tiden  och  användes  snart  av  samtliga 

finansiella aktörer på marknaden. Modeller att mäta VaR är något som blivit allt bättre 

ju längre tiden har gått och nya modeller utvecklas kontinuerligt. Kombinationen mellan 

sjunkande IT-kostnader och en snabb mjukvaruutveckling leder till att VaR-modellerna 

kan användas allt snabbare och enklare. Idag finns ingen standardmodell för att beräkna 

Value at Risk utan de finansiella aktörerna väljer fritt den modell som passar dem bäst.3

Problemformulering

I beräkningen av Value at Risk på en tillgång finns det ett antal komponenter som man 

måste ta hänsyn till.4

Den  första  viktiga  komponenten  är  skattningen  av  volatiliteten,  dvs.  räntornas 

förändringsbenägenhet.  I  praktiken  utgår  man  från  den  volatilitet  som kan  läsas  av 

sedan  tidigare  vilket  också  kommer  att  styra  sannolikheten  för  framtida 

ränteförändringar.5 

En  annan  viktig  komponent  i  uträkningen  av  Value  at  Risk  är  valet  av 

konfidensintervall.  Efter  att  ha  skattat  volatiliteten  måste  sannolikheten  för  den 

maximala  förlusten  bestämmas.  Detta  uppnås  genom  en  brytpunkt  i 

fördelningsfunktionen. Punkten representerar förluster som bedöms som osannolika och 

därmed ignoreras ur risksynpunkt. Denna punkt kallas konfidensintervall.6

Slutligen  måste  en  avvecklingsperiod  fastställas.  Perioden,  för  vilken  volatilitet  ska 

mätas i, måste redovisas. Denna period måste redovisas och för vilken volatiliteten ska 

mätas i. Avvecklingsperioden anges oftast i år, månader, veckor eller dagar men kan 

även anges i någon annan period. I praktiken anpassas valet av avvecklingsperiod efter 

syftet  med riskmätningen.  Längre perioder  vid t.ex.  strategiska ränterisker  och korta 

perioder vid uträkningen av t.ex. marknadsrisker.7

Det finns olika modeller för att räkna ut Value at Risk och jag har valt att fokusera på 

två av dessa, Historisk simulering samt Varians-/Kovarians-metoden.

3 Dowd, 1998
4 Söderlind, 2001
5 Söderlind, 2001
6 Söderlind, 2001
7 Söderlind, 2001
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De  två  modellerna  påminner  mycket  om  varandra  och  med  hjälp  av  så  kallad 

”backtesting” vill jag göra en jämförelse mellan de två. För att kunna göra en så bra 

jämförelse som möjligt kommer Value at Risk att beräknas för fyra olika tillgångar med 

två olika avvecklingsperioder, dags-VaR och månads-VaR. För att göra jämförelsen mer 

noggrann,  har  varje  modell  testas  med  två  olika  observationsperioder,  250 och  500 

dagar. De tillgångar jag har valt att använda är guld, aktieindex samt valutakursen SEK/

Brittiska pund.

Modellerna kommer även att testas på statsobligation med 5-års löptid. Här kommer de 

båda att jämföras med ”Delta-Normal-Metoden”.  

Syfte

Syftet med uppsatsen är att se till hur stor utsträckning två, till synes, liknande Value at 

Risk-modeller skiljer sig i resultat testat på tre olika tillgångstyper. Är någon av de två 

bättre  än  den  andra?  Vid  framtagningen  av  Value  at  Risk  har  jag  använt  mig  av 

konfidensnivåer på 95- och 99 procent samt observationsperioderna 250- och 500 dagar. 

Modellerna ska även testas mot en tredje modell vid beräkningen av Value at Risk för 

statsobligation med 5 års löptid.

Avgränsningar

För att kunna genomföra beräkningar av Value at Risk med hjälp av historisk data, har 

dagsdata samt månadsdata tagits fram för samtliga tre tillgångar, guld, växelkurs och 

aktieindex.  Dagsdata  sträcker  sig från 2004-01-29 till  2008-01-01,  vilket  resulterar  i 

1023 handelsdagar. Månadsdata för guld och växelkurs sträcker sig från 1968-01-23 till 

2007-12-23, vilket är 480 månader. För aktieindex fanns endast data från 1980-01-23 

till 2007-12-23, vilket är 335 månader. 

Vid beräkning av backtesting används de 300 sista handelsdagarna vid dagsdata.  På 

grund  av  bristande  data  beräknas  backtesting  utifrån  de  sista  100  månaderna  vid 

månadsdata. 

Vid  framtagning  av  Value  at  Risk  för  statsobligationer  med  5  års  löptid  har  data 

används från 1996-02-01 till 2008-01-01. En viktig poängtering är att de VaR-värden 

som beräknas fram är baserade på respektive dagsvärde. Med andra ord, varje VaR-

värde är ett värde för en ny statsobligation.
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Teori

Detta kapitel  ska ge läsaren en inblick  i  begreppet  Value  at  Risk.  Vad det  är,  vad 

används till och dess bakgrund.

Value at Risk

”En  portföljs  maximala  värdeminskning  med  en  viss  sannolikhet  inom  en  viss  

tidsperiod”

Value at risk används ofta som ett riskmått för att beräkna en portföljs marknadsrisk. 

Marknadsrisken är risken för att värdet av  någon av portföljens finansiella tillgångar 

ska ändras som en följd av marknadsförhållandenas förändring. Exempel på tillgångar 

kan vara aktier, guld, obligationer och valutor.8

Value at Risk grundar sig på att historisk data analyseras för att beräkna en sannolikhet 

för att portföljens eller en viss tillgångs värdeminskning eller förlust överstiger ett visst 

belopp. 9 Value at Risk anges i termer av pengar vilket är ett betydligt lättare sätt att 

kunna göra jämförelser  i  jämförelse  med  mer  traditionella  riskmått.  Möjligheten  att 

kunna göra jämförelser i pengar ger tydlighet i att kunna se hur mycket man riskerar vid 

en investering samt möjligheten att kunna avgör summan som måste täckas upp under 

vissa perioder. Termer i form av pengar ökar även möjligheterna till att lättare kunna 

göra jämförelser mellan portföljer.10 

8 Asgharian & Nordén, s.122, 2007
9 Asgharian & Nordén, s.123, 2007
10 Asgharian & Nordén, s.123,2007
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Bakgrund

Under sent 80-tal  startade en mängd olika finansiella  institutioner arbetet  med att  ta 

fram  modeller  för  att  mäta  och  sammanställa  olika  risker  inom  den  finansiella 

marknaden i stort. Modellerna arbetades fram både för att kunna förbättra deras eget 

managementkonsult arbete, men också för att kunna säljas vidare till andra aktörer som 

inte hade möjligheten att själva arbeta fram fungerande modeller.11

Den mest  omtalade modellen som framtogs  var Riskmetric-systemet,  av JP Morgan. 

Modellen utvecklades då kravet på dagliga rapporter innehållande risker samt möjliga 

förluster för de närmsta 24 timmarna på bankens totala trading portfölj uppkom. För att 

kunna ge ett svar på dessa dagliga rapporter arbetade man fram ett system som gav ett 

mått på risk vid olika delar av bankens tradingpositioner.  Systemet blev slutligen ett 

riskmått, Value at Risk, vilket mätte den maximala tänkbara förlusten för nästföljande 

tradingdag. Under 1994 släppte JP Morgan Riskmatrissystemet till offentligheten vilket 

ledde till  att   andra aktörer  på marknaden kunde vidareutveckla  systemet.  Detta  har 

resulterat i en mängd olika varianter av Value at Risk-metoder.12 

11 Dowd, 1998
12 Dowd, 1998
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Metod

Detta kapitel ger läsaren möjlighet att få ta del av uppsatsens data. Läsaren kommer  

även få  en inblick  i  de två  olika VaR-modellerna som använts,  Varians-Kovarians-

metoden och Historisk simulering. 

Data
Samtlig data är hämtad från programmet Datastream. Datan har sedan behandlats i excel 

där alla uträkningar har genomförts.

Historisk simulering

Genom att ta vägledning av historisk information kan vi få en bild av vilken risk vi står 

inför i framtiden. Historisk simulering anses vara en av de enklare metoderna för att 

beräkna fram VaR. Fördelarna med metoden är att den kräver väldigt få antaganden, 

den  fångar  eventuella  extremhändelser  samt  att  den  på  ett  korrekt  sätt  återger  den 

historiska sannolikhetsfördelningen. På grund av att metoden anses vara lättare än andra 

VaR-modeller  används  den  också  i  störst  utsträckning.13 Naturligtvis  finns  vissa 

problem med historisk simulering.  Det största problemet  ligger i  mängden data som 

måste användas. För att  få fram ett bra och trovärdigt resultat  krävs längre historisk 

data.  Ska konfidensnivån höjas är  det  att  föredra en längre observationsperiod.14 Ett 

annat problem ligger i att större förändringar som skett tidigare inte behöver hända igen 

precis som att nya händelser kan inträffa som inte har hänt tidigare. Allt detta ger ett 

missvisande resultat.

Historisk  simulering  bygger  på  att  en  historisk  avkastning  används.  Avkastningen 

beräknas på följande sätt:

13 Asgharian & Nordén, 2007
14 Dowd, 1998
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Avkastningen rangordnas därefter och det är de verkliga percentilerna som används som 

tillsammans  med  vald  konfidensnivå  beräknas  VaR.  Om vi  t.ex.  har  1000  dagliga 

observationer och ett VaR baserat på en 95 % -konfidensnivå ska vi räkna med förlust 

som överstiger  Var  med  5  % av  dagarna,  i  detta  fall  50  dagar.  Detta  kommer  att 

innebära att VaR är den 51 största förlusten.15 

Varians-/Kovarians-metoden

Varians-/kovarians-metoden  har  stora  likheter  med  historisk  simulering  då  båda 

modellerna bygger på historisk data med skillnaden att en uppskattad kurva används 

istället  för  de  verkliga  värdena.  Varians-kovarians-metoden  förutsätter  att 

prisförändringen på en finansiell tillgång är normalfördelad. Med andra ord kan man 

säga att två faktorer räknas ut, en medelavkastning samt en standardavvikelse som gör 

att  vi  kan  plotta  en  normalfördelningskurva.  Likt  Historisk-simulering  är  Varians-

kovarians-metoden en väl använd VaR-modell pga dess enkelhet. Dock finns det vissa 

skillnader mellan modellerna där en stor fördel med varians-/kovarians-metoden är att 

det här syns direkt var gränsen för förlust som överstiger Var med 5% respektive 1% av 

dagarna ligger. Detta genom att standardavvikelsen multipliceras med -1.65 för 5%-nivå 

och  -2.33 för  1%-nivå.  En annan stor  fördel  med  Varians-kovarians-metoden  är  att 

modellen beaktar känsligheten och sannolikheten i data. 

15 Dowd, 1998
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Delta-Normal-Modellen

Det kan uppstå problem med vad man ska göra då det inte finns något linjärt samband i 

den underliggande riskfaktorn.  Vid små ränteförändringar är linjär approximation ett 

svar på problemet.  Här ersätts  det  icke-linjära sambandet  med antagandet  om linjärt 

samband. Metoden kallas Delta-normal-modellen.16

Delta-normal-modellen bygger på enkla antaganden och utgår från en normalfördelning 

av  riskfaktorernas  värdeförändring.  Modellen  har  främst  tre  grundläggande 

antaganden;17

• Samtliga riskfaktorer är normalfördelade

• De skattade korrelationerna är stabila

• All risk är linjär

 Denna  utgångspunkt  gör  det  möjligt  att  medelvärdet  och  variansen  räcker  för  att 

beskriva dess sannolikhetsfördelning.18 Genom antagandet att information kan hämtas 

från historisk data liknar modellen på många sätt Historisk simulering.19 

Två komponenter tar modellen hänsyn till, avvecklingsperiod samt konfidensintervall. 

Riskfaktorn,  deltat,  antas  konstant  och  linjär.  Efter  en  uträkning  av  de  procentuella 

prisförändringarna  med  hjälp  av  modellen  beräknas  percentilerna  fram  utifrån  det 

konfidensintervall som valts och VaR kan tas fram.20

Dock måste man ha i åtanke att i verkligheten inträffar extrema ränteförändringar som 

kan  leda  till  att  ”svansarna”  i  sannolikhetskurvan  blir  tjockare  än  vad  som utges  i 

normalfördelningen. Detta kan medföra en viss underskattning av risken och bör därför, 

som sagts tidigare, användas vid mindre ränteförändringar. 

Modellens stora fördel är dess enkelhet och snabbhet.21

16 Dowd, 1998
17 Söderlind, 2001
18 Asgharian & Nordén, 2007
19 Söderlind, 2001
20 Söderlind, 2001
21 Asgharian & Nordén, 2007
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Durationsteori

Måttet  duration utvecklades av amerikanen Fredrick Macaulay under sent 30-tal  och 

används för att bestämma en obligations livslängd.22

Duration är ett sätt att kunna mäta hur känslig obligationen är mot ränteförändringar och 

används främst vid små ränteförändringar. Måttet utgörs av ett linjärt samband mellan 

pris-  och  ränteförändringar  dock  med  en  linjär  approximation  av  ett  icke-linjärt 

samband, konvexitet.23

Definitionen av duration kan beskrivas med vad händer med priset i procent om räntan 

ändras med en procent. Duration beräknas på följande sätt24 
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Modifierad duration

Modifierad  duration  (MOD) är  även den  en linjär  approximation  för  en  obligations 

känslighet  för  ränteförändringar.  Detta  durationsmått  brukar  kallas  för  tillgångens 

såkallade deltavärde. MOD baseras på obligationsprisets första derivata med avseende 

på obligationens ränta och beräknas på följande sätt.25

MOD =  
PY

P 1

)1( +
−

δ
δ

22 Söderlind, 2001
23 Asgharian & Nordén, s.85, 2007
24 Asgharian & Nordén, s.85, 2007
25 Asgharian & Nordén, s.89, 2007
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Har man ett MOD värde på 6 betyder det att en eventuell ökning med en procent av 

räntan  kommer  minska  obligationspriset  med  6  procent.26 Ju  högre  MOD-värde,  ju 

känsligare är tillgången för en ränteförändring.

Konvexitet

Konvexiteten täcker den felmarginal som uppkommer vid större ränteförändringar. Den 

antagna linjära sambandet mellan priset och räntan ger ett större och större felvisande 

svar  ju  högre  ränteskillnaderna  är.  Detta  beror  på  att  sambandet  mellan  de båda  är 

buktig. Man kan säga att konvexiteten visar hur mycket durationen ändras då räntan 

ändras.

Konvexiteten beräknas genom att ta andra derivatan på prisfunktionen med avseende på 

räntan i kvadrat, multiplicerat med priset.27

PY

p
Conv

1

)1( 2

2

+
=

δ
δ

Backtesting
Olika  antaganden  används  ofta  i  VaR-modeller.  Desto  fler  antaganden  som  görs  i 

uträkningen,  ju  mer  ökar  efterfrågan  på  modellens  verklighets  korrelation.  VaR-

modeller  är  endast  användbara  om  de  någorlunda  bra  stämmer  överens  med 

verkligheten.28 Av denna anledning,  oberoende av vilka VaR-modeller  som används, 

behöver man testa sina beräknade VaR-värden mot de faktiska utfallen med hjälp av s.k. 

backtesting.29 Det är modellens förmåga att kunna beskriva verkligheten som avgör hur 

stort förtroende man kan ha för dess beräkningar. 

Ett  sätt  att  använda sig av backtesting är att  räkna hur många gånger under en viss 

period  som utfallet  överstiger  det  beräknade  VaR-värdet.  Eftersom att  en  viss  vald 

konfidensnivå används vid uträkningen av Value-at-Risk kan man förvänta sig att en 

26 Asgharian & Nordén, s.88 2007
27 Asgharian & Nordén, 2007
28 Jorion, 2001
29 Söderlind, 2001
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viss procent av fallen kommer överstiga VaR. Använder man sig av en 95-procentig 

konfidensnivå bör 5 procent av fallen överstiga.30 

Om  det  faktiska  antalet  utfall  som  överstiger  VaR  är  större  än  vad  den  bör  vara 

underskattar modellen risken. Om istället antalet faktiska utfall är lägre än vad som bör 

vara överskattar modellen risken.31 

Vid en kontroll mot de verkliga utfallen är det högst troligt att det inte observeras exakt 

rätt,  t.ex.  5  procent  avvikelse  vid  en  95-procentig  konfidensnivå.  Detta  trotts  att 

modellen  är  korrekt  uträknad.  Ett  resultat  av backtesting  ger  snarare  ett  utfall  kring 

denna siffra. Anledning till detta är att VaR-modeller är en skattning och ge och med det 

uppstår  ett  skattningsfel.  Dessa  systematiska  fel  blir  svårare  att  upptäcka  ju  högre 

konfidensnivå  som  används  i  modellen.  Ju  högre  konfidensnivå,  ju  lägre  antal 

avvikelser svarar modellen mot.  Av denna anledning blir det därför även svårare att 

hitta avvikelser som ger korrekt underlag vid en validering av VaR-modellen.   

Finansiella aktörer som arbetar med backtesting strävar därför att använda sig av en 

lägre konfidensnivå hellre än en högre.32

 

30 Söderlind, 2001
31 Jorion, 2001
32 Söderlind, 2001
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Resultat och Analys

Detta  kapitel  ska  ge  läsaren  en  överblick  av  resultatet  från  beräkningarna  med 

modellerna som presenterats. Resultatet kommer redovisas med hjälp av diagram och 

tabeller.

För  varje  tillgång  kommer  en  precentation  av  värdeförändringen  samt  den  procentuella 

prisförändringen  för  dags-  och  månadsdata  precenteras  i  diagram.  Vidare  kommer  varje 

modells utfall visas i tabellform. Varje tillgångsprecentation delas upp i 95-procentig och 99-

procentig nivå och modellresultatet i dags- och månadsdata för 250 och 500 dagar respektive 

360 och 180 månader. Nedan visas utfallen av modellerna, först för dags-VaR sedan månads-

VaR.  Procenten  i  tabellerna  anger  hur  stor  utsträckning  som  den  verkliga  förlusten  inte 

överstiger Value at Risk. Exempelvis ett värde under 95 % betyder att modellen underskattar 

VaR och ett värde över 95 % betyder att VaR överskattas av modellen. Samma resonemang 

blir även för 99-procent där ett värde under 99-procent innebär en underskattning av VaR och 

ett värde över 99-procent innebär en överskattning.

Guld

Med en långsammare stigning under de tidigare åren och med en viss nedgång i mitten 

av  2006  har  guldpriset  haft  en  konstant  stigning  under  hela  den  fyraåriga 
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behandlingsperioden. Detta syns tydligt även i den procentuella prisförändring för guld 

som kan utläsas från diagrammen nedan.
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95-procentig nivå

Dagsdata

Historisk simulering 5%, 500 dagar 97,7%
Historisk simulering 5%, 250 dagar 95,4%

Varians- / Kovarians-Matris 5%, 500 dagar 97,4%
Varians- / Kovarians-Matris 5%, 250 dagar 95,4%

Som vi kan utläsa ovan överskattar båda modellerna Value at Risk vid en observationsperiod 

på 500 dagar. Dock ger varians-/kovarians-metoden en aning lägre överskattning. Sett till en 

observationsperiod  på 250 dagar  ger  båda modellerna  samma resultat  med  en väldigt  låg 

överskattning. 

Månadsdata

Historisk simulering 5%, 360 månader 99,0%
Historisk simulering 5%, 180 månader 95,0%

Varians- / Kovarians-Matris 5%, 360 månader 99,0%
Varians- / Kovarians-Matris 5%, 180 månader 99,0%

Sett  till  månads-VaR  syns  även  här  en  tydlig  överskattning  av  Value  at  Risk  vid  en 

observataionsperiod på 360 månader. De båda modellerna följer varandra precis och har 99-

procen verklig förlust som inte överstiger VaR. Månads-VaR med en observationsperiod på 

180 månader ligger modellerna skilda från varandra där den historiska simuleringen har ett 

perfekt resultat på 95-procent och där varians-/kovarians-metoden står kvar på 99 %.  

99-procentig nivå

Dagsdata

Historisk simulering 1%, 500 dagar 99,7%
Historisk simulering 1%, 250 dagar 99,4%

Varians- / Kovarians-Matris 1%, 500 dagar 98,7%
Varians- / Kovarians-Matris 1%, 250 dagar 98,7%
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Större skillnader mellan de båda modellerna ser vi på 99-procentig nivå. Här strävas det efter 

att ligga på 99-procent som inte överstiger VaR. Ser vi till en observationsperiod på 500 dagar 

överskattar  knappt  den  historiska  simuleringen  VaR.  Varians-/kovarians-metoden 

underskattar istället VaR. Båda modellerna får bra resultat men där Varians-/ kovariansen-

metoden ligger en aning närmre.

Liknande skillnader mellan modellerna ser vi  vid observationsperiod 250 dagar.  Även här 

överskattar  den  historiska  simuleringen  VaR,  dock  med  en  aning  bättre  resultat. 

Varians-/kovarians-metoden underskattar fortfarande VaR med samma procentandel.

Månadsdata

Historisk simulering 1%, 360 månader 99,0%
Historisk simulering 1%, 180 månader 98,0%

Varians- / Kovarians-Matris 1%, 360 månader 99,0%
Varians- / Kovarians-Matris 1%, 180 månader 98,0%

Vid  månads-VaR följer  de  två  modellerna  varandra  både  sett  till  360  månader  och  180 

månader.  Modellerna  ligger  perfekt  vid  en  längre  observationsperiod  med  99  %  men 

underskattar Value at Risk vid en kortare. 

Växelkurs SEK / £

Under hela observationsperioden pendlar växelkursen mellan den svenska kronan och 

brittiska punden. Framför allt skiftar värdet i början och slutet av perioden. Diagramen nedan 
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över den procentuella prisförändringen, dag till dag och månad till månad visar även dem 

skillnaderna har varierat omfattande under hela observationsperioden på växelkursen. 

95-procentig nivå

Dagsdata

Historisk simulering 5%, 500 dagar 92,7
Historisk simulering 5%, 250 dagar 92,7

Varians- / Kovarians-Matris 5%, 500 dagar 92,0
Varians- / Kovarians-Matris 5%, 250 dagar 92,0

Här ser vi att de två modellerna skiljer sig en aning från varandra men båda visar en kraftig 

underskattning av value at Risk. Ser vi till 500 dagar är det historisk simulering som har en 
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aning lägre underskattning på 92.7% mot varians-/kovarians-metodens resultat på 92 % . Vid 

en observationsperiod på 250 dagar är underskattningen än mer omfattande och modellerna 

följer varandra exakt.

Månadsdata

Historisk simulering 5%, 360 månader 94,0
Historisk simulering 5%, 180 månader 94,0

Varians- / Kovarians-Matris 5%, 360 månader 98,0
Varians- / Kovarians-Matris 5%, 180 månader 97,0

Vid  månads-VaR  är  det  en  stor  skillnade  mellan  de  båda  modellerna.  Här  sker  en  stor 

öveskattning  av  VaR från  varians-/kovarians-metoden  med  98  %.  En  viss  underskattning 

finns  från  den  historiska  simuleringen  men  betydligt  lägre  än  överskattningen  från 

varians-/kovarians-metoden. Minskar vi observationsperioden är skillnaden fortfarande stor 

och  den  historiska  simuleringen  ligger  oförändrad  kvar  på  94  %  samtidigt  som 

varians-/kovarians-metoden förbättrar sitt resultat till 97 % från 98 %. 

99-procentig nivå

Dagadata

Historisk simulering 1%, 500 dagar 97,7
Historisk simulering 1%, 250 dagar 98,0

Varians- / Kovarians-Matris 1%, 500 dagar 97,0
Varians- / Kovarians-Matris 1%, 250 dagar 97,4

Vid ett högre konfidensintervall blir resultatet mellan modellerna mer lika. Här underskattar 

båda modellerna VaR vid båda observationsperioderna. Vid 500 dagar ligger den historiska 

simuleringen aningen högre än varians-/kovarians-matrisen på 97.7% mot 97.0%. Även vid 

250  dagars  observationsperiod  förbättras  båda  resultaten  för  modellerna,  dock  ligger  den 

historiska simuleringen högre med en lägre underskattning av VaR.

Månadsdata

Historisk simulering 1%, 500 dagar 100,0
Historisk simulering 1%, 250 dagar 100,0

Varians- / Kovarians-Matris 1%, 500 dagar 100,0
Varians- / Kovarians-Matris 1%, 250 dagar 100,0

Här  följer  de  två  modellerna  varandra  precis,  både  på  500  dagar  samt  250  dagars 

observationperiod. Båda modellerna, vid båda tillfällena överskattar VaR och har inga utfall 

där den verkliga förlusten överstiger Value at Risk.
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Aktieindex

Med  en  långsam  start  har  värdet  ökat  konstant  under  observationsperioden,  dock  med 

undantagen av en liten nedgång under mitten av 2006 samt en nedgång som börjat under 2007 

fram till observationstidens slut 2008. 

Sett till diagrammen nedan med den procentuella prisförändringen ser vi att det har varit en 

ordentlig  prisförändring runt mitten  av observationsperioden och att  det  värdet  har skiftat 

relativt kontinuerligt månadsvis.
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95-procentig nivå

Dagsdata

Historisk simulering 5%, 500 dagar 91,7      
Historisk simulering 5%, 250 dagar 91,7

Varians- / Kovarians-Matris 5%, 500 dagar 92,4
Varians- / Kovarians-Matris 5%, 250 dagar 92,7

Som vi ser i tabellen ovan underskattar båda modellerna Value at Risk kraftigt, dock olika 

mycket.  Vid båda perioderna  har  varians-/kovarians-matrisen  ett  tydligt  försprång till  den 

historiska simuleringen. Den historiska simuleringen kvarstår oförändrad vi en förändring av 

observationsperioden samtidigt som varians-/kovarians-metodens resultat förbättras en aning. 

Månadsdata

Historisk simulering 5%, 500 dagar 91,0
Historisk simulering 5%, 250 dagar 91,0

Varians- / Kovarians-Matris 5%, 500 dagar 93,0
Varians- / Kovarians-Matris 5%, 250 dagar 93,0

Även  här  är  det  en  tydlig  underskattning  av  VaR  från  båda  modellerna.  Den  historiska 

simuleringens  resultat  kvarstår  oförändrat  vid  förändring  av  observationsperioden  med  ett 

resultat  på  91 % vilket  är  en kraftig  underskattning  av Var.  Varians-/kovarians-metodens 

underskattning av Value at Risk är betydligt lindrigare men fortfarande tydlig med 93 %.
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99-procentig nivå

Dagsdata

Historisk simulering 1%, 500 dagar 98,4
Historisk simulering 1%, 250 dagar 98,7

Varians- / Kovarians-Matris 1%, 500 dagar 96,4
Varians- / Kovarians-Matris 1%, 250 dagar 96,4

Vid  den  99-procentiga  nivån  underskattas  även  här  Value  at  Risk.  Den  historiska 

simuleringen har ett bra resultat  med endast en underskattning med 0.6%. Desto större är 

underskattningen  från  varians-/kovarians-metoden  med  ett  resultat  på  96.4%  vid  båda 

observationsperioderna.  Den  historiska  simuleringens  resultat  förbättras  än  mer  vid  en 

minskning av observationsperioden.

Månadsdata

Historisk simulering 1%, 500 dagar 99,0
Historisk simulering 1%, 250 dagar 95,0

Varians- / Kovarians-Matris 1%, 500 dagar 98,0
Varians- / Kovarians-Matris 1%, 250 dagar 96,0

Ser  vi  till  månadsdatan  ligger  den  historiska  simuleringen  perfekt  med  99  %. 

Varians-/kovarians-metoden  har  en  mindre  underskattning  av  VaR  med  98  %.  Minskas 

observationsperioden till 250 dagar blir resultatet för båda modellerna sämre. Den historiska 

simuleringen  får  en  kraftig  underskattning  med  ett  resultat  på  95  %  samtidigt  som 

varians-/kovarians-metoden ökar sin underskattning till 96 %.
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Statsobligation, 5 års löptid

Som  tagits  upp  tidigare  ses  denna  del  lite  som  ett  experiment  då  varje  dagsvärde  på 

statsobligationen en ny obligation. Detta innebär att varje VaR-värde endast representerar det 

risknivån vid startdagen. 

Delta-Normal-Metoden 5%, 100 dagar 91%
Historisk Simulering 5%, 100 dagar 94%

Varians- /Kovarians-Metoden 5%, 100 dagar 93%

Som tydligt  går att  se i  tabellen ovan underskattar  samtliga modeller  Value at  Risk.  Den 

historiska simuleringen och Varians-/Kovarians-metoden ligger varandra nära med 94 % och 

95 %. Delta-Normal-metoden har en kraftig underskattning av VaR med endast 91 %. 
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Slutsats
Syftet  med  uppsatsen  var  främst  att  se  hur  stora  skillnader  det  är  mellan  historisk 

simulering och varians-/kovarians-metoden testat på tre olika finansiella tillgångar. 

Ser vi till guld får båda modellerna bättre resultat vid en lägre observationsperiod. Vid 

en 95-procentig nivå överskattas VaR från båda modellerna. Dock ligger den historiska 

simuleringens  resultat  aningen  under  varians-/kovarians-metodens  resultat  och  får 

därför  ses  som  den  bättre  av  de  två.  Ingenting  skiljer  de  två  vid  en  lägre 

observationsperiod  och resultaten  blir  dessutom betydligt  bättre  med 95,4%. Samma 

mönster går att följa hos modellerna vid en 99-procentig nivå där resultaten blir bättre 

vid en lägre observationsperiod. Detta kan vara en följd av tydliga prisförändringar för 

guldpriset som endast räknas med vid den längre observationsperioden.  Vid test mot 

guld  syns  modellernas  likheter  tydligt  men  med  ett  litet  övertag  för  den  historiska 

simuleringen.

När det gäller valutakursen mellan den svenska kronan och det brittiska pundet var det 

överraskande att se hur resultatet förbättras vid en lägre observationsperiod. Ser vi till 

prisutvecklingen har den pendlat under hela perioden något som påverkat VaR negativt 

vid en användning av en längre observationsperiod. Vid den 95-procentiga nivån, med 

dagsdata,  ligger  även  här  den  historiska  simuleringen  bättre  än  varians-/kovarians-

metoden,  dock  har  båda  modellerna  en  tydlig  underskattning  av  VaR.  Även  med 

månadsdata ligger den historiska simuleringen bättre med ett bra resultat på 94% och får 

ses  även  här  som den  bättre  modellen.  Vid  en  99-procentig  nivå  följer  modellerna 

varandra precis och anmärkningsbart är att vid månadsdatan har ingen av modellerna 

någon andels som överstiger VaR. Ingen modell sticker ut vid test på den 99-procentiga 

nivån.

Slutligen har vi aktieindex som visar jämnast resultat mellan dags- och månadsdata. Vid 

en 95-procentig nivå skiljer det sig endast ca en halv procentenhet. Modellerna har en 

tydlig  underskattning  av  VaR vid  båda  observationsperioderna.  Skillnaderna  mellan 

perioderna är inte heller vilket kan förklaras med att de stora värdeförändringarna sker i 

den senare delen av observationsperioden. Ser vi till den 99-procentiga perioden får vi 

perfekta  resultat  för  den  historiska  simuleringen  och  en  mindre  underskattning  från 

varians-/kovarians-metoden. 
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Ser  vi  till  statsobligationen  visar  det  att  den  historiska  simuleringen  och 

Varians-/kovarians-metoden liknande resultat vilket stärker deras likhet. Delta-Normal-

Metoden underskattar kraftigt VaR.

Vid samtliga tillgångar följer modellerna varandra bra med de största skillnaderna vid 

månadsdata. Bättre resultat syns även när konfidensintervallet ökar. 

Slutsatsen av min undersökning är att en jämförelse mellan Historisk simulering och 

Varians-/kovarians-metoden,  två  snabba,  enkla  och  pedagogiska  modeller  som  på 

många sätt är lika varandra resulterar den historiska simuleringen till en aning bättre 

resultat.
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