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Sammandrag: 

Avhandlingens syfte är att undersöka hur Value-at-Risk estimaten påverkas av 

inkluderingen av riskdimensionerna B/M och storlek. Avhandlingen byggs upp kring 

tre forsknings hypoteser. Dessa hypoteser är:  

H1: Portföljer som är sorterade på storlek och book-to-market presterar bättre än en 

aggregerad marknadsportfölj 

H2: Uppdelning av tidsperioden i en krisperiod och en lugn tidsperiod förbättrar på VaR 

estimatet 

H3: Riskdimensionerna book-to-market och storlek påverkar signifikant mängden  

överskridningar över VaR 

Teorin är uppbyggd för att stöda undersökningen av dessa forskningshypoteser och 

behandlar teorin om risk och Value-at-Risk, samt den reglering som finansiella 

institutioner upprättar sin riskhanteringsfunktion kring. 

Forskningen kvantitativa del utförs med hjälp av de två metoderna historisk 

simulation och ARMA-GARCH simulering. 

Resultaten i forskningen understryker det informationsvärde som inkludering av dessa 

riskdimensioner tillför estimering av Value-at-Risk. En inkludering av dessa 

dimensioner genom att sortera portföljerna enligt B/M och storlek i estimeringen kan 

markant förbättra på estimering av Value-at-Risk jämfört med en marknadsportfölj 

som inte tar i beaktande dessa dimensioner. 

Resultaten antyder också att en uppdelning av datamaterialet i krisperioder och 



   

 

lugnatidsperioder inte förbättrar på estimeringen av Value-at-Risk. 

Kontributionen i denna forskning är att genom att presentera dessa resultat tillföra 

mera information gällande dessa riskdimensioners inverkan på estimering av Value-

at-Risk samt att genom detta förbättra på riskhanteringsfunktionen i det finansiella 

systemet. 

Nyckelord: Value-at-Risk, VaR, GARCH, ARMA, Historisk Simulering, 

Riskdimensioner 
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1 INLEDNING 

Riskhantering är ett område inom finansiell ekonomi som berör effektiv hantering av 

ett företags finansiella risker. Riskerna inom finansiell riskhantering kan delas in i ett 

antal kategorier varav den vanligaste indelningen är i marknadsrisk, kreditrisk samt 

operationell risk. Denna avhandling koncentrerar sig på den förstnämnda risken, d.v.s. 

marknadsrisk. För att kunna hantera marknadsrisk krävs det att det är möjligt att mäta 

denna risk på ett godtagbart sätt. Risk är allmänt definierat som osäkerheten kring det 

förväntade framtida utfallet. För det mesta är man vid riskhanteringssammanhang 

dock endast intresserad av det möjliga negativa utfallet, d.v.s. risken av en förlust. Den 

relevanta frågan är oftast inte hur mycket man kan förlora, eftersom man i värsta fall 

ofta kan förlora allting. En mera relevant frågeställning är den mängd man kan 

förväntas förlora under en viss tidsperiod, givet en viss sannolikhet. Detta är också 

utgångspunkten för beräkningen av Value-at-Risk (”VaR”). 

Value-at-Risk har sedan sin introduktion drygt två decennier sedan befäst sin ställning 

som det allra mest populära riskmåttet inom den finansiella industrin. Detta beror dels 

på att Baselregelverket uppmuntrade användningen av VaR som riskmått och dels på 

att VaR kan aggregera komplicerade risker till en enda lättolkad siffra. På detta sätt 

undviker man behovet att rapportera risken skilt för alla positioner som ett företag är 

exponerat för. Denna siffra som måttet Value-at-Risk genererar är den förlust som 

uppstår med en viss förutbestämd konfidensgrad under en given tidsperiod. 

I samband med en rad finansiella katastrofer under senaste årtiondena, där bl.a. LTCM 

(”Long-Term Capital Management”)1 år 1998, finanskrisen och ”London Whale”2 

incidenten kan nämnas, har VaR som riskmått blivit allt mer kritiserat. Bland kända 

kritiker kan t.ex. nämnas Nassim Taleb, som redan år 1997 kritiserade VaR för att vara 

ett otillräckligt mått på risk. VaR anklagas för att dels vara för enkelt att tolka och delvis 

för att vara för invecklat att estimera. 

Några korn av sanning ligger det i kritiken eftersom tidigare forskning systematiskt 

påvisat att VaR tenderar att ge opålitliga estimat. Detta är speciellt kritiskt i 

                                                        
1 LTCM var en signifikant hedgefond som gick under år 1998, bl.a. på grund av otillräcklig 

riskhanteringsfunktion 
2 London Whale incidenten inföll då en handlare hos J.P. Morgan erhöll flertal miljarder i förluster, bl.a. på 

grund av otillräcklig riskhantering hos J.P. Morgan 
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krisperioder då en bristfällig riskhanteringsmodell i värsta fall kan driva den finansiella 

aktören i konkurs såsom t.ex. LTCM fick erfara.  

Givet denna kritik finns det två möjliga alternativ, antingen skrotar man Value-at-Risk 

och utvecklar ett nytt riskhanteringssystem, vilket skulle medföra enorma kostnader för 

de finansiella institutionerna, eller så försöker man förbättra VaR-estimaten med målet 

att göra dessa mera pålitliga. Denna forskning ämnar bidra till det senare nämnda 

alternativet. 

En ny gren av forskning i finansiell ekonomi har påvisat att genom att beakta 

makroekonomiska variabler såsom storlek och book-to-market, kan man systematisk 

förbättra pålitligheten av VaR-estimaten. Denna avhandling ämnar bidra till denna 

gren av forskning genom att inkludera riskdimensionerna storlek (”ME”) mätt i 

marknadsvärde och book-to-market (”B/M”) i estimeringsprocessen. 

1.1 Syfte 

 
Syftet med avhandlingen är att undersöka ifall man med hjälp av inkludering av 

riskdimensionerna storlek och B/M kan förbättra Value-at-Risk estimaten. 

1.2 Kontribution 

 
Fama & French (1992) undersökte i sin artikel “The Cross-Section of expected returns” 

marknadsbetats inverkan på den förväntade avkastningen. De fann att marknadsbeta 

endast hade en svag inverkan på den förväntade avkastningen och att andra variabler 

varav främst storlek och B/M hade en stark inverkan på den förväntade avkastningen. 

Då den förväntade avkastningen är en funktion av portföljens risk kan detta resultat 

appliceras i undersökningar gällande prestandan av Value-At-Risk som riskmått. 

Tidigare forskning av bl.a. Dias (2013) och Halbleib & Pohlmeier (2012) har sorterat 

portföljer efter marknadsvärde istället för marknadsbeta för att undersöka inverkan på 

Value-At-Risk estimeringen för dessa portföljer. Vidare har dessa undersökningar 

också undersökt Value-at-Risks prestanda under krisperioder. Forskningen visar att 

man systematiskt kan förbättra VaR-estimaten genom att inkludera makroekonomiska 

variabler i estimeringsprocessen. 
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Detta undersökningsområde är ett tämligen nytt fält, som till stora delar uppstått p.g.a. 

riskhanteringsmetoderna misslyckats under den finansiella krisen. Denna forskning 

kontribuerar till detta forskningsområde genom att sortera portföljer enligt storlek och 

book-to-market och sedan jämföra Value-at-Risk måttets prestanda mot en portfölj 

som ignorerar dessa variabler. Vidare är samplet i denna forskning uppdelat i en 

krisperiod samt en lugn tidsperiod. Enligt min kännedom är detta den första forskning 

som undersöker detta. 

1.3 Problemområde och hypotesuppställning 

 
I detta kapitel presenteras problemuppställningarna i denna forskning med hjälp av en 

uppställning av forskningshypoteser som berör de forskningsfrågor som behandlas i 

denna avhandling. Teorin, den tidigare forskningen och metoddelen är uppbyggd för 

att stöda undersökningen av dessa hypoteser. 

H1: Medeltalet av portföljer som är sorterade enligt storlek och book-to-market genererar mer 
precisa VaR-estimat än en aggregerad marknadsportfölj 

Denna hypotes är den centrala forskningsfrågan som undersöks i denna avhandling. 

Kan en portfölj som beaktar riskdimensionerna storlek och book-to-market prestera 

bättre än en portfölj som inte beaktar dessa riskdimensioner. Ifall dessa dimensioner 

signifikant påverkar sannolikhetsfördelningen av framtida avkastningar borde VaR-

estimat som tar denna inverkan i beaktande prestera bättre än VaR-estimat som inte 

tar dessa riskdimensioner i beaktande. 

För att kunna presentera mera robusta resultat testas denna hypotes med två olika 

modeller. Den ena modellen representerar en icke-parametrisk metod (Historisk 

simulation) och den andra metoden en parametrisk metod (ARMA-GARCH). Utöver 

mera robusta resultat erhåller man också insikt om vilken av dessa modeller genererar 

mest precisa resultat då man beaktar riskdimensionerna B/M och storlek. 

H2:Uppdelning av tidsperioden i en krisperiod och en lugn tidsperiod förbättrar på VaR 
estimatet 

Den andra forskningshypotesen undersöker ifall det finns skillnader i 

estimeringspålitlighet under krisperioder. Denna hypotes bygger på faktumet att flera 

av VaR-modellerna konstraterades vara bristfälliga under den senaste finanskrisen. En 

intressant frågeställning är huruvida ytterligare riskdimensioner kan förbättra 

resultaten av VaR-estimeringen under krisperioder. Genom att dela upp perioderna på 
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detta sätt kan man också dra slutsatser huruvida VaR överestimeras i lugna 

tidsperioder och underestimeras under krisperioder, vilket är något som tidigare 

forskning hävdat. 

H3:Riskdimensionerna book-to-market och storlek påverkar signifikant mängden 
överskridningar över VaR 

Den sista forskningshypotesen hävdar att portföljens attribut gällande storlek och 

book-to-market har en signifikant inverkan på mängden överskridningar över VaR i 

testsamplet. Denna hypotes granskas med hjälp av en regressionsanalys där portföljens 

storlek mätt i marknadsvärde och book-to-market värde regresseras gentemot 

mängden överskridningar för motsvarande portfölj. Eftersom teorin hävdar att storlek 

och book-to-market tillför modellen med ny information förväntas p-värdena för 

koefficienterna i regressionerna vara signifikanta. 

1.3.1 Förväntade resultat 

De förväntade resultaten bygger till största del på de resultat som Dias (2013) har 

erhållit i sin forskning. Dias finner att genom att sortera portföljerna enligt storlek kan 

Value-at-Risk-modeller snappa upp den information som riskvariabeln storlek 

förmedlar, och således ge upphov till mer precisa resultat. Således förväntas sortering 

av portföljer enligt storlek och enligt B/M ge upphov till mer precisa resultat än de 

resultat man erhåller för en aggregerad marknadsportfölj. 

Eftersom en uppdelning i krisperioder och lugna tidsperioder kan förväntas leda till en 

bättre kalibrering av modellerna och avslöja en systematisk överestimering eller 

underestimering av Value-at-Risk, förväntas en uppdelning av tidsperioderna resultera 

i mera precisa resultat än den aggregerade tidsperioden. 

Slutligen förväntas riskdimensionerna storlek och book-to-market ha en signifikant 

inverkan på mängden överskridningar i portföljen eftersom dessa direkt påverkar 

risken för portföljen i fråga enligt resultaten som Fama & French (1992) erhöll. 
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1.4 Disposition 

 
Arbetets fortsatta upplägg är  följande. Först presenteras en teoretisk referensram som 

stöder forskningshypoteserna. Efter detta följer relevant tidigare forskning vars resultat 

denna avhandling bygger vidare på. Sedan följer en presentation av data som har legat 

som bas för de resultat som presenteras i avhandlingen och en genomgång av de 

metoder som använts för att generera VaR-estimaten. Slutligen följer en presentation 

av resultaten samt en analytisk diskussion av innebörden i resultaten. 
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2 TEORI 

Detta kapital behandlar relevant teori som berör avhandlingens syfte. Teoridelen börjar 

med en allmän definition och en genomgång av teorin om risk, varefter aktierisk 

diskuteras specifikt. Efter detta konstrueras VaR-ramverket tillsammans med 

Baselregelverket utanpå denna definition av risk. Teorisektionen avslutas med kritik 

mot VaR som riskmått.  

2.1 Risk 

Risk är ett abstrakt begrepp och innehåller många underkategorier såsom t.ex. 

kreditrisk, marknadsrisk, motpartsrisk. Rent generellt kan risk definieras som 

osäkerhet. Denna osäkerhet framställer sig som avvikelser ifrån det förväntade utfallet. 

Inom finansiell teori spelar risk en central roll. Detta kapitel behandlar risk ur ett 

finansiellt perspektiv. 

Denna avhandling undersöker aktieportföljer vilket innebär att teorin i avhandlingen 

koncentrerar sig på risker som påverkar dessa portföljer. Aktierisk kan delas upp i en 

systematisk och icke-systematisk del, som Markowitz (1952) påpekar. Då man 

diversifierar en aktieportfölj minskar den icke-systematiska risken i samband med att 

mängden aktier som inkluderas i portföljen ökar, tills slutligen den endast systematiska 

delen av risken återstår, den s.k. icke-diversifierbara risken. Denna risk kallas också 

marknadsrisk, eftersom det är risk som uppstår till följd av oförutsägbara rörelser i 

marknadsvariabler, och det är denna risk som denna avhandling fokuserar på. 

Markowitz definierar denna risk som variansen av en tillgång givet ett visst 

medelvärde, och detta har sedan dess blivit standardmåttet för risk. (Markowitz, 1952) 

Statistiskt sett kan risken modelleras med en sannolikhetsfördelning, som 

karakteriseras av de två parametrarna medelvärde och varians. En bredare 

sannolikhetsfördelning med högre varians innebär större risk, eftersom extremare 

utfall är mer sannolika, medan en smalare sannolikhetsfördelning innebär mindre risk. 

Således kan risk definieras som storleken på variansen. Sannolikhetsfördelningar kan 

generellt delas in i diskreta och kontinuerliga fördelningar. Aktieavkastningar antas 

vanligen vara kontinuerligt fördelade vilket leder till att denna avhandling  

koncentrerar sig på kontinuerliga fördelningar. 
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Summan av arean under en kontinuerlig sannolikhetsfördelning, liksom en diskret 

fördelning måste summera till ett. Till skillnad från diskret sannolikhetsfördelning 

mäts den kontinuerliga sannolikhetsfördelningens sannolikheter i densitet, vilket 

innebär att man använder integraler istället för summor. 

Summan av kontinuerlig sannolikhetsfördelning definieras matematiskt enligt 

följande: 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

+∞

−∞

= 1 

Medelvärdet: 

𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥

+∞

−∞

 

Variansen: 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = ∫ [𝑥 − 𝐸(𝑋)]2𝑓(𝑥)𝑑𝑥

+∞

−∞

 

Ifall risken mäts på ovannämnda sätt kan risken för ett negativt utfall över en viss gräns 

𝑞  mätas med kvantiler av den givna fördelningen. Kvantiler kan definieras så att deras 

area till höger om den givna gränsen ges av en viss sannolikhet 𝑐. Kvantiler definieras 

matematiskt enligt följande: 

𝑐 = 𝑝𝑟𝑜𝑏(𝑋 ≥ 𝑞) =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1 − 𝐹(𝑞)
+∞

𝑞

, 

där 𝐹(𝑞) betecknar den kumulativa fördelningsfunktionen av kvantilen 𝑞.  

Då man tar i beaktande flera än en tillgång beskrivs osäkerheten med en s.k. 

multivariat-fördelning för de två parametrarna:  

𝑓(𝑥, 𝑦) 

Då man kombinerar flertal slumpvariabler, som t.ex. avkastningar ges summan av 

deras medelvärde av:  

𝐸(𝑋1 + 𝑋2) = 𝐸(𝑋1) + 𝐸(𝑋2) 
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Däremot ges variansen av de slumpvariablerna av: 

𝑉(𝑋1 + 𝑋2) =  𝑉(𝑋1) + 𝑉(𝑋2) + 2𝑐𝑜𝑣(𝑋1𝑋2) 

då variablerna inte kan antas vara oberoende. Denna statistiska regel kan appliceras på 

aktieavkastningar och är grundstenen för Markowitz (1952) portföljteori. 

Inom ramverket för Markowitz modell antas investerare endast ta i beaktan 

tillgångarnas medelvärde och varians då de bestämmer portföljsammansättning med 

målet att maximera sin förväntade nyttofunktion. Detta påstående är en av 

grundpelarna under VaR-modellen, då denna också endast beror på dessa två 

parametrar. Detta påstående har sedan 1952 kritiserats, då flera forskare hävdat att 

investerare också tar i beaktande tillgångens toppighet och skevhet, utöver medelvärdet 

och variansen då de maximerar sin nyttofunktion. 

En fördelnings kontinuerliga skevhet, eller tredje moment definieras som: 

{∫ [𝑥 − 𝐸(𝑋)]3𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
}

𝜎3
 

Medan en fördelnings kontinuerliga toppighet, eller fjärde moment definieras som: 

{∫ [𝑥 − 𝐸(𝑋)]4𝑓(𝑥)𝑑𝑥
+∞

−∞
}

𝜎4
 

Traditionellt har aktieavkastningarnas fördelning över en tidsserie ansetts vara 

normalfördelade. En normalfördelning har en skevhet med värde 0 och en toppighet 

om tre. Normalfördelningens centrala roll i statistiken härstammar från Central Limit 

Theorem (CLT), vars hypotes innebär att fördelningen av summan av en mängd 

oberoende slumpmässiga variabler konvergerar mot en normalfördelning då mängden 

observationer ökar mot oändligheten oberoende av den underliggande fördelningen. 

(Jorion, 2007) Matematiskt definieras en normalfördelning enligt följande: 

𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎2
𝑒

[−
1
2

(
𝑥−𝜇

𝜎
)

2
]
 

Från formeln ovan kan man observera att normalfördelningen definieras av 

medelvärdes parameter 𝜇 samt parametern för varians 𝜎2. 

Från CLT följer också att summan av en mängd multivariat-normalfördelade variabler 

följer en normalfördelning. Detta innebär att en portfölj av normalfördelade tillgångar 

också är normalfördelad. På grund av detta har de flesta portfölj- samt 
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riskhanteringstillämpningar antagit att fördelningen av portföljavkastningarna följer en 

normalfördelning, eller alternativt en log-normalfördelning. Empiriska undersökningar 

har dock visat att normalfördelning inte är en optimal approximation för 

aktieavkastningar, eftersom dessa uppvisar högre toppighet och en negativ skevhet än 

vad som skulle väntas av en normalfördelning. Detta innebär att fördelningen uppvisar 

s.k. feta svansar, vilket leder till att extrema utfall är mera sannolika än vad skulle antas 

av en normalfördelning. 

Antagandet om normalfördelning då den modellerade slumpvariabeln inte följer en 

normalfördelning leder ofta till estimeringsfel. I fallet med Value-at-Risk leder det 

oftast till att man underestimerar risken för extrema utfall, vilket leder till att 

institutionen i fråga i värsta fall kan ha reserverat för lite kapital för att täcka 

förlusterna beroende av dessa utfall. 

På grund av detta har man oftast estimerat VaR med historisk simulering som inte 

antar någon fördelning eller genom att använda någon alternativ fördelning som kan 

hantera feta svansar, såsom t.ex. Student’s-T fördelning. (Jorion, 2007) I Figur 1 kan 

man observera skillnaden mellan en normalfördelning, en Student’s-T fördelning samt 

en skev Student’s-T fördelning då dessa simulerats genom en Monte Carlo metod. 

 

Figur 1 Sannolikhetsfördelningen på avkastningar simulerat med en Monte Carlo metod 
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2.2 Value-at-Risk 

 

Mått som standardavvikelse lämpar sig väl för att mäta risken för enskilda tillgångar 

eller portföljer av homogena tillgångar. Då det finansiella systemet växte sig mera 

komplext och finansiella institutioner fann sig allt mer utsatta för en mängd olika och 

interrelaterade risker skapades det en efterfrågan på ett riskmått som skulle kunna 

aggregera denna risk till ett enkelt och lätt observerbart mått, vilket gav upphov till 

utvecklingen av Value-at-Risk. 

Value-at-Risk började utvecklas hos diverse finansiella institutioner an efter som 

volatiliten på marknaden ökade och man började lägga mer vikt vid 

riskhanteringsfunktionen. Svarta måndagen år 1987 kan ses som en händelse då de 

finansiella institutionerna verkligen uppmärksammade vikten av en sund 

riskhanteringsfunktion för att förhindra att liknande scenarion uppstår i framtiden. 

(Kuester, Mittnik, & Paolella, 2006) JP Morgan var en av de banker som lade ner mest 

resurser på att utveckla ett omfattande riskhanteringsystem och introducerade år 1994 

RiskMetrics, som en ram för att mäta och förstå risken som JP Morgan var utsatt för. I 

samband med RiskMetrics rapporterades också VaR för första gången. RiskMetrics 

avyttrades två år senare från J.P. Morgan och blev ett självständigt företag vid namn 

RiskMetrics Group. Basel II trädde i kraft 1999 vilket gjorde VaR till ett populärt 

globalt riskmått, då VaR var det prefererade måttet för marknadsrisk i Basel II. 

2.2.1 Baselregelverket 

 

Någon typ av Value-at-Risk-metod används inom de flesta finansiella institutioner i 

dagsläget för att bestämma vilken storlek av kapitalbuffert institutionen i fråga ska 

använda sig av. Tidigare mått för att estimera nivån av kapitalkrav var 

översimplifierade och tog inte i beaktan de olika underliggande riskerna för 

tillgångarna i bankernas balans. Detta ändrades då Baselregelverket introducerades för 

att säkerställa ett sunt finansiellt system. Basel II införde olika vikter för tillgångarna 

på bankernas balansräkning beroende på risken i dessa tillgångar. Baselregelverket 

identifierar fyra huvudsakliga finansiella risker: marknadsrisk, kreditrisk, operationell 

risk, samt likviditetsrisk. Som tidigare nämnt koncentrerar denna avhandling sig på 

marknadsrisk, vilket innebär risken av oväntade prisfluktuationer i tillgångarnas värde 

orsakat av marknadsfaktorer. (Jorion, 2007) 
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Marknadsrisk kan delas in i absolut och relativ risk. Absolut risk är risken för en förlust 

mätt i valuta medan relativ risk mäts risken av en förändring relativt till någon 

jämförelseindex. Några exempel på marknadsrisk är aktierisk, valutarisk, råvarurisk 

och ränterisk. Marknadsrisk kan hanteras genom tre huvudsakliga metoder: hedging, 

diversifiering och försäkring. Vare sig man väljer att skydda sig mot risker genom dessa 

tre sätt eller inte kräver effektiv riskhantering en omfattande monitorering av riskerna. 

Det är i detta samband som Value-At-Risk kommer in i bilden. (Jorion, 2007) 

Baselregelverket anger inga specifika krav på användningen av modell för estimeringen 

av VaR, utan tillåter banker att använda sig av egna interna modeller för estimering av 

VaR. För att få tillåtelse av Baselkommittén för användning av interna modeller måste 

bankerna dock uppfylla vissa krav. Dessa krav består av följande punkter: 

1) Bankens riskhanteringssystem är konceptuellt sunt och är implementerat på ett 
sunt sätt 

2) Banken har tillräckligt kunnig personal inom riskhanteringsdivisionen 

3) Bankens riskmodeller har presterat historiskt bra 

4) Banken tillämpar regelbundet stresstest 

Utöver dessa reserverar reglerarna rätten att monitorera och testa bankens riskmodell 

under en period innan den får användas för att bestämma bankens kapitalkrav. 

2.3 Mätning av Value-at-Risk 

 

Då risk definieras som spridningen av sannolikhetsfördelningen runt medelvärdet av 

en portföljs förväntade avkastning kan Value-at-Risk definieras som risken för ett 

negativt utfall, lika med eller över en viss specificerad gräns, d.v.s. ett utfall på den 

vänstra sidan om det förväntade medelvärdet under en viss förutbestämt tidsperiod. 

Value-at-Risk är ett enkelt sätt att framföra den aggregerade risken i en portfölj, och är 

en av orsakerna till måttets popularitet. 

Denna definition av VaR involverar två kvantifierbara parametrar, nämligen 

tidsperioden och konfidensnivån. Generellt kan VaR då definieras: 

𝑃(𝐿 > 𝑉𝑎𝑅) ≤ 1 − 𝑐 
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där c är den bestämda konfidensnivån och 𝐿 förlusten för portföljen. Denna definition 

definierar VaR som gränsvärdet där sannolikheten att förlusten 𝐿 överskrider VaR är 

lika stor eller mindre än 1 − 𝑐. Vid val av konfidensnivå 𝑐 = 95 % är således VaR 

gränsvärdet där sannolikheten att en förlust uppstår som överskrider VaR är lika med 

eller mindre än 5 %. En grafisk framställning av Value-at-Risk kan observeras i Figur 2, 

var den vänstra svansen om 5 % representerar sannolikheten för en förlust som är lika 

stor eller större än VaR. 

 

Figur 2 Value-at-Risk över en 95 % konfidensnivå 

2.3.1 Steg för estimering av Value-at-risk 

I praktiken involverar beräkningen av VaR fem steg (se Figur 3): 

1) Beräkning av den nuvarande portföljens marknadsvärde 

2) Estimering av riskfaktorer som påverkar portföljens framtida värde 

3) Val av tidshorisont 

4) Val av konfidensnivå 

5) Beräkning av VaR givet inputen i de tidigare punkterna 

Problematiken med VaR-estimering har nästan alltid att göra med mätningen av risker 

som påverkar portföljens framtida värde, och detta är också fokusområdet för denna 

avhandling. Till följande behandlas dessa steg mer ingående. (Jorion, 2007) 
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Figur 3 Beskrivning av momenten i VaR estimering 

2.3.1.1 Beräkning av den nuvarande portföljens marknadsvärde 

Det första steget då man estimerar Value-at-Risk är att bestämma det nuvarande 

marknadsvärdet på den relevanta portföljen av tillgångar. Detta kan innebära en viss 

problematik för stora finansiella institutioner vars balansräkningar kan bestå av otaliga 

tillgångar varav vissa kan vara väldigt komplexa alternativt väldigt illikvida, vilket gör 

att det kan vara svårt att bestämma något marknadsvärde för dessa. I denna studie är 

detta dock inte relevant eftersom intresset inte ligger i värdet på portföljen utan endast 

av estimatens pålitlighet. Således väljs ett arbiträrt värde som portföljvärde i 

undersökningen. 

2.3.1.2 Mätning av risker som påverkar portföljens framtida värde 

De största skillnaderna mellan olika angreppssätt och problematiken vid estimering av 

VaR-modeller uppstår vid denna punkt, d.v.s. hur man går till väga för att estimera de 

möjliga framtida värdena på portföljen. Skillnaderna i VaR-modellerna kan härledas till 

hur de tacklar karakteristika i finansiella data. Dessa empiriska karakteristika kan 

sammanfattas i tre punkter, nämligen: 

1) Finansiella avkastningar tenderar att vara leptokurtiska, d.v.s. de uppvisar tjockare 
svansar än vad en normalfördelning skulle uppvisa. 

2) Finansiella avkastningar har oftast en negativ skevhet. 

3) Kvadrerade finansiella avkastningar uppvisar autokorrelation, d.v.s. volatiliteten 
beroende på marknadsfaktorer tenderar att uppvisa kluster. 
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Dessa karakteristika tenderar att framträda mer ju mindre intervallet mellan 

datapunkterna i tidsseriedata blir. Beroende på hur VaR-metoderna tar i beaktande 

dessa empiriska fakta kan man dela upp olika VaR-metoder i fyra breda kategorier. 

Dessa är: 

1) Parametriska metoder (EWMA, GARCH) 

2) Icke-parametriska metoder (Historisk simulation) 

3) Semiparametriska metoder (Extreme value theory, CAViaR) 

4) Monte-Carlo simulering 

Utöver dessa finns det en mängd andra metoder, men att ta upp dem alla är inte 

relevant för denna avhandling. De metoder som inkluderas i forskningen behandlas 

mera ingående i kapitlet om forskningsmetoderna. (Manganelli & Engle, 2001) 

2.3.1.3 Val av tidshorisont 

Val av den relevanta tidshorisonten i estimeringsprocessen beror på vilka ändamål  

VaR-estimaten tillämpas för, och på vilka tillgångar som ingår i portföljen. För likvida 

tillgångar vars portföljkomposition förändras relativt snabbt är en kortare tidshorisont 

att föredra. Därför tenderar banker ofta att välja en tidshorisont på en dag för sina 

VaR-estimat. I motsats tenderar pensionsbolag att tillämpa en tidshorisont på en 

månad eftersom deras tillgångar är mindre likvida och portföljens komposition 

förändras mera sällan. Utgående från detta kan man säga att det finns två tumregler vid 

val av tidshorisont. För det först ska det vara möjligt att likvidera tillgångarna inom den 

valda tidshorisonten, för det andra ska tidshorisonten representera den tid som 

portföljuppsättningen hålls densamma. Val av tidshorisont är inte av yttersta vikt för 

syftet med denna avhandling. Givet detta använder sig denna avhandling av den av 

Baselkommittén rekommenderade tidshorisonten, vilken är en dag. (Jorion, 2007) 

(Dowd, 2002) 

2.3.1.4 Val av konfidensnivå 

 
Valet av konfidensnivå kan bero på ett flertal faktorer. Valet av konfidensnivå kan t.ex. 

kalibreras så att man uppnår ett visst kreditbetyg. Konfidensnivån används också i 

samband med VaR estimatet för att bestämma mängden av kapitalbuffert en finansiell 

institution behöver för att undvika konkurs. Detta eftersom konfidensnivån bestämmer 
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sannolikheten med vilken VaR kommer att överskridas inom en given tidsperiod. 

Matematiskt kan detta illustreras med hjälp av kvantiler. Risken av ett negativt utfall 

över en viss gräns 𝑞 kan mätas med kvantiler av den givna distributionen. Kvantiler kan 

definieras så att deras area till höger om den givna gränsen ges av en viss sannolikhet 𝑐.  

Olika finansiella institutioner använder sig av olika konfidensnivåer, men i denna 

avhandling används en konfidensnivå om 99 %. Därför att det är den nivå som 

rekommenderas av Baselkommittén.  

2.3.1.5 Beräkning av Value-at-Risk 

 
Då man specificerat alla faktorer kan man fortskrida med att kalkylera VaR. I sin mest 

generella form som kan VaR härledas givet ett visst konfidensintervall från den 

förutspådda sannolikhetsfördelningen av portföljen som VaR estimeras på. 

Matematiskt kan detta uttryckas som: 

1 − 𝑐 = ∫ 𝑓(𝑤)𝑑𝑤 = 𝑃(𝑤 ≤ −𝑉𝑎𝑅) = 𝑝

−𝑉𝑎𝑅

−∞

 

Med andra ord måste arean under integralen från −∞ till −𝑉𝑎𝑅 summera till 𝑝 = 1 − 𝑐. 

Denna definition kräver ingen precisering av sannolikhetsfördelningen 𝑓(𝑤) men kan i 

efterhand tillämpas att följa olika sannolikhetsfördelningar genom att definiera 

𝑓(𝑤) som någon sannolikhetsfördelning. Detta är dock endast en generell definition 

som varierar enligt vilken estimeringsmetod som används. De olika metodspecifika 

sätten att kalkylera VaR presenteras i metodkapitlet. (Jorion, 2007) 

2.4 Aktierisk 

 
Grunderna för VaR estimering bygger på de klassiska teorierna om avkastning och risk 

som introducerades av Markowitz. Markowitz teorier ligger också som grund för CAPM 

som utvecklades av Sharpe, Lintner och Black. Teorin utgår från effekten av 

diversifiering som diskuterades i början av teorikapitlet. Antagandet är att då 

investerare kan diversifiera effektivt, (d.v.s. inga transaktionskostnader existerar) och 

alla investerare har homogena preferenser gällande tillgängliga tillgångar, samt endast 

bryr sig om tillgångarnas avkastning (medelvärde) och risk (varians). Med dessa 

förutsättningar kommer marknadsportföljen att vara en effektiv portfölj. Teoretiskt 
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innebär detta att investerare endast blir belönade för att bära marknadsrisk och således 

är marknadsrisken den relevanta risken i prissättningssammanhang, vilket också är 

grundantagandet för VaR-estimering. (Scholes, Jensen, & Black, 1971) 

Senare forskning har dock ifrågasatt CAPM-teorin, som förespråkar att investerare 

endast belönas för att ta på sig marknadsrisk som då representeras av 𝛽(beta). Detta 

skulle innebära att individuella tillgångars förväntade avkastning skulle vara en linjär 

funktion av marknadsbetorna. Banz (1981) bevisade dock att marknadsvärdet på en 

aktie kunde hjälpa till att förklara den genomsnittliga avkastnigen utöver 

marknadsbetan. Fama & French finner i motsats till Black, Jensen & Scholes att 

marknadsbetan inte kan förklara avkastningar då man använder sig av en senare 

tidsperiod än Black, Jensen & Scholes, eller då man använder sig av en kombinerad 

tidsperiod bestående av de tidsperioder som fanns i respektive forskning. Däremot 

finner de att variablerna storlek och book-to-market signifikant kan förklara förväntade 

avkastningar och är robusta för inkludering av kontrollvariabler. Detta innebär att 

aktierisk har flera dimensioner ifall tillgångar prissätts rationellt, i motsats till vad som 

tidigare hävdats. Dessa dimensioner representeras av storlek och book-to-market enligt 

Fama & French (1992). Vilka de underliggande riskerna är som driver dessa variabler 

är fortfarande omtvistat, men viss forskning hävdar att de t.ex. kan representera 

skuldsättningsgrad eller konkursrisk. 

Denna teori har tillämpats inom flera finansiella modeller i efterhand och bl.a. agerat 

som den teoretiska bakgrunden till den kända Fama-French trefaktormodellen. (Fama 

& French, 1993) 

Ifall aktierisk verkligen har flera dimensioner kommer traditionella VaR estimat att 

ignorera dessa dimensioner genom användning av den klassiska metodologin. Därefter 

är kontributionen av denna avhandling, att genom att ta i beaktande dessa dimensioner 

uppnå VaR-estimat som bättre motsvarar de verkliga utfallen. (Fama & French, 1992) 
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2.5 Kritik mot Value-at-Risk 

 
Eftersom Value-at-Risk med tiden blivit så ett så populärt riskmått, har det också 

riktats mycket kritik mot användning av måttet. Eftersom VaR är ett relativt enkelt 

mått kan det inte ta i beaktande den komplexa verkligheten, och att blint förlita sig på 

ett mått som VaR kan beaktas som naivt. Kritiken kan delas in på tre fronter: kritik mot 

misstag i VaR estimering, fundamental kritik mot VaR som riskmått, samt kritik mot 

missbruk av VaR. 

Den främsta kritiken som riktas mot VaR har att göra med att måttet förenklar risken 

till ett enda tal, d.v.s. den största förlust som förväntas uppnås med ett visst 

konfidensintervall. Denna definition av VaR innebär att måttet inte ger någon 

information över hur stor förlusten kan bli ifall gränsen överskrids. På grund av detta 

rekommenderas det att alltid använda något komplementerande mått som t.ex. 

Expected Shortfall för att försöka modellera förlusten ifall VaR överskrids. Ett annat 

problem är att överskridningar av VaR anses vara I.I.D. (oberoende och likafördelade), 

vilket ofta inte är fallet i verkligheten eftersom volatilitet uppvisar klustring. Detta 

innebär att sannolikheten att en överskridning följs av en överskridning till är större än 

vad modellen antar. Dessa två faktorer är grunden för den kritik som VaR fått motta i 

samband med finanskrisen, då VaR inte kunde förutspå de förluster som uppstod 

under denna krisperiod, och var en av delorsakerna till att finansiella institutioner åkte 

på rejäla förluster. På grund av detta delas sampelperioderna i denna avhandling också 

in i en krisperiod och en lugn tidsperiod för att undersöka hur VaR-modeller presterar i 

perioder med hög volatilitet. (Jorion, 2007) 

Även ifall VaR estimeras rätt kan den påverka ledningens incitament på oförväntade 

sätt. Ledning och handlare som förlitar sig på VaR tenderar ofta att ta på sig mera risk 

gentemot sådana som inte använder sig av VaR som riskhanteringsredskap. Detta 

eftersom man kan bygga upp en portfölj som satisfierar VaR, men har en liten 

sannolikhet för väldigt extrema utfall. Denna risk kan kvantifieras som s.k. svansrisk. 

Ledning som använder sig av VaR tenderar att undvika ”normala” risker, men deras 

portföljer är mera utsatta för extrema negativa utfall. Detta är något som Nassim Taleb 

varit en skarp kritiker emot, t.ex. i hans välkända bok ”Black Swan”, som behandlar just 

dessa svansrisker. VaR kan också justeras från ledningens sida för att dölja risker, 

vilket justerar kapitalkraven neråt. Detta var t.ex. fallet inom ”London Whale” 

incidenten i J.P. Morgan, där J.P. Morgan hade tagit i bruk en ny VaR-modell som 
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avsevärt underskattade den verkliga risken, vilket kunde utnyttjas av företagets 

handlare. Därav är backtesting av yttersta vikt för att upptäcka sådana fall av missbruk 

av VaR, även om detta endast kan ske ex-post. (Dowd, 2002) 

VaR använder sig av en snäv definition på risk som direkt kan härledas till Markowitz 

teorier, d.v.s. VaR tar endast i beaktande marknadsrisk i dess ursprungliga definition. 

Detta kan leda till att den rapporterade VaR underestimerar alternativt överestimerar 

den verkliga risken portföljen är utsatt för. Detta är en central punkt gällande 

kontributionen för denna avhandling, eftersom avhandlingen ämnar ta i beaktande 

ytterligare dimensioner av marknadsrisk som upphittats i senare forskning efter 

Markowitz. Dessa risker diskuteras mera utförligt i senare kapitel. (Damodaran) 

Slutligen existerar det också en debatt huruvida VaR är det bästa riskmåttet jämfört 

med konkurrerande riskmått såsom t.ex. Expected Shortfall (ES). Artzner et. al (1999) 

tar ställning till denne debatt genom att definiera fyra egenskaper som ett koherent 

riskmått bör inneha: 

1) 𝑀𝑜𝑛𝑜𝑡𝑜𝑛𝑖𝑐𝑒𝑡 ∶  𝑂𝑚 𝑊1 ≤ 𝑊2 𝑠å 𝑚å𝑠𝑡𝑒 𝑝(𝑊1) ≥ 𝑝(𝑊2), d.v.s. ifall portfölj 1 har högre 
avkastning än portfölj 2 så måste portfölj 1 också ha en högre risk 

2) 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒: 𝑝(𝑊 + 𝑘) = 𝑝(𝑊) − 𝑘, genom att sätta till en konstant 
mängd pengar 𝑘 i en portfölj sänker man portföljens risk med konstanten 𝑘 

3) 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑖𝑡𝑒𝑡 : 𝑝(𝑏𝑊) = 𝑏𝑝(𝑊), ifall man ökar storleken av portföljen med en 
konstant faktor av 𝑏, ökar risken med samma faktor 

4) 𝑆𝑢𝑏𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡: 𝑝(𝑊1 + 𝑊2) ≤ 𝑝(𝑊1) + 𝑝(𝑊2), ihopslagning av portföljer kan inte 
öka på den totala risken 

där 𝑊𝑛 är en slumpmässig variabel som representerar en finansiell tillgång, 𝑝 står för 

sannolikheten för ett visst utfall och 𝑏 samt 𝑘 är konstanter. 

Artzner et. Al (1999) bevisar sedan att VaR som riskmått inte uppfyller den sista 

egenskapen d.v.s. VaR för en aggregerad portfölj kan ha större risk än ifall man 

kalkylerar VaR skilt för alla de olika positionerna i portföljen och sedan slår ihop dem. 

Ifall VaR inte uppfyller den sista egenskapen kommer summan av VaR att vara 

underestimerad, vilket kan leda till att finansiella institutioner håller en för liten 

kapitalbuffert i sin balans. (Dowd, 2002) 

I denna avhandling kan subadditivitet tänkas orsaka problem eftersom man adderar 

ihop portföljers Value-at-Risk för att sedan jämföra dem med Value-at-Risk för en 
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marknadsportfölj. Dock har senare forskning hävdat att Value-at-Risk fyller 

subadditivetsvillkoret för de flesta finansiella tillgångar, givet att dessa inte uppvisar 

extremt feta svansar. (Daníelsson , Jorgensen, Samorodnitsky, Sarma, & de Vries, 

2005) 

2.6 Backtesting 

 
Value-at-Risk-modeller är framåtblickande modeller vilket innebär att de försöker 

förutspå utfallet i en osäker framtid. Modellerna är således endast lika bra som de utfall 

de förutspår. Därför är det viktigt att kunna testa huruvida modellerna är valida, d.v.s. 

hur väl det förutspådda utfallet överensstämmer med det verkliga realiserade utfallet. 

Detta involverar en procedur vid namn backtesting, inom vilken man jämför historiska 

estimerade VaR utfall med realiserade utfall. Backtesting är en viktig procedur för att 

kunna kalibrera modellerna för att bättre kunna förutspå de realiserade utfallen. Det är 

också en viktig mekanism som reglerare kan använda sig av, för att kontrollera att 

finansiella institutioner verkligen kommunicerar sin verkliga risk till reglerare, och inte 

t.ex. väljer att rapportera en alltför låg risk för att kunna minimera nivån av 

buffertkapital. 

Målet med backtesting är  att kunna kalibrera modellen så att de förutspådda utfallen 

sammanfaller så nära som möjligt med de realiserade utfallen. Detta eftersom en 

modell som överskattar risken leder till att en finansiell institution allokerar för mycket 

buffertkapital medan en modell som underskattar risken leder till att en finansiell 

institution allokerar för litet buffertkapital. Således är en så exakt modell som möjligt 

att föredra, eftersom denna möjliggör den mest effektiva kapitalallokeringen. (Dias, 

2013) 

2.6.1 Obetingade test 

 
I praktiken kommer VaR under en observerad tidsperiod att överskridas ett visst antal 

gånger eftersom VaR beräknas givet ett visst konfidensintervall. Överskridningarna 

kommer dock sällan att ligga på den exakta nivå som förutspås givet 

konfidensintervallet, utan kan antingen ligga under eller över, p.g.a. faktorer som otur 

eller tur. Problemet är då att veta när problemet ligger i modellen och inte endast beror 

på slumpen. 
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Detta testas genom att observera mängden överskridningar av VaR inom ett givet 

sampel. Överskridningarna definieras enligt följande: 

𝐼𝑡 = {
1 𝑖 𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑟𝑡 <  −𝑉𝑎𝑅𝑡

0 𝑖 𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑟𝑡 ≥ −𝑉𝑎𝑅𝑡
 

I detta fall tar variabeln 𝐼𝑡 värdet 1 ifall det sker en överskridning av VaR, d.v.s. det 

realiserade värdet är mindre än det estimerade värdet på VaR och noll i andra fall. 

Mängden överskridningar förväntas konvergera mot den valda konfidensnivån 

𝑝 = 1 − 𝑐 då sampelstorleken ökar mot oändligheten. Eftersom variabeln 𝐼𝑡 är på en 

binomialnivå kommer mängden överskridelser att följa en binomialfördelning givet av: 

𝑓(𝑥) =  (𝑇
𝑥

)𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑇−𝑥  
 

där T är tidsperioden och x är mängden överskridelser. Ifall överskridningarna skiljer 

sig nämnvärt från p kan testas med ett LR test utvecklat av Kupiec då mängden 

överskridelser följer en binomialfördelning. Detta test ges av: 

𝐿𝑅𝑢𝑐 = −2ln (𝑝𝑋(1 − 𝑝)𝑇−𝑋/((1 −
𝑋

𝑇
)𝑇−𝑋(

𝑋

𝑇
)𝑋) 

där X är mängden överskridningar. 𝐿𝑅𝑢𝑐 kan sedan omvandlats till ett p-värde genom 

en 𝐶ℎ𝑖2 fördelning med en frihetsgrad. 

Hypoteserna i testet är följande: 

𝐻0: 𝑉𝑎𝑅 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 ä𝑟 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 

𝐻1: 𝑉𝑎𝑅 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 ä𝑟 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 

2.6.2 Betingade test 

 
Dessa ovan presenterade test kallas obetingade eftersom de ignorerar tidsvariationen i 

datamaterialet. På grund av volatilitetsklustring förväntas dock överskridningarna inte 

vara jämt fördelade över tiden utan uppvisa en viss klustring. Detta är mera kritiskt ur 

ett riskhanteringsperspektiv för en finansiell institution än om överträdelserna skulle 

vara jämt spridna över tiden. Därför krävs det ett villkorligt test som kan ta i beaktande 

denna karakteristika av datamaterialet. Ett sådant test har utvecklats av Christoffersen 

(1998) och används frekvent i den tidigare forskningen om ämnet. (Christoffersen, 

2012) 
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Testets ställs upp enligt följande: anta att sannolikheten för att en överträdelse sker 

givet att en överträdelse skedde igår ges av 𝜋11 och sannolikheten av att en överträdelse 

sker givet en överträdelse inte skedde igår ges av 𝜋01. Dessa sannolikheter kan 

beskrivas i en matris av formen: 

𝜏1 = [
1 − 𝜋01 𝜋01

1 − 𝜋11 𝜋11
] 

 

Givet en sampelstorlek av T ges likelihood funktionen av: 

𝐿(𝜏1) = (1 − 𝜋01)𝑇00𝜋01
𝑇01(1 − 𝜋11)𝑇10𝜋11

𝑇11 

där 𝑇𝑖𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 0,1 är mängden observationer i samplet med ett j följande ett i, d.v.s. ifall 

vi t.ex. har fem observationer med en överträdelse som följs av en överträdelse till tar 

𝑇11 värdet fem. Maximum likelihood estimaten av övergångssannolikheter ges av: 

𝜋01̂ =
𝑇01

𝑇00 + 𝑇01
 

𝜋11̂ =
𝑇11

𝑇10 + 𝑇11
 

Nollhypotesen som är självständighet ges i testet av: 𝜋01 = 𝜋11 = 𝜋 

Ifall 𝑇11 = 0, d.v.s det existerar inga efterföljande överträdelser ges den nya likelihood 

funktionen av: 

𝐿(�̂�1) = (1 − 𝜋01̂)𝑇00𝜋01̂
𝑇01

 

Den andra matrisen ges av:  

�̂� = [
1 − �̂� �̂�
1 − �̂� �̂�

] 

där 𝜋 ̂ges av samma sannolikheter som i det icke villkorliga testet. Likelihood 

funktionen givet självständighet är: 

𝐿(�̂�) = (1 − �̂�)𝑇00+𝑇10�̂�𝑇01+𝑇11 

 

LR testet för självständighet blir då: 

𝐿𝑅𝑖𝑛𝑑 = −2ln  (𝐿(�̂�) /𝐿(�̂�1)) 
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där testet följer en 𝐶ℎ𝑖2 fördelning. Nämnvärt är att detta test kan kombineras med det 

ovillkorliga testet för att utföra testen samtidigt. (Dias, 2013) 

𝐿𝑅𝑐𝑐 = 𝐿𝑅𝑢𝑐 + 𝐿𝑅𝑖𝑛𝑑 

Hypoteserna i testet är de följande: 

𝐻0: 𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑉𝑎𝑅 𝑓ö𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑡 

𝐻1: 𝐾𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑉𝑎𝑅 𝑓ö𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑖 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑡 

2.6.3 Baselreglerna gällande backtestning 

 
Baselreglerna för backtesting grundar sig på testen, som presenterades tidigare. Det 

nuvarande reglementet anger specifika kvantitativa krav som måste uppfyllas då man 

beräknar VaR, ifall måttet ämnas användas för fastställande av kapitalkrav. Dessa är: 

1) VaR måste beräknas dagligen 

2) Det ensidiga konfidensintervallet som måste användas i beräkningarna är om en 99 
% nivå 

3) Innehavsperioden som VaR beräknas för är tio dagar. Ifall man beräknar VaR för en 
dags innehavsperiod kan denna skalas upp till tio dagar med hjälp av kvadratroten 
av tiden 

4) Den historiska tidsperioden som används för att estimera VaR måste vara 
minimum ett år 

5) Bankerna måste uppdatera sitt datamaterial med ett intervall om maximum tre 
månader 

6) Ingen specifikation på val av modell måste göras 

7) Bankernas kapitalbuffert måste vara högre än i) den föregående dagens VaR ii) ett 
medeltal av de 60 föregående dagarnas VaR multiplicerat med en 
multipliceringsfaktor 

8) Multipliceringsfaktorn bestäms enligt kvaliteten på bankens riskhanteringssystem 
och har ett minimumvärde på tre. Utöver detta kommer ett backtestingspremium 
som är mellan 0-1 att adderas till multipliceringsfaktorn för att uppmuntra att 
upprätthålla modellens förutspående förmåga. 

Inom detta regelverk skulle man förvänta sig i genomsnitt 2,5 överskridningar under en 

ettårig tidsperiod, vilket definieras som ungefär 250 handelsdagar. Baselkommittén har 

delat upp mängden överskridningar i olika zoner givet vad som är acceptabelt utan att 

erhålla en högre multipliceringsfaktor. Zonerna indelas enligt följande: 
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1) Grön zon (0-4 överskridningar), klassificeras som en acceptabel modell 

2) Gul zon (5-9 överskridningar), modellen bör övervägas 

3) Röd zon (10+ överskridnigar), modellen anses ha seriösa brister 

Som man kan se i tabellen nedan justeras multipliceringsfaktorn enligt mängden 

överskridningar över VaR. Detta innebär att ju sämre bankens modell presterar, desto 

högre kommer dess kapitalkrav att vara. Detta ger incitament för banken att uppnå en 

så korrekt modell som möjligt, då modellens prestation har en direkt effekt på bankens 

kapitalkrav. 

Baselregleringen används i denna avhandling som utgångspunkt då resultaten 

analyseras, d.v.s. de delas in i dessa tidigare nämnda zoner, givet hur bra modellen 

presterat, för att kunna dra slutsatser om hur väl modellen presterat inom ramverket 

för nuvarande reglering gällande VaR-estimering. (Jorion, 2007) 

För att skala testet till längre perioder används en binomialfördelning tillsammans med 

konfidensintervallet och mängden överskridningar för att kalkylera den kumulativa 

sannolikheten, som kan observeras i tabellen nedan. Resultaten indelas därefter i grön, 

gul eller röd zon givet de kumulativa sannolikheter som testet ger som resultat. 

Tabell 1  Beskrivning av zoner i Basel reglementet 

Zon Undantag Multipliceringsfaktor Kumulativ sannolikhet 

         0         3         8,11% 

 

 1 3 28,58% 

Grön zon  2 3 54,32% 

 3 3 75,81% 

 4 3 89,22% 

 5 3,4 95,88% 

         6 

 

        3,5       98,63% 

Gul zon  7 3,65 99,60% 

 8 3,75 99,89% 

 9 3,85 99,97% 

Röd zon ≥10 4 99,99% 

Källa: Basel II (http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm) 
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2.7 Koppling av teorin till syftet 

 

I teorikapitlet diskuterades mekaniken och antagandena bakom estimeringen av VaR. 

Denna teori och mekanik ligger som grund till estimeringen av VaR i denna avhandling. 

I avsnittet Kritik emot VaR diskuterades flera brister i VaR, som uppmärksammats allt 

mer då VaR blivit mer populärt som riskmått. Att försöka åtgärda dessa brister är en av 

grundstenarna i denna avhandling. Den andra grundstenen är de tidigare 

forskningsresultaten om att marknadsrisk inte är den enda dimensionen av risk som 

påverkar aktieportföljer, och att man således borde kunna uppnå bättre VaR-estimat 

genom att beakta dessa ytterligare dimensioner. Genom att ta i beaktan dessa två 

ovannämnda utvecklingar är målet för denna avhandling att försöka generera VaR 

estimat som bättre motsvarar de verkliga utfallen. Detta undersöks med hjälp av en 

backtestingprocedur inom reglerna fastställda av Baselkommittén vilka presenterades i 

teoridelen. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som fungerar som grund för denna 

avhandling. 

3.1 Dias (2013): Market Capitalization and Value-at-Risk 

3.1.1.1 Syfte 

 
Dias ämnar undersöka förhållandet mellan marknadsvärde och aktierisk som i detta 

fall representeras av VaR. Detta eftersom Banz (1981), Fama & French (1992) och 

Rosenberg et.al (1985) kom fram till att marknadsspecifika variabler påverkar den 

förväntade avkastningen. Då både den förväntade avkastningen och kvantilen är 

karakteristika av tillgångens fördelning kan man undersöka förhållandet mellan VaR 

och marknadsvariabler. De ämnar undersöka detta förhållande både under lugna 

perioder och under krisperioder. 

3.1.1.2 Data 

Data i forskningen består av dagliga aktieavkastningar från aktier på NYSE, AMEX och 

NASDAQ. Data är hämtade från Kenneth R. Frenchs databibliotek som existerar på 

hans hemsida. Data sträcker sig över en period från 1.7.1963 till 30.6.2012. Data delas 

upp i tio olika portföljer med en tiondedel av aktierna i varje portfölj med storlek som 

sorteringsvariabel. Som krisperioder används de av ”NBER Business Cycle Dating 

Committee” definierade krisperioderna. Av de kontinuerliga avkastningarna beräknas 

VaR för de tio olika portföljerna samt för en jämt vägd jämförelseportfölj som 

innehåller alla aktier. 

3.1.1.3 Metod 

Dias använder sig av att ett tre estimeringsmetoder för att estimera VaR för de 

sorterade portföljerna. Dessa kan klassificeras som icke-parametrisk (Historisk 

simulering), parametrisk (GARCH) och semi-parametrisk (EVT). De två förstnämnda 

metoderna diskuteras i närmare detalj inom metoddelen. 
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För att testa mängden överskridningar använder sig Dias av samma LM-test som 

presenterats i teorin.  Utöver detta använder hon sig av Christoffersens(1998) test för 

att samtidigt testa ifall mängden överskridningar avviker märkbart från den förväntade 

mängden och ifall de är självständiga. 

Som utvärderingskriteria använder Dias sig av Basel indelningen i zoner som 

presenterades i teori kapitlet. 

Alla testen genomförs under en krisperiod, en lugn period och en sammanslagen 

period. 

3.1.1.4 Resultat 

Resultaten påvisar att backtesting utan att separera perioder i krisperioder och lugna 

tidsperioder kan ge missledande resultat som indikerar att VaR estimaten skulle ha 

fungerat bättre än vad de egentligen gör. Dias hävdar att de goda resultaten kan 

härledas till att man överestimerar VaR under goda tider och underestimerar VaR 

under krisperioder och att de sammanslagna resultaten endast är medeltalen av dessa 

estimerade VaR resultat. 

Av de testade modellerna finner Dias att historisk simulering gav de mest pålitliga 

resultaten. Detta anser Dias att kan bero på att portföljerna innehåller en stor mängd 

aktier och att EVT kan förväntas ge bättre resultat än historisk simulering då man 

minskar på mängden aktier i portföljerna. 

Till slut finner Dias även ifall man tar marknadsvärde (storlek) i beaktan som en 

dimension av risk ger denna procedur bättre VaR-estimat. Detta eftersom genom att 

räkna VaR för de olika portföljerna och sedan aggregera dessa gav mer pålitliga resultat 

än jämförelseportföljen som inte tog i beaktan marknadsvärde som en dimension av 

risk. 

3.2 Berkowitz & O’Brien (2002):How Accurate Are Value-at-Risk Models 

at Commercial Banks? 

3.2.1.1 Syfte 

Berkowitz & O’Brien har som avsikt att undersöka hur väl bankernas VaR-estimat har 

fungerat genom en backtesting procedur. De jämför också bankernas VaR-estimat med 
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estimaten genererat av en simpel ARMA-GARCH modell för att se ifall denna kan 

uppnå mera precisa estimat. 

3.2.1.2 Data 

Data i forskningen består av dagliga P/L och VaR estimat för sex stora amerikanska 

banker som regleras av Baselregelverket för handelsrisk. Data sträcker sig från januari 

1998 till mars 2000.  Data är justerat för att hemlighålla identiteten hos bankerna som 

rapporterat data till forskningen. 

3.2.1.3 Metod 

För att jämföra den estimerade VaR med den realiserade P/L över samma dag 

betecknas portföljens P/L med  𝑟𝑡 och den estimerade P/L med 𝑟𝑡+1. VaR estimatet 

betecknas med �̅�𝑡+1 så att pr(𝑟𝑡+1 <  �̅�𝑡+1) = ∝. Då Basel reglerna förespråkar ett 99 % 

konfidensintervall är ∝ = 0.01. För att sedan jämföra den estimerade ∝ med den 

observerade ∝̅. För att göra detta används samma test som presenteras i teorin och som 

Dias använde sig av, d.v.s. Christoffersens test. 

Utöver detta modellerar Berkowitz & O’Brien bankernas P/L med en ARMA-GARCH 

modell för att se ifall denna kan prestera bättre en bankernas egna VaR modeller. 

Utgående från dessa P/L estimat räknar de ut VaR estimat och jämför dessa med de 

verkliga utfallen på samma sätt som i den tidigare nämnda metoden. 

3.2.1.4 Resultat 

Berkowitz & O’Brien fann att bankernas VaR-modeller inte kunde prestera bättre än 

estimat förutspådda med hjälp av en ARMA-GARCH-modell. Dessa resultat indikerar 

svårigheten att bygga en bra modell för att estimera risken i väldigt komplexa 

portföljer. Vidare har bankernas strukturella modeller svårigheter att mäta de 

tidsvarierande volatiliteterna och korrelationerna som existerar i deras portföljer. 

Resultaten visar att fastän överträdelserna i VaR var rätt sällsynta skedde de ofta i 

samband med varandra vilket förstärker påståendet ovan. 

Berkowitz & O’Brien påvisar också att bankernas VaR-modeller genererar rätt 

konservativa estimat gentemot de verkliga utfallen. Detta leder till en icke-effektiv 

kapitalallokering vilket medför kostnader för de finansiella institutionerna. 
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3.3 Kuester,Mittnik & Paolella (2006): Value-at-Risk Prediction: A 

Comparison of Alternative Strategies. 

3.3.1.1 Syfte 

Kuester, Mittnik & Paolella genomför ett utanför samplet test där de jämför 

prestationen av en mängd existerande- och nya modeller i samband med deras förmåga 

att förutspå VaR estimat. Motiveringen är att behovet av att VaR-modellers förmåga att 

kunna prestera bra har växt i samband med att finanssystemet blivit allt mera komplext 

och att regleringen allt mera börjat betona VaR-estimat. 

3.3.1.2 Data 

Data som Kuester, Mittnik & Paolella använder sig av är dagliga avkastningar på 

NASDAQ Composite Index som innehåller cirka 5000 aktier. Data sträcker sig från 

februari 1971 till juni 2001, vilket ger totalt 7681 observationer. 

3.3.1.3 Metod 

Forskningen använder sig av en mängd olika estimeringsmetoder som kan klassificera 

som icke-parametriska, parametriska, semi-parametriska och olika blandningar mellan 

dessa kategorier. Som estimeringsfönster använder de sig av 1000, 500 och 250 dagar. 

3.3.1.4 Resultat 

Kuester, Mittnik & Paolella kommer fram till att de flesta VaR modeller tenderar att 

underestimera marknadsrisk och lider således av en för stor mängd överskridningar än 

vad som skulle ha förväntats. 

Icke-parametriska modeller lider av klustrade VaR överträdelser. Några av dessa kan 

godkännas ifall man endast använder sig av det ovillkorliga testet för överträdelser. 

Parametriska modeller genererar mera volatila VaR estimat, vilket gör det svårt att 

allokera kapital rätt. Överlag var det endast få av de testade VaR-estimeringsmetoderna 

som kunde prestera godkänt, vilket implicerar att den nuvarande VaR-metodologin 

lider av strukturella fel, och det finns mycket rum för utveckling av bättre modeller 
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4 DATA 

 
Datamaterialet i denna avhandling består av dagliga avkastningar på alla aktier listade 

på NASDAQ, AMEX och NYSE. Tillgängliga data är från 1.6.1927 till 31.3.2014. Dock är 

det inte ändamålsenligt att inkludera allt data eftersom simuleringen skulle ta alltför 

länge. Därför begränsas data till en 30 års period, d.v.s. det väsentliga datamaterialet i 

forskningen är från 1.6.1984 till 31.3.2014. Data är hämtat från Kennet Frenchs 

databibliotek och finns tillgängligt på hans hemsidor.  

 

Figur 4 Marknadsavkastningar under tidsperioden  

Data omvandlas till kontinuerliga avkastningar enlig följande formel: 

𝑅𝑙𝑜𝑔 = ln (1 + 𝑟𝑡) 

Dessa avkastningar för marknadsportföljen kan observeras i Figur 4. 

Kennet French har delat upp data i tio portföljer där varje portfölj innehåller en 

tiondedel av aktierna, som är sorterade oberoende av varandra enligt marknadsvärde 

respektive B/M som sorteringsvariabler. Detta innebär att data består av tio st. 

portföljer ordnade enligt storlek och tio st. portföljer ordnade enligt B/M, d.v.s. 

datamaterialet består sammanlagt av 20 stycken portföljer. Dessa portföljer jämförs 

sedan med en aggregerad marknadsportfölj som inte är sorterad på något vis, för att 

erhålla svar på den första forskningshypotesen. 
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4.1 Definition av krisperioder 

Krisperioderna definieras enligt de av ”NBER Business Cycle Dating Committee” 

markerade krisperioderna. Enligt NBER definieras en krisperiod så att den inleds vid 

toppen av konjunkturkurvan och slutar vid botten av kurvan.  För att beräkna var i 

konjunkturkurvan ekonomin befinner sig, använder sig NBER av olika ekonomiska 

indikatorer som t.ex. förändringen i GDP. Till skillnad från standarddefinitionen på 

krisperioder använder NBER också sig av indikatorer på månadsnivå, vilket innebär att 

en krisperiod kan vara kortare än två efterföljande kvartal av avtagande ekonomisk 

aktivitet.  I datamaterialet som sträcker sig från 1.6.1984 till 31.3.2014 finns det tre 

tidsperioder som kan definieras som krisperioder (se Tabell 2), vilket är tillräckligt för 

forskningens ändamål. I forskningen ingår det tidiga 90-talets recession, som uppstod 

till följd av avregleringen av finansmarknaden, It-bubblan samt finanskrisen. 

Tabell 2 Konjunkturlägen, Källa: NBER 

Konjunkturläge Från Till 

Lugn tidsperiod 6.1984 6.1990 

Krisperiod 7.1990 3.1991 

Lugn tidsperiod 4.1991 3.2001 

Krisperiod 4.2001 12.2001 

Lugn tidsperiod 1.2002 12.2007 

Krisperiod 1.2008 6.2009 

Lugn tidsperiod 7.2009 - 

 

Det är av intresse för undersökningen att separera datamaterialet i krisperioder och 

lugna tidsperioder, eftersom krisperioder vanligen karaktäriseras av hög volatilitet på 

marknaden. Tidigare forskning har påvisat att Value-at-Risk-modeller inte presterar 

lika väl under perioder av hög volatilitet. Det är dock värt att ta i beaktande att 

korrelationen mellan krisperioder och höjd volatilitet inte går hand i hand, utan 

aktiemarknaden tenderar att leda realekonomin. I Figur 4 kan man observera en höjd 

volatilitet under krisperioderna, men den tenderar att börja redan innan krisperioden 

inletts enligt NBERs definition, samt att fortsätta en tid efter att krisperioden tagit slut. 

I avhandlingen jämförs resultaten mellan lugna tidsperioder och krisperioder med det 

ursprungliga datamaterialet, givet NBERs definition på lugna tidsperioder och 

krisperioder. 
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4.2 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken för portföljernas avkastningar sorterade enligt book-to-

market och storlek, samt för marknadsportföljens avkastningar kan observeras i Tabell 

3 och i Tabell 4. Medeltalet på portföljerna sorterade enligt book-to-market följer ett 

linjärt mönster där medeltalet stiger ju högre book-to-market värde portföljen har, 

d.v.s. värdeaktier uppvisar högre avkastningar än tillväxt aktier. För 

storleksportföljerna gäller inte samma mönster utan de högsta avkastningarna ligger 

snarare i de mellersta portföljerna, medan portföljerna med de största och minsta 

bolagen avkastar sämre. Marknadsportföljen uppvisar högre avkastning än alla 

portföljer utom portföljen med bolagen med högst marknadsvärde, men ifall man tar i 

beaktande portföljens risk, uppvisar marknadsportföljen det bästa förhållandet mellan 

avkastning och risk. 

På årsbasis ligger avkastningen för portföljer sorterade enligt book-to-market mellan 9 

% till 13 % och volatiliteten mellan 17 % till 20 %, medan avkastningen på portföljerna 

sorterade på storlek ligger mellan 9 % och 11,5 % och volatiliteten mellan 15 % till 19,4 

%. Marknadsportföljens avkastning på årsbasis är 12,6 % och volatiliteten 17 %. 

Volatiliteten för portföljerna sorterat enligt book-to-market är högst i de portföljerna 

med de lägsta book-to-market värdena samt för de med de högsta book-to-market 

värdena. Detta beror på att den portföljen med de lägsta book-to-market värdena 

innehar de aktier som kan klassas som de främsta tillväxtaktierna vilka kan anses vara 

volatila. Den portföljen med aktierna som har högst book-to-market värde innehåller 

aktierna med högsta book-to-market värden, vilka kan anses ligga nära konkurs och 

således vara väldigt volatila. För portföljerna ordnat på storlek verkar de mest volatila 

portföljerna vara de mellersta portföljerna. Överraskande nog är portföljen med de 

minsta bolagen, den portföljen med den lägsta standardavvikelsen. Då man tar i 

beaktande förhållandet mellan risk och avkastning för portföljerna, uppvisar 

portföljerna sorterade på book-to-market en högre avkastning i förhållandet till 

portföljernas risk. 

Alla portföljer ordnade enligt B/M och storlek, samt marknadsportföljen uppvisar en 

negativ skevhet, vilket stämmer överens med de karakteristika över finansiella data på 

dagsnivå som presenterades tidigare. I helhet är skevheten på portföljerna sorterade 

efter storlek något mindre än på portföljerna sorterade enligt B/M. Detta gäller också 

överlopps toppighet. Portföljer ordnade enligt storlek verkar uppvisa ett fönster med 
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ökande volatilitet, skevhet och toppighet ju större bolagen i portföljen blir. Generellt 

kan man dra slutsatsen att extremt negativa utfall är mindre sannolika inom 

portföljerna ordnade efter storlek än inom dem ordnade efter B/M.   

Som väntat är portföljerna inte normalfördelade, vilket kan observeras i JB-testet, utan 

uppvisar utöver negativ skevhet en hög toppighet, vilket innebär att fördelningen av 

portföljerna uppvisar feta svansar, vilket också ökar risken för extrema utfall. 

Utöver detta är avkastningarna i portföljerna stationära, vilket är av vikt då man 

använder sig av ARMA- och GARCH-modeller, eftersom den icke-önskade egenskapen 

av icke-avtagande chocker i feltermen förekommer i icke-stationära processer. Då 

avkastningarna enligt ADF-testet är stationära och enligt ARCH-testet förevisar en 

ARCH-effekt, vilket innebär att data uppvisar tidsvarierande volatilitet, kan dessa 

modeller användas för att modellera avkastningarna och volatiliteten. 

Givet den deskriptiva statistiken på portföljerna, kan man dra slutsatsen att 

datamaterialet inte är normalfördelat, har en negativ skevhet och feta svansar. Detta är 

typiska karakteristika för finansiella data på dagsnivå och bör tas i beaktande då man 

estimerar Value-at-Risk för att uppnå ett så exakt estimat som möjligt. 
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Tabell 3 Deskriptiv statistik över avkastningar från B/M portföljer 

Portföljer Låg 10% 20 % 30 % 40 % 50 % 

Min -18,224 -19,104 -20,310 -20,666 -19,237 

Max 12,116 10,436 10,787 9,658 13,138 

Medeltal 0,037 0,043 0,045 0,043 0,043 

Median 0,070 0,065 0,070 0,080 0,070 

Std,avvikelse 1,213 1,134 1,095 1,140 1,138 

Skevhet -0,566 -0,833 -1,077 -1,251 -0,918 

Överlopps toppighet 13,461 17,365 23,619 22,925 22,352 

JB-test X^2 58023 (0,000) 96761 (0,000) 178844 (0,000) 169089 (0,000) 159915 (0,000) 

ADF-Test, Lag-1 -64,087 (0,000) -63,816 (0,000) -63,984 (0,000) -63,862 (0,000) -65,036 (0,000) 

ARCH-Test, Lag-12 1124,616 (0,000) 1030,816 (0,000) 895,540 (0,000) 916,694 (0,000) 1210,771 (0,000) 

      
  60 % 70 % 80 % 90 % Hög 100%  

Min -16,78271106 -20,07707005 -19,031 -19,322 -17,554 

Max 9,185 10,535 11,761 10,319 9,667 

Medeltal 0,041 0,046 0,042 0,050 0,052 

Median 0,070 0,070 0,080 0,090 0,080 

Std,avvikelse 1,104 1,088 1,165 1,169 1,285 

Skevhet -0,795 -1,140 -1,210 -1,168 -0,884 

Överlopps toppighet 14,736 23,810 29,036 20,698 14,450 

JB-test X^2 69845 (0,000) 181899 (0,000) 269898 (0,000) 137939 (0,000) 67384 (0,000) 

ADF-Test, Lag-1 -62,130 (0,000) -64,489 (0,000) -63,739 (0,000) -63,678 (0,000) -60,836 (0,000) 

ARCH-Test, Lag-12 1274,242 (0,000) 845,747 (0,000) 1532,107 (0,000) 996,982 (0,000) 1563,129 (0,000) 

      Marknaden           

Min -17,339 

    Max 10,849 

    Medeltal 0,051 

    Median 0,081 

    Std,avvikelse 1,079 

    Skevhet -0,799 

    Överlopps toppighet 21,535 

    JB-test X^2 110038 (0,000) 

    ADF-Test, Lag-1 -63,9282 (0,000) 

    ARCH-Test, Lag-12 1291.334 (0,000) 

     

 

 

 



 
 

 

34 

Tabell 4 Deskriptiv statistik över avkastningar från storleks portföljer 

Portföljer Låg 10% 20 % 30 % 40 % 50 % 

Min -10,625 -12,443 -12,025 -13,456 -12,761 

Max 7,344 8,361 7,641 8,222 8,554 

Medeltal 0,036 0,037 0,042 0,038 0,043 

Median 0,110 0,100 0,100 0,100 0,100 

Std,avvikelse 0,938 1,226 1,218 1,197 1,199 

Skevhet -1,203 -0,639 -0,647 -0,652 -0,617 
Överlopps 
toppighet 13,910 10,210 8,484 9,171 9,171 

JB-test X^2 63008 (0,000) 33495 (0,000) 23296 (0,000) 27140 (0,000) 22366 (0,000) 

ADF-Test, Lag-1  -54,6333 (0,000) -60,1104 (0,000) -60,0703 (0,000) -60,3049 (0,000)  -60,7887 (0,000) 
ARCH-Test, Lag-
12 1880,631 (0,000) 1971,299 (0,000) 1912,723 (0,000) 1805,203 (0,000) 1850,811 (0,000) 

      
  60 % 70 % 80 % 90 % Hög 100%  

Min -14,491 -15,467 -16,937 -19,662 -21,890 

Max 9,240 10,373 10,903 11,074 11,109 

Medeltal 0,044 0,046 0,044 0,046 0,040 

Median 0,100 0,100 0,100 0,080 0,070 

Std,avvikelse 1,117 1,122 1,152 1,132 1,145 

Skevhet -0,751 -0,853 -0,809 -1,019 -1,114 
Överlopps 
toppighet 10,790 13,390 14,290 20,500 25,250 

JB-test X^2 37560 (0,000) 57665 (0,000) 65449 (0,000) 134286 (0,000) 203189 (0,000) 

ADF-Test, Lag-1 -60,6799 (0,000) -61,0297 (0,000) -62,1759 (0,000) -63,8488 (0,000)  -66,3743 (0,000) 
ARCH-Test, Lag-
12 1554,022 (0,000) 1635,321 (0,000) 1383,452 (0,000)  1063,084 (0,000) 731,5635 (0,000) 

      Marknaden           

Min -17,339 

    Max 10,849 

    Medeltal 0,051 

    Median 0,081 

    Std,avvikelse 1,079 

    Skevhet -0,799 

    Överlopps 
toppighet 21,535 

    JB-test X^2 110038 (0,000) 

    ADF-Test, Lag-1 -63,9282 (0,000) 

    ARCH-Test, Lag-
12 1291.334 (0,000) 
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I Figur 5 och 6 kan man observera distributionen av portföljerna sorterade enligt B/M 

och storlek för hela tidsperioden. Figurerna för de andra tidsperioderna finns i Bilaga 1. 

De olika portföljerna är färgkodade för att skilja åt dem. Portföljerna ordnade enligt 

storlek verkar uppvisa mer toppighet än de ordnade enligt B/M då man jämför de två 

olika figurerna. Detta överensstämmer inte med resultaten i den deskriptiva statistiken, 

men eftersom toppighet är både en funktion av en fördelnings toppighet samt feta 

svansar kan man inte dra definitiva slutsatser av graferna över fördelningen av 

portföljernas avkastningar. Vidare kan man observera att inom portföljerna ordnade på 

storlek verkar fördelningen vara beroende av storleken på portföljen, var den portföljen 

med minst storlek uppvisar mest toppighet och så vidare. Inom portföljer ordnade 

enligt B/M är skillnaden inte lika markant. Överlag kan man från figurerna observera 

att datamaterialet inte följer en normalfördelning utan uppvisar en hög toppighet samt 

en distribution som är något skev åt det negativa hållet. 

 

Figur 5 Fördelningen av portföljer sorterade enligt B/M, hela tidsperioden 
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Figur 6 Fördelningen av portföljer sorterade enligt ME, hela tidsperioden 
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5 METOD 

 
Detta kapitel innehåller en utförlig genomgång av de metoder som appliceras på 

datamaterialet i denna avhandling. Metoderna skiljer sig från varandra i hög grad i och 

med att de beaktar de karakteristika på finansiella data som diskuterades tidigare på 

olika sätt. Då den deskriptiva statistiken påvisar att dessa karakteristika existerar i 

sampeldata som används i denna forskning är det motiverat att inkludera metoder som 

kan ta hänsyn till dessa karakteristika. Vidare är det motiverat att inkludera flera 

modeller i forskningen då dessa fungerar som ett robusthetstest, vilket minskar 

chansen för modellfel i resultaten. 

5.1 Historisk simulering (Icke-parametrisk metod) 

 
Historisk simulering är den enklaste och också den mest populära estimeringsmetoden 

inom industrin. I denna metod estimerar man sampelkvantilen i VaR genom att 

använda historiska avkastningar. Denna metod förenklar estimeringen av VaR avsevärt 

eftersom metoden inte kräver något antagande om fördelningen av portföljens 

avkastningar och inte kräver någon estimering av parametrar. 

Inom historisk simulering ges VaR-estimatet för tiden 𝑡 + ℎ av den empiriska α 

kvantilen 𝑄𝛼(. ) estimerat från ett rörligt fönster med 𝑤 historiska avkastningar 

sorterade i storleksordning ända upp till tiden 𝑡. Ifall kvantilen ligger mellan två 

observationer använder man sig av interpolering för uppnå den rätta kvantilen. 

Matematiskt ges detta av: 

𝑉𝑎𝑅𝑡+1 =̂ − 𝑄𝛼(𝑟𝑡, 𝑟𝑡−1 … . 𝑟𝑡−𝑤+1) 

Till exempel med 𝑤 = 1000 och 5 % konfidensintervall är VaR den femtionde negativa 

observationen, då man ordnar observationerna i storleksordning på basis av 

förverkligade avkastningar. Efter beräkningen av VaR förflyttar man fönstret framåt 

med en dag och upprepar estimeringen. (Christoffersen, 2012) 

Fördelar med att använda historisk simulering är att den inte är beroende av någon 

teoretisk fördelning av datamaterialet, samt att simuleringen är enkel att implementera 

då det inte finns något behov av att estimera parametrar. Nackdelar är dock att denna 

metod ignorerar att aktiedata oftast inte är I.I.D, d.v.s. att det finns volatilitetskluster 
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över tiden. Metoden antar inte någon speciell distribution, men antar att distributionen 

hålls lika över hela estimeringsperioden. Metoden har också ett flertal nackdelar då 

man kalkylerar en VaR på ett längre intervall än en dag, låt oss säga t.ex. en 10-dagars 

VaR. Eftersom denna avhandling inte beräknar VaR över längre än en dag, behandlas 

dessa nackdelar inte närmare. 

Metoden kan också bli snedvriden då extrema observationer faller in och ut från 

estimeringsfönstret. Därför är det av yttersta vikt av att använda en ändamålsenlig 

längd på estimeringsfönstret. En alltför lång längd gör att VaR-estimatet blir alltför 

utjämnat och färska observationer bär för lite vikt i estimeringen. Nackdelen med ett 

för kort estimeringsfönster är att det inkluderar allt för få observationer för att kunna 

beräkna ett meningsfullt VaR-estimat. Ett sätt att korrigera detta är att använda sig av 

någon algoritm för att väga observationerna. Det finns flera olika sätt att göra detta på, 

men eftersom detta inte utförs i denna avhandling är det inte väsentligt att behandla 

detta på en djupare nivå. Vanligtvis brukar man använda sig av ett estimeringsfönster 

som varierar mellan 𝑤 = 250 och 𝑤 = 1000.  (Kuester et. al 2006) 

5.2 ARMA-GARCH (Parametrisk metod)  

ARMA-GARCH-modeller kallas parametriska eftersom simulering med hjälp av dem 

innebär estimering av parametrar som t.ex. volatilitet, istället för att man endast skulle 

estimera kvantilen ifrån en empirisk fördelning såsom i historisk simulering. 

Parametriska modeller kräver också att man specificerar vilken distribution feltermen i 

modellen följer, vilket är en stor skillnad jämfört med icke-parametriska modeller. 

Parametriska modeller antar att avkastningarna har en sannolikhetsdistribution av 

formen: 

𝑟𝑡 =  𝜇𝑡 + 𝜖𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝜎𝑡𝑧𝑡 

där 𝜇𝑡  𝑜𝑐ℎ 𝜎𝑡 beror på informationen ifrån 𝐹𝑡−1. Feltermen 𝑧𝑡 antas vara I.I.D. med 

distributionen 𝑧𝑡 ~(0,1). Fördelningen av feltermen 𝑧𝑡 kan specificeras att anta flera 

olika former beroende på data, t.ex. normalfördelning eller Student’s-T fördelning.  

Inom parametriska modeller kan man använda sig av olika sorters metoder för att 

modellera 𝜇𝑡 och 𝜎𝑡. Ett vanligt sätt är att modellera 𝜇𝑡 med hjälp av någon metod från 

ARMA-familjen, medan man tenderar att använda modeller från ARCH- och GARCH-

familjerna för att modellera 𝜎𝑡.  
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ARCH- och GARCH-modeller anser vanligtvis distributionen vara normalfördelad 

vilket skapar problem då distributionen av aktiedata vanligtvis uppvisar feta svansar 

(hög överlopps toppighet), och skevhet som skiljer sig från noll (skevhet ≠ 0). 

Inom parametriska modeller ges VaR-estimatet baserat på informationen upp till tiden 

𝑡 av: 

𝑉𝑎𝑅𝑡+ℎ =̂ − (�̂�𝑡+ℎ + �̂�𝑡𝑄𝛼(𝑧))  

där 𝑄𝛼(𝑧) är 𝛼-kvantilen baserat på fördelningen av 𝑧𝑡. Eftersom �̂�𝑡+ℎ + �̂�𝑡𝑄𝛼(𝑧) 

representerar den lägre kvantilen av avkastningarna 𝑟𝑡+ℎ, kommer 𝑉𝑎𝑅𝑡+ℎ att ges av 

−(�̂�𝑡+ℎ + �̂�𝑡𝑄𝛼(𝑧)). Inom icke-betingade modeller anses 𝜇𝑡 ≡ 𝜇 och 𝜎𝑡 ≡ 𝜎, d.v.s. vara 

konstanta. Detta är inte dock särskilt lämpligt då man modellerar aktiedata. Därför är 

användningen av betingade modeller mer vanlig. (Kuester, Mittnik, & Paolella, 2006) 

Då kan man istället modellera avkastningarna med hjälp av t.ex. en ARMA(𝑝, 𝑞) 

process. En ARMA-modell består av en AR (Autoregressiv) term, och en MA (Moving 

average) term. 

En AR(𝑝) process är en process där det nuvarande värdet av en variabel beror endast av 

variabelns tidigare värden samt en felterm bestående av vitt brus, där 𝑝 betecknar 

antalet lag man inkluderar i modellen. Stationäritet är en viktig förutsättning för AR(𝑝) 

processer eftersom icke-stationära koefficienter innebär att tidigare värden av 

variabeln har en ökande effekt på variabelns nuvarande värde.  

Processen betecknas matematiskt av: 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∅𝑦𝑡−1 … ∅𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 

En MA(𝑞) process är en linjär kombination av vitt brus, där en variabel beror endast på 

tidigare värden av det vita bruset. Processen antas ha ett medelvärde på noll och en 

konstant varians. (Brooks , 2008) 

Processen betecknas matematiskt av: 

𝑦𝑡 = 𝜀 + 𝜀𝑡 + 𝜃𝜀𝑡−1 … 𝜃𝑞𝜀𝑦𝑡 = 𝜇 + ∅𝑦𝑡−1 … ∅𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝑢𝑡 
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Då man kombinerar dessa processer erhåller man en ARMA(𝑝, 𝑞) process där 𝑦𝑡 kan 

beräknas med hjälp av följande modell: 

𝑦𝑡 = 𝜇 + ∑ ∅𝑖𝑦𝑡−1 + ∑ 𝜃𝑗𝜀𝑡−𝑗

𝑞

𝑖=1

𝑝

𝑖=1

 

 

GARCH är den populäraste modellen att för volatilitetsmodellering. Inom en GARCH 

modell modelleras variansen 𝜎2 genom en GARCH(𝑝, 𝑞) process enligt följande: 

𝜎2 = 𝑐0 + ∑ 𝑐𝑖𝜀𝑡−1
2 + ∑ 𝑑𝑗

𝑞

𝑗=1

𝜎𝑡−𝑗
2

𝑝

𝑖=1

 𝑑ä𝑟 𝑐𝑖 + 𝑑𝑗 < 1 , 

där parametrarna estimeras med hjälp av en maximum likelihood funktion. (Bollerslev, 

1986) En GARCH process estimerar den betingade variansen 𝜎2. Variansen inom 

modellen är villkorlig eftersom nästa periods estimat på variansen beräknas givet 

relevant historisk information. De parametrar som anses förmedla relevant 

information om nästa periods varians är informationen om variansen på lång sikt (𝑐0), 

information gällande variansen i föregående period (𝑐𝑖𝜀𝑡−1
2 ) samt den betingade 

variansens värde i föregående period (𝑑𝑗𝜎𝑡−𝑗
2 ). (Brooks , 2008) 

Man behöver inte nödvändigtvis använda sig av ARMA- och GARCH-modeller utan 

andra modeller såsom AR för medelvärdesekvationen, eller EWMA för 

variansekvationen kan också användas.  

Likaså kräver inte metoden att man antar en normalfördelning av 𝑧𝑡 då man genomför 

simuleringen. Tidigare forskning har påvisat att GARCH metoder tenderar att 

underestimera VaR ifall man använder sig av en normaldistribution av feltermen.  

Fördelen med dessa metoder är att det går att karaktärisera hela fördelningen av 

avkastningarna, och att dessa metoder kan ta i beaktande volatilitetsklustring i det 

finansiella datamaterialet, samt att de är kalkylmässigt relativt snabba. (Manganelli & 

Engle, 2001) 

Parametriska modeller innehar också flertal nackdelar, varav den främsta är behovet av 

att specificera en fördelning. Ifall den specificerade fördelningen inte motsvarar 

datamaterialet kommer estimaten att bli snedvridna. Estimeringen av GARCH kräver 
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ett relativt stort sampel av datamaterial, vilket kan orsaka problem ifall man endast har 

tillgång till små datamängder. 

5.3 Val av konfidensintervall och tidsperiod 

 
Konfidensintervallet och tidsperioden för VaR estimaten väljs enligt rådande 

Baselregelverk för att kunna testa huruvida resultaten är godtagbara inom rådande 

regler. Detta innebär att konfidensintervallet är 𝑐 = 99 % och tidsperioden 𝑡 = 1. Detta 

är också i enlighet med en stor andel av den tidigare forskningen. I och med att 

tidsfönstret är 𝑡 = 1 genomförs backtesting mot de realiserade avkastningarna för varje 

dag som det existerar ett VaR estimat. 

5.4 Val av estimeringsfönster  

 
För att kunna utföra estimeringen av VaR måste ett estimeringsfönster väljas. Detta 

tenderar att ligga mellan 250 och tusen dagar och betecknas med 𝑤. Då man beaktar 

estimeringsfönster som tidigare forskning inom området har applicerat, är det 

estimeringsfönster som används i denna avhandling 𝑤=1000 för ARMA-GARCH samt 

𝑤=500 för den historiska simuleringen. För robusthetstest används fönster med 

längden 𝑤=250 och 𝑤=125 för den historiska simuleringen. Som ett exempel innebär 

detta att det första VaR estimatet är för tidsperioden 𝑡=1001, varefter fönstret rullas 

framåt så att 𝑤 ligger mellan 𝑤=2−1001 och det nya VaR estimatet ges för dag 𝑡=1002 

och så vidare. En grafisk tolkning av rullningen av estimeringsfönstret ges i Figur 7. 

 

 

Figur 7 Beskrivning av Backtesting processen 
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5.5 Testningskriterier 

 
Testningskriterierna i avhandlingen bygger på Baselregelverket och specificerades i 

teoridelen. Resultaten klassificeras inom de tre zonerna enligt hur mängden 

överskridningar av VaR de överensstämmer med det valda konfidensintervallet. 

Överskridningarna över VaR testas med Kupiecs och Christoffersens(1998) test i 

enlighet med hur det introducerades i teoridelen. 

5.6 Modellval 

I den historiska simuleringen är estimeringsperioden 𝑤 den enda variabeln i 

modellvalet man behöver oroa sig över eftersom man inte behöver estimera några 

parametrar eller specificera några fördelningar. Detta är dock inte fallet i en ARMA-

GARCH-modell, där man måste estimera parametrarna i modellen, specificera en 

fördelning samt välja laglängd för modellen. 

Estimeringsperioden i ARMA-GARCH-modellen är w=1000 dagar och estimeringen 

utföras med tre olika fördelningar (normal, Student’s-t och skev Student’s-t). 

Som volatilitetsmodell används en GARCH (1,1)-modell eftersom tidigare forskning 

påvisat att inga tävlande volatilitetsmodeller signifikant kan utprestera denna modell. 

(Hansen & Lunde , 2005) Denna standardmodell av GARCH tar dock inte i beaktande 

skuldsättningseffekten i volatiliten, d.v.s. att volatiliteten ökar mer då avkastningarna 

är negativa än då avkastningar är positiva. Detta är dock inte ett problem då vi 

modellerar volatiliteten för en mycket stor portfölj av aktier. 

Kapitlet koncentrerar sig på att välja laglängder för ARMA-modellen som modellerar 

medelvärdet i datamaterialet. För att välja rätt längd har grafer för ACF 

(autokorrelationsfunktionen) och PACF (den partiella autokorrelationsfunktionen) 

skapats. Dessa grafer kan observeras i Figur 8. I avhandlingen har endast inkluderats 

ACF och PACF graferna för 10 portföljer för B/M över hela tidsperioden, eftersom de 

andra graferna är mycket liknande dessa. De resterande graferna finns i Bilaga 2. 

ACF och PACF graferna är skapade genom observationer med laglängden tolv. ACF 

mäter korrelationen mellan observationen och dess tidigare värden. Korrelationen för 

lag-0 är per definition ett eftersom det är korrelationen mellan observationen med sig 

själv vid samma tidpunkt. Eftersom datamaterialet är stationärt förväntas man inte 
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observera en så kallad sjunkande ACF graf, där korrelationen sjunker gradvis ju längre 

laglängd man använder. 

Då ACF grafen avtar kraftigt vid lag-1 är det motiverat att använda en MA(1) modell för 

att modellera tidsseriens medelvärde. 

PACF modellerar autokorrelationen mellan observationen och lag på tidigare värden av 

observationen då det linjära beroendet som mäts av ACF har tagits i beaktande. 

Den korrekta mängden AR termer som används i datamaterialet bestäms av det lag där 

PACF serien är icke-signifikant. Då de allra flesta PACF grafer är signifikanta för lag-1 

är den korrekta modellen en AR(2) modell. 

Således är den ARMA modell som används en ARMA(2,1)-GARCH(1,1) modell. 
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Figur 8 ACF och PACF grafer, B/M 

Portfölj 1 Portfölj 2 Portfölj 3 
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5.7 Programmering 

 
Den kvantitativa delen av avhandlingen har utförts i R, vilket är ett statistikprogram 

med öppen källkod och kan jämföras med till exempel MATLAB. Data har importerats 

till R från Excel för att sedan bearbetas i R. Paketet gdata har använts för att importera 

data till R. 

Den deskriptiva statistiken har utförts genom att iterera de olika testen över 

portföljerna. Paketen FinTS, fUnitRoots och PerformanceAnalytics har använts för att 

utföra de olika testen som inkluderats i den deskriptiva statistiken. ACF och PACF 

graferna har genomförts genom R språkets egna funktioner. 

Den historiska simuleringen har programmerats från grunden, d.v.s. inga färdiga paket 

har använts i samband med uppställningen av denna metod. Den historiska 

simuleringen skapar en vektor av längden 𝑤, där 𝑤 representerar längden på 

estimeringsfönstret. Denna vektor är sorterad i storleksordning så att de lägsta 

observationerna ligger först och de största observationerna sist. Ur denna vektor väljs 

sedan ett element ut givet längden på estimeringsfönstret 𝑤 samt konfidensintervallet 

(1 − 𝑐). Detta element representerar Value-at-Risk givet en viss estimeringsperiod. 

Detta element jämförs sedan med det verkliga utfallet den påföljande dagen, vilket 

skapar en överträdelse ifall utfallet är mindre än Value-at-Risk estimatet. Metoden 

skapar en binärmatris som är fylld med antingen 1 för överträdelse eller 0 för icke-

överträdelse. Dessa överträdelser jämförs sedan med den förväntade mängden 

överträdelser genom Kupiec’s test samt Christoffersens test. Både Kupiecs test och 

Christoffersens test har programmerats från grunden för den historiska simuleringen. 

ARMA-GARCH metoden har genomförts med hjälp av paketet rugarch som innehåller 

en mängd metoder för estimering av olika GARCH-modeller. Inom paketet har 

funktionen garchroll använts, med inställningarna för estimering av en ARMA(1,1)-

GARCH(1,1) modell. Funktionen estimerar en ARMA-GARCH modell  med hjälp av ett 

rullande estimeringsfönster i likhet med den historiska simuleringen. Rugarch paketet 

innehåller också en funktion som kan estimera Value-at-Risk direkt från den 

estimerade ARMA-GARCH-modellen. Detta innebär att ingen annan egen 

programmering har genomförts förutom att iterera funktionerna över de olika 

portföljerna som använts i avhandlingen. Rugarch paketet innehåller också färdiga 
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funktioner för Kupiec’s samt Christoffersen’s test, vilka också kan implementeras direkt 

på den estimerade modellen. 

Visualiseringen av data har genomförts med hjälp av paketet ggplot2, vilken möjliggör 

flexibel visualisering av data och resultat. 
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6 RESULTAT 

  
I detta kapitel presenteras resultaten för de kvantitativa metoder som använts för att 

estimera Value-at-Risk med det data som ingår i forskningen.  

6.1 Historisk simulering 

I den historiska simuleringen har tre olika estimeringsperioder använts. Längden på 

dessa estimeringsperioder är w=125, w=250 och w=500. Resultaten från dessa 

tidsperioder har estimerats med konfidensintervall om 99 %. Den förväntade mängden 

överträdelser räknas ut genom att multiplicera mängden observationer med 

konfidensintervallet (observationer x (1-c)).  

Överskridningarna över Value-at-Risk har estimerats för respektive portfölj både för 

portföljer ordnade enligt BE/ME samt för portföljerna ordnat på ME. I kapitlets 

tabeller  rapporteras resultaten som erhölls med hjälp av den historiska simuleringen.  

I tabellerna rapporteras mängden överträdelser i absoluta tal, mängden överträdelser i 

procent, Kupiecs test, Christoffersens test samt Baseltestet. Mängden överträdelser i 

procent jämförs med den förväntade mängden överträdelser i procent, vilket ligger på 1 

% nivå, med ett 99 % konfidensintervall. 

Samtliga resultat i tabellerna nedan rapporteras i en rad för sig, förutom Baseltestet. 

Baseltestet rapporteras i samma rad som de realiserade överträdelserna i procent 

genom färgkoder där resultat som kan klassificeras i den gröna zonen representeras av 

grön text, orange text representerar resultat som kan klassificeras i den gula zonen och 

röd text representerar resultat som kan klassificeras i den röda zonen. 

Resultaten från den historiska simuleringen pekar på att estimeringsfönstret w=250 

var det fönster som skapade de mest precisa resultaten följt av estimeringsfönstret 

w=125. De mest oprecisa resultaten erhölls med estimeringsfönstret w=500. Överlag 

skapades det systematiskt mer överskridningar då portföljerna var sorterade enligt 

storlek än då portföljerna var sorterade enligt B/M, vilket beror på den stora skillnaden 

i överskridningar under krisperioden. 
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6.1.1 Historisk simulering över hela tidsperioden 

Den historiska simuleringen för portföljerna över hela datasamplet ordnade enligt B/M 

och storlek innehar 7626 tidsserieobservationer per portfölj. Givet 

estimeringsperioderna w=125, w=250 och w=500 är mängden observationer som 

Value-at-Risk estimeras för 7501, 7376 och 7126 för respektive tidsperiod.  

Då man observerar de resultaten från de tre estimeringsfönstren sorterade enligt B/M i 

Tabell 5, presterar estimeringsperioden w=250 bäst med en liten marginal före w=125, 

vilket också kan observeras från p-värdena i Kupiecs test. Estimeringsperioden w=500 

genererade de mest oprecisa resultaten och skilde sig med en viss marginal från de två 

kortare estimeringsperioderna. Detta bekräftas ytterligare av Baseltestet. 

Christoffersens test generar antingen NaN (Not a Number) , eller noll. NaN innebär att 

det inte finns några överskridelser som uppenbarar sig på varandra efterföljande dagar. 

Detta får testet att kollapsa vilket leder till ett icke-relevant svar. Nollhypotesen 

förkastas för varje portfölj estimerad med hjälp av estimeringsfönstren w=125 och 

w=500, medan testet generar NaN för alla utom den första portföljen för portföljer 

genererat med estimeringsfönstret w=250. 

Då man undersöker portföljerna sorterade enligt storlek i Tabell 6 genererar 

estimeringsfönstren w=125 och w=250 så gott som identiska resultat. Dessa resultat är 

alla signifikanta enligt Kupiecs test. Estimeringsfönstret w=500 presterar inte lika bra 

som dessa två kortare estimeringsfönster i likhet med portföljerna ordnade enligt 

BE/ME.  

Baseltestet och Kupiecs test indikerar på att portföljer ordnade enligt storlek uppvisar 

en högre andel överskridningar över VaR än portföljer ordnade enligt B/M, med en 

skillnad som växer ju högre värden portföljen har på B/M och storlek. Detta gäller 

främst estimeringsperioderna w=125 och w=250, men under estimeringsperioden 

w=500 gäller det motsatta. Christoffersens test genererar identiska resultat som 

portföljerna ordnat enligt B/M. 
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Tabell 5 Historisk Simulation, B/M, hela tidsperioden 

BE/ME, Hela tidsperioden Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Mängd överträdelser (w=125) 80 70 63 79 76 77 68 75 77 74 

Realiserad överträdelse %  1,07 % 0,93 % 0,84 % 1,05 % 1,01 % 1,04 % 0,92 % 1,01 % 1,04 % 1,00 % 

Kupiec (p-värde) 0,565 0,558 0,152 0,645 0,907 0,816 0,41 0,999 0,816 0,908 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

           
Mängd överträdelser (w=250) 76 76 65 77 77 76 72 76 74 84 

Realiserad överträdelse %  1,03 % 1,03 % 0,88 % 1,04 % 1,04 % 1,03 % 0,98 % 1,03 % 1,00 % 1,14 % 

Kupiec (p-värde) 0,792 0,792 0,2964 0,705 0,705 0,792 0,838 0,792 0,976 0,240 

Christoffersen (p-värde) 0,000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

           
Mängd överträdelser (w=500) 92 109 103 102 104 110 104 105 110 108 

Realiserad överträdelse %  1,29 % 1,53 % 1,45 % 1,43 % 1,46 % 1,54 % 1,46 % 1,47 % 1,54 % 1,52 % 

Kupiec (p-värde) 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Tabell 6 Historisk simulering, ME, hela tidsperioden 

ME, Hela tidsperioden Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Mängd överträdelser (w=125) 77 80 87 85 83 83 81 84 88 78 

Realiserad överträdelse %  1,03 % 1,07 % 1,16 % 1,13 % 1,11 % 1,11 % 1,08 % 1,12 % 1,17 % 1,04 % 

Kupiec (p-värde) 0,781 0,534 0,16 0,236 0,337 0,337 0,337 0,283 0,129 0,694 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

           
Mängd överträdelser (w=250) 76 77 86 81 85 76 83 82 83 78 

Realiserad överträdelse %  1,03 % 1,04 % 1,17 % 1,10 % 1,15 % 1,03 % 1,13 % 1,11 % 1,13 % 1,06 % 

Kupiec (p-värde) 0,757 0,671 0,148 0,377 0,182 0,757 0,267 0,319 0,267 0,589 

Christoffersen (p-värde) 0,000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

           
Mängd överträdelser (w=500) 94 90 96 98 105 99 101 106 102 111 

Realiserad överträdelse %  1,32 % 1,26 % 1,35 % 1,38 % 1,47 % 1,39 % 1,42 % 1,49 % 1,43 % 1,56 % 

Kupiec (p-värde) 0,008 0,028 0,004 0,002 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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6.1.2 Historisk simulering över den lugna tidsperioden 

Den historiska simuleringen över portföljerna sorterade enligt B/M och storlek över 

den lugna tidsperioden har 6836 tidsserieobservationer per portfölj. Detta innebär 

6711, 6586 och 6336 observationer givet estimeringsperioderna w=125, w=250 och 

w=500.  

Då man observerar portföljer sorterade enligt B/M i Tabell 7 presterar 

estimeringsfönstren w=125 och w=250 klart bättre än estimeringsfönstret w=500, 

vilket kan bekräftas med hjälp av Kupiecs test. Baseltestet understrycker detta i och 

med att alla portföljer utom en estimerade med w=125 och w=250 ligger i den gröna 

zonen, medan ingen av portföljerna estimerat med estimeringsfönstret w=500 ligger i 

den gröna zonen. 

Resultaten för portföljer sorterat på storlek kan observeras i Tabell 8. Dessa är rätt 

liknande resultaten som erhölls från portföljer sorterat enligt B/M. Nollhypotesen i 

Kupiecs test förkastas för alla portföljer estimerat med estimeringsfönstren w=125 och 

w=250, vilket inte gäller då portföljerna estimerades med estimeringsfönstret w=500. 

Alla portföljer estimerade med w=125 och w=250 ligger inom den gröna zonen enligt 

Baseltestet, medan ingen av portföljerna estimerat med w=500 ligger i den gröna 

zonen. 

Nollhypotesen för Christoffersens test förkastas för samtliga portföljer inom perioden, 

oberoende ifall de är sorterade enligt B/M eller storlek. 

Till skillnad från hela tidsperioden existerar det inte någon märkbar skillnad i 

överskridningarna mellan portföljer sorterade enligt B/M och portföljer sorterade 

enligt storlek. 
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Tabell 7 Historisk simulering, B/M, lugn tidsperiod 

BE/ME, Lugn tidsperiod Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Mängd överträdelser (w=125) 73 63 58 68 65 73 63 58 68 65 

Realiserad överträdelse %  1,09 % 0,94 % 0,86 % 1,01 % 0,97 % 1,09 % 0,94 % 0,86 % 1,01 % 0,97 % 

Kupiec (p-värde) 0,505 0,579 0,235 0,949 0,760 0,505 0,579 0,235 0,949 0,76 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

           
Mängd överträdelser (w=250) 63 65 58 72 64 65 63 68 71 77 

Realiserad överträdelse %  0,96 % 0,99 % 0,88 % 1,09 % 0,97 % 0,99 % 0,96 % 1,03 % 1,08 % 1,22 % 

Kupiec (p-värde) 0,688 0,879 0,299 0,482 0,782 0,879 0,688 0,828 0,560 0,195 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

           
Mängd överträdelser (w=500) 74 92 82 87 87 98 92 91 95 95 
Realiserad överträdelse %  1,17 % 1,45 % 1,29 % 1,37 % 1,37 % 1,55 % 1,45 % 1,44 % 1,50 % 1,50 % 

Kupiec (p-värde) 0,207 0,001 0,028 0,005 0,005 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Tabell 8 Historisk simulering, ME, lugn tidsperiod 

ME, Lugn tidsperiod Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Mängd överträdelser (w=125) 69 67 75 70 67 68 69 71 71 65 

Realiserad överträdelse %  1,03 % 1,00 % 1,12 % 1,04 % 1,00 % 1,01 % 1,03 % 1,06 % 1,06 % 0,97 % 

Kupiec (p-värde) 0,815 0,992 0,34 0,722 0,992 0,91 0,815 0,634 0,634 0,798 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

           
Mängd överträdelser (w=250) 71 67 73 68 70 63 71 70 62 65 

Realiserad överträdelse %  1,08 % 1,02 % 1,11 % 1,03 % 1,06 % 0,96 % 1,08 % 1,06 % 0,94 % 0,99 % 

Kupiec (p-värde) 0,527 0,885 0,383 0,789 0,609 0,724 0,527 0,609 0,632 0,918 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

           
Mängd överträdelser (w=500) 86 74 79 85 86 87 84 88 83 95 

Realiserad överträdelse %  1,36 % 1,17 % 1,25 % 1,34 % 1,36 % 1,37 % 1,33 % 1,39 % 1,31 % 1,50 % 

Kupiec (p-värde) 0,007 0,189 0,057 0,009 0,007 0,005 0,013 0,003 0,018 0,000 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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6.1.3 Historisk simulering över krisperioden 

Den historiska simuleringen över krisperioden innehar 732 observationer. På grund av 

det låga antalet observationer har estimeringsfönstret estimerats utanför testperioden 

vilket leder till att alla estimeringsperioder har lika många observationer, d.v.s. 732. 

Detta har gjorts för att inte tappa data i estimeringen. 

Inom krisperioden för portföljer sorterat enligt B/M, vars resultat kan observeras i 

Tabell 9, presterar estimeringsfönstret w=125 bäst, eftersom estimeringsfönstret 

w=250 underestimerar mängden överträdelser och estimeringsfönstret w=500 

överestimerar mängden överträdelser. Nollhypotesen i Kupiecs test kan inte förkastas 

för någon av portföljerna estimerade med estimeringsfönstren w=125 och w=250, 

medan Kupiecs test är signifikant för alla portföljer estimerade med hjälp av 

estimeringsfönstret w=500. 

Ifall man endast betraktar resultaten från Baseltestet skulle man kunna dra slutsatsen 

att estimeringsfönstren w=125 och w=250 är lika bra, men eftersom Baseltestet inte 

bestraffar modeller som underestimerar VaR, är detta test  inte lämpligt för modellval i 

detta fall.  Resultaten från Christoffersens test är odefinierat för alla utom fem 

portföljer sorterade på B/M.  

Då man observerar resultaten från portföljerna sorterade enligt storlek i Tabell 10, 

presterade estimeringsfönstret w=250 bäst, medan de två andra estimeringsfönstren 

w=125 och w=500 överestimerade mängden överträdelser. Detta kan också observeras 

med hjälp av Kupiecs test, vars nollhypotes inte kan förkastas för någon av de portföljer 

estimerade med hjälp av estimeringsfönstret w=250. Baseltestet indikerar samma 

resultat då samtliga portföljer för estimeringsfönstret w=250 ligger i den gröna zonen. 

Eftersom portföljer sorterade enligt storlek markant uppvisar en högre mängd 

överskridningar över VaR än portföljer sorterade enligt B/M leder detta till att 

estimeringsfönstret w=250 presterar bäst då man undersöker portföljer sorterade på 

storlek. 

Christoffersens test uppvisar en märkbar skillnad då man jämför portföljer sorterade 

enligt B/M och storlek. Christoffersens test för portföljer sorterade enligt B/M 

uppvisade en stor mängd odefinierade resultat. Detta är dock inte fallet för portföljer 

sorterade enligt storlek, eftersom nollhypotesen i Christoffersens test förkastas för 

majoriteten av portföljer sorterade på w=125 och w=500. Resultaten från w=250 är 

odefinierade. 
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Tabell 9 Historisk simulering, B/M, krisperiod 

BE/ME, Krisperiod Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Mängd överträdelser (w=125) 7 8 8 10 9 11 9 9 9 10 

Realiserad överträdelse %  0,96 % 1,09 % 1,09 % 1,37 % 1,23 % 1,50 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,37 % 

Kupiec (p-värde) 0,907 0,801 0,801 0,344 0,544 0,201 0,544 0,544 0,544 0,343 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN 0,000 NaN 0,000 NaN NaN 0,000 0,000 

           
Mängd överträdelser (w=250) 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 

Realiserad överträdelse %  0,55 % 0,55 % 0,68 % 0,68 % 0,68 % 0,55 % 0,55 % 0,68 % 0,41 % 0,55 % 

Kupiec (p-värde) 0,178 0,178 0,362 0,362 0,362 0,178 0,178 0,362 0,069 0,178 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

           
Mängd överträdelser (w=500) 16 13 16 17 17 16 17 20 16 18 

Realiserad överträdelse %  2,19 % 1,78 % 2,19 % 2,32 % 2,32 % 2,19 % 2,32 % 2,73 % 2,19 % 2,46 % 

Kupiec (p-värde) 0,005 0,056 0,005 0,002 0,002 0,005 0,002 0,000 0,005 0,000 

Christoffersen (p-värde) 0,000 NaN NaN NaN NaN 0,000 NaN NaN NaN NaN 

 

Tabell 10 Historisk simulering, ME, krisperiod 

ME, Krisperiod Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Mängd överträdelser (w=125) 12 13 16 14 17 14 14 11 10 8 

Realiserad överträdelse %  1,64 % 1,78 % 2,19 % 1,91 % 2,32 % 1,91 % 1,91 % 1,50 % 1,37 % 1,09 % 

Kupiec (p-värde) 0,110 0,056 0,005 0,027 0,002 0,027 0,027 0,201 0,343 0,800 

Christoffersen (p-värde) NaN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NaN 

           
Mängd överträdelser (w=250) 7 7 7 7 5 4 5 5 4 5 

Realiserad överträdelse %  0,96 % 0,96 % 0,96 % 0,96 % 0,68 % 0,55 % 0,68 % 0,68 % 0,55 % 0,68 % 

Kupiec (p-värde) 0,907 0,907 0,907 0,907 0,362 0,178 0,362 0,362 0,178 0,362 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

           
Mängd överträdelser (w=500) 16 19 19 17 18 16 20 17 20 13 

Realiserad överträdelse %  2,19 % 2,60 % 2,60 % 2,32 % 2,46 % 2,19 % 2,73 % 2,32 % 2,73 % 1,78 % 

Kupiec (p-värde) 0,005 0,000 0,000 0,002 0,000 0,005 0,000 0,002 0,000 0,057 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NaN 
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6.2 ARMA-GARCH 

Simulering av Value-at-Risk med datamaterialet i forskningen har utöver den 

historiska simuleringen genomförts med hjälp av en ARMA(2,1)-GARCH(1,1)-modell. 

Simuleringen har genomförts över alla tre tidsperioder, med ett estimeringsfönster om 

w=1000. Parametrarna i ARMA-GARCH modellen estimeras på nytt efter 250 dagar, 

på grund av att beräkningstiden blev väldigt lång för ett kortare intervall. 

Estimeringsfönstret är växande, vilket innebär att alla tidigare observationen samt de 

250 nya observationerna inkluderas i estimeringen av parametrarna. Flera olika 

estimeringsfönster har inte använts i simuleringen av Value-at-Risk, på grund av att 

GARCH behöver en stor mängd observationer för att kalibreras korrekt. Mängden 

förväntade överträdelser har beräknats på samma sätt som i den historiska 

simuleringen. Figur 8 är en illustration av dagliga avkastningar simulerat med en 

ARMA-GARCH-modell samt överskridningar över VaR. 

I simuleringen har tre olika sannolikhetsfördelningar för feltermen använts. Simulering 

har utförts genom att applicera en normalfördelning, en Student’s-T fördelning samt en 

skev Student’s-T fördelning på datamaterialet. För varje portfölj och 

sannolikhetsfördelning har Kupiecs och Christoffersens statistiska tests utförts.  

Normalfördelningen genererar som förväntat de mest inexakta Value-at-Risk 

estimaten, eftersom finansiella data som känt inte har de egenskaper som en 

normalfördelning förutsätter. Genom att applicera Student’s-T fördelningen på data 

erhålls mer precisa resultat än vad som genereras genom en normalfördelning. Denna 

fördelning tar dock inte i beaktande den negativa skevheten som uppvisas i finansiellt 

data. Därför genererar som förväntat den skeva Student’s-T fördelningen de mest 

precisa resultaten. 

Simulering med ARMA-GARCH visade att resultaten för portföljer sorterade enligt 

storlek var aningen mer oprecisa än resultaten över portföljer sorterade enligt BE/ME. 
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Figur 9 Figur över överträdelser med användning av en ARMA-GARCH modell, hela 
tidsperioden 

6.2.1 ARMA(2,1)-GARCH(1,1) simulering över hela tidsperioden 

ARMA-GARCH simuleringen över hela tidsperioden resulterar i 6626 observationer 

givet estimeringsperioden w=1000.  

Då man betraktar resultaten från ARMA-GARCH simuleringen gjord med portföljer 

sorterade enligt B/M i Tabell 11, kan man observera att normalfördelningen 

underestimerar Value-at-Risk, vilket leder till att överträdelserna blir mycket fler än de 

förväntade överträdelserna över Value-at-Risk. Eftersom en normalfördelning minst 

motsvarar det underliggande datamaterialet, genererar denna fördelning de mest 

oprecisa resultaten. I tabellen kan man observera utgående från Kupiecs test och 

Baseltestet att Student’s-T fördelningen generar de näst mest precisa resultaten och 

den skeva Student’s T-fördelningen de mest precisa resultaten, vilket innebär att den 

skeva Student’s-T fördelningen bäst approximerar det underliggande datamaterialets 

fördelning. 

Resultaten för ARMA-GARCH simuleringen genomförd med portföljer sorterade på 

storlek beskrivs i Tabell 12. Normalfördelningen underestimerar Value-at-Risk, men 
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precis som då man genomförde den historiska simuleringen, uppvisar portföljerna 

sorterade på storlek en större mängd överskridningar över VaR.  

Portföljerna vars resultat estimerades med Student’s-T fördelningen uppvisar mer 

precisa resultat än normalfördelningen, men dessa är inte lika precisa som den skeva 

Student’s-T fördelningen. Skillnaden mellan den skeva Student’s-T fördelningen och 

Student’s-T fördelningen är dock större då man betraktar portföljer sorterade enligt 

storlek än då man betraktar portföljer sorterade enligt B/M. 

Den skeva Student’s-T fördelningen uppvisade som väntat de mest precisa resultaten 

av de tre fördelningarna, vilket kan observeras genom att nollhypotesen i Kupiecs test 

inte kunde förkastas för någon av portföljerna. Denna fördelning var också den som 

uppvisade den minsta skillnaden i överskridningar jämfört med portföljer sorterat 

enligt B/M. 

 

Christoffersens test uppvisade i likhet med den historiska simuleringen en märkbart 

större andel icke-definierade resultat för portföljer sorterat enligt B/M än för portföljer 

sorterade på storlek. Detta innebär att portföljerna sorterade enligt storlek uppvisar en 

högre mängd klustrering av överträdelser än vad portföljerna enligt B/M uppvisar. 

 

Tabell 11 ARMA-GARCH, B/M, hela tidsperioden 

BE/ME, w=1000, Hela tidsperioden Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Realiserade Överträdelser (Normal Dist) 105 113 114 134 141 127 127 128 146 129 

Realiserad överträdelse %  1,58 % 1,71 % 1,72 % 2,02 % 2,13 % 1,92 % 1,92 % 1,93 % 2,20 % 1,95 % 

Kupiec (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Christoffersen (p-värde) 0,000 NaN NaN 0,000 NaN NaN NaN 0,000 NaN 0,000 

           
Realiserade Överträdelser (Student-T Dist) 72 77 69 78 92 85 87 88 90 78 

Realiserad överträdelse %  1,09 % 1,16 % 1,04 % 1,18 % 1,39 % 1,28 % 1,31 % 1,33 % 1,36 % 1,18 % 

Kupiec (p-värde) 0,485 0,196 0,737 0,159 0,003 0,027 0,015 0,011 0,005 0,159 

Christoffersen (p-värde) 0,000 NaN NaN 0,000 NaN 0,000 NaN NaN 0,000 NaN 

           
Realiserade Överträdelser (Skewed-T Dist) 63 79 65 71 82 79 82 73 75 70 

Realiserad överträdelse %  0,95 % 1,19 % 0,98 % 1,07 % 1,24 % 1,19 % 1,24 % 1,10 % 1,13 % 1,06 % 

Kupiec (p-värde) 0,685 0,127 0,876 0,563 0,061 0,127 0,061 0,413 0,291 0,647 

Christoffersen (p-värde) 0,000 NaN NaN 0,000 NaN NaN NaN 0,000 NaN 0,000 
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Tabell 12 ARMA-GARCH, ME, hela tidsperioden 

ME, w=1000, Hela tidsperioden Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Realiserade Överträdelser (Normal Dist) 165 165 168 158 148 157 161 150 140 111 

Realiserad överträdelse %  2,51 % 2,51 % 2,55 % 2,40 % 2,25 % 2,38 % 2,44 % 2,28 % 2,13 % 1,69 % 

Kupiec (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

           
Realiserade Överträdelser (Student-T Dist) 119 110 112 102 101 102 108 104 83 69 

Realiserad överträdelse %  1,81 % 1,67 % 1,70 % 1,55 % 1,53 % 1,55 % 1,64 % 1,58 % 1,26 % 1,05 % 

Kupiec (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.041 0.700 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.125 NaN 

           
Realiserade Överträdelser (Skewed-T Dist) 77 77 78 77 77 73 85 83 73 68 

Realiserad överträdelse %  1,17 % 1,17 % 1,18 % 1,17 % 1,17 % 1,11 % 1,29 % 1,26 % 1,11 % 1,03 % 

Kupiec (p-värde) 0.179 0.179 0.144 0.179 0.179 0.385 0.023 0.041 0.385 0.792 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN 0.403 0.403 0.671 0.076 0.088 0.671 NaN 

 

6.2.2 ARMA(2,1)-GARCH(1,1) simulering över lugn tidsperiod 

ARMA-GARCH simulering över den lugna tidsperioden resulterar i 5875 observationer 

givet estimeringsperioden w=1000.  

Då man betraktar den lugna tidsperioden sorterat enligt book-to-market i Tabell 13 kan 

man se att även över den lugna tidsperioden underestimeras Value-at-Risk då man 

använder sig av en normalfördelning för simuleringen. Fastän den absoluta mängden 

överskridningar över VaR skiljer sig från den sammanslagna tidsperioden, finns det 

ingen större skillnad i den procentuella mängden överskridningar, vilket tyder på 

metoden inte presterar märkbart bättre då tidsperioden som undersöks endast 

innehåller data från den lugna tidsperioden.  

Resultaten från simuleringen med Student’s-T fördelningen är som väntat avsevärt mer 

precisa än de som erhölls från simuleringen med normalfördelning. Jämfört med 

portföljer sorterat på storlek över hela tidsperioden var resultaten t.o.m. en aning mer 

oprecisa, vilket bestyrks av att mängden portföljer som klassificerades i den gröna 

zonen vid simulering över den lugna tidsperioden var lägre än vid simulering över hela 

tidsperioden. 
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Den skeva Student’s-T fördelningen presterar som förväntat bäst, och lyckas också 

generera snäppet bättre resultat än motsvarande simulering över hela tidsperioden, 

vilket enklast kan observeras genom att mängden portföljer i den gröna zonen är högre 

för simuleringen över den lugna tidsperioden än för hela tidsperioden. 

Tabell 14 rapporterar resultaten från ARMA-GARCH simuleringen för portföljer 

sorterade enligt storlek. Simuleringen med normalfördelning av feltermen resulterar i 

de mest oprecisa resultaten, vilka också är avsevärt mer oprecisa motsvarande 

simulering över portföljer sorterade enligt B/M. Skillnaden i mängden överskridningar 

mellan den lugna tidsperioden och hela tidsperioden är mycket liten och varierar 

mellan portföljerna. 

Motsvarande resultat gäller då simuleringen utförs med en Student’s-T fördelning av 

feltermen. Resultaten för denna simulering är mer precisa än för normalfördelningen, 

samt att resultaten också är mer precisa än motsvarande simulering på hela 

tidsperioden, vilket kan observeras i skillnaden mellan portföljer som klassificerades i 

den röda zonen. 

Resultaten för den skeva Student’s-T fördelningen är som väntat de mest precisa, men 

dock mer oprecisa än simulering över portföljerna sorterade enligt B/M. Till skillnad 

från Student’s-T fördelningen är resultaten över den lugna tidsperioden mindre precisa 

än resultaten från hela tidsperioden för den skeva Student’s-T fördelningen.  

Tabell 13 ARMA-GARCH, B/M, lugn tidsperiod 

BE/ME, w=1000, Lugn tidsperiod Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Realiserade Överträdelser (Normal Fördelning) 96 95 106 123 119 116 111 110 125 113 

Realiserad överträdelse %  1,79 % 1,92 % 1,94 % 2,28 % 2,40 % 1,97 % 1,89 % 1,87 % 2,13 % 1,92 % 

Kupiec (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Christoffersen (p-värde) 0,000 NaN NaN 0,000 NaN 0,000 NaN NaN 0,000 NaN 

           Realiserade Överträdelser (Student-T 
Fördelning) 63 69 66 71 84 74 79 75 83 68 

Realiserad överträdelse %  1,07 % 1,17 % 1,12 % 1,21 % 1,43 % 1,26 % 1,34 % 1,28 % 1,41 % 1,16 % 

Kupiec (p-värde) 0.582 0.191 0.351 0.120 0.002 0.055 0.012 0.041 0.003 0.237 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN 0.295 0.008 NaN 0.041 NaN 0.009 NaN 

           
Realiserade Överträdelser (Skev-T Fördelning) 58 70 59 64 78 72 76 66 68 64 

Realiserad överträdelse %  0,99 % 1,19 % 1,00 % 1,09 % 1,33 % 1,23 % 1,29 % 1,12 % 1,16 % 1,09 % 

Kupiec (p-värde) 0.921 0.152 0.974 0.497 0.016 0.093 0.030 0.351 0.237 0.497 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN 0.749 NaN NaN 0.096 NaN 0.483 NaN 
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Tabell 14 ARMA-GARCH, ME, lugn tidsperiod 

ME, w=1000, Lugn tidsperiod Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Realiserade Överträdelser (Normal Dist) 146 154 154 144 138 141 141 130 120 98 

Realiserad överträdelse %  2,49 % 2,62 % 2,62 % 2,45 % 2,35 % 2,40 % 2,40 % 2,21 % 2,04 % 1,67 % 

Kupiec (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 NaN 0,000 

           
Realiserade Överträdelser (Student-T Dist) 108 104 105 94 94 91 100 90 72 59 

Realiserad överträdelse %  1,84 % 1,77 % 1,79 % 1,60 % 1,60 % 1,55 % 1,70 % 1,53 % 1,23 % 1,00 % 

Kupiec (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.083 0.932 

Christoffersen (p-värde) 0,000 0,000 NaN NaN 0,000 NaN 0,000 0.001 NaN NaN 

           
Realiserade Överträdelser (Skewed-T Dist) 73 70 74 73 72 68 75 71 65 61 

Realiserad överträdelse %  1,24 % 1,19 % 1,26 % 1,24 % 1,23 % 1,16 % 1,28 % 1,21 % 1,11 % 1,04 % 

Kupiec (p-värde) 0.064 0.137 0.048 0.064 0.083 0.216 0.036 0.107 0.390 0.729 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.271 NaN NaN 

 

6.2.3 ARMA(2,1)-GARCH(1,1) simulering över krisperioder 

ARMA-GARCH simulering över krisperioden resulterar i 732 observationer. För att 

kunna kalibrera GARCH-modellen har 1000 observationer före krisperioden använts 

som estimeringsfönster. 

I Tabell 15 kan man observera resultaten för simulering över krisperioden då 

portföljerna sorterades enligt book-to-market. Från tabellen kan man observera att 

resultaten överlag är mer precisa för simulering över krisperioden än de övriga 

perioderna ifall man beaktar Baseltestet. Mängden överskridningar i procent är dock 

systematiskt högre än för de andra tidsperioderna och således förkastas också 

nollhypotesen i Kupiecs test för en högre mängd portföljer. Baseltestet är således inte 

det lämpligaste att applicera på korta tidsperioder. 

Resultaten följer för övrig ett bekant mönster var den skeva Student’s-T fördelningen 

presterar bäst, följd av Student’s-T fördelningen. Normalfördelningen presterar som 

väntat sämst av de tre applicerade fördelningarna. 

Tabell 16 rapporterar resultaten för ARMA-GARCH simuleringen över krisperioden för 

portföljer sorterat på storlek. Skillnaden i överskridningar mellan portföljer sorterade 

på B/M och på storlek är inte lika markant under krisperioden som under de två övriga 
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tidsperioderna vilket tyder på att informationen från riskdimensionerna B/M och 

storlek inte förmedlas lika väl under perioder av hög volatilitet.  

Under krisperioden genererar den skeva Student’s-T fördelningen de mest precisa 

resultaten, med nio portföljer inom den gröna zonen. Student’s-T fördelningen generar 

de näst mest precisa resultaten med nio portföljer inom den gula zonen, medan 

normalfördelning generera de sämsta resultaten med samtliga portföljer inom den röda 

zonen. 

Christoffersens test över krisperioden genererade fler odefinierade resultat än över de 

övriga tidsperioderna, vilket kan bero på att mindre mängd data använts i 

estimeringen. Andelen odefinierade resultat var högre för portföljer sorterade enligt 

B/M än för portföljer sorterade över storlek, vilket är i linje med de övriga 

tidsperioderna. 

Tabell 15 ARMA-GARCH, B/M, krisperiod 

BE/ME, w=1000, Krisperiod Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Realiserade Överträdelser (Normal Dist) 17 24 21 25 28 23 22 31 24 22 

Realiserad överträdelse %  2,32 % 3,28 % 2,87 % 3,42 % 3,83 % 3,14 % 3,01 % 4,23 % 3,28 % 3,01 % 

Kupiec (p-värde) 0.002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0,000 NaN 

           
Realiserade Överträdelser (Student-T Dist) 10 8 9 13 15 10 12 15 13 8 

Realiserad överträdelse %  1,37 % 1,09 % 1,23 % 1,78 % 2,05 % 1,37 % 1,64 % 2,05 % 1,78 % 1,09 % 

Kupiec (p-värde) 0,346 0,803 0,547 0,057 0,012 0,346 0,111 0,012 0,057 0,803 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.078 NaN 

           
Realiserade Överträdelser (Skewed-T Dist) 8 5 9 11 13 9 9 11 6 7 

Realiserad överträdelse %  1,09 % 0,68 % 1,23 % 1,50 % 1,78 % 1,23 % 1,23 % 1,50 % 0,82 % 0,96 % 

Kupiec (p-värde) 0,803 0,361 0,547 0,203 0,057 0,547 0,547 0,203 0,613 0,905 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 
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Tabell 16 ARMA-GARCH, ME, krisperiod 

ME, w=1000, Krisperiod Lägsta 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Högsta 

Realiserade Överträdelser (Normal Dist) 26 19 24 22 23 29 27 27 30 23 

Realiserad överträdelse %  3,55 % 2,60 % 3,28 % 3,01 % 3,14 % 3,96 % 3,69 % 3,69 % 4,10 % 3,14 % 

Kupiec (p-värde) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN 0,000 NaN 0,000 0,000 0,000 0,000 NaN 

           
Realiserade Överträdelser (Student-T Dist) 14 14 13 11 11 13 17 14 16 10 

Realiserad överträdelse %  1,91 % 1,91 % 1,78 % 1,50 % 1,50 % 1,78 % 2,32 % 1,91 % 2,19 % 1,37 % 

Kupiec (p-värde) 0,028 0,028 0,057 0,203 0,203 0,057 0,002 0,028 0,005 0,346 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN NaN NaN 0,078 0,006 0,047 NaN NaN 

           
Realiserade Överträdelser (Skewed-T Dist) 8 7 7 7 7 8 13 10 9 8 

Realiserad överträdelse %  1,09 % 0,96 % 0,96 % 0,96 % 0,96 % 1,09 % 1,78 % 1,37 % 1,23 % 1,09 % 

Kupiec (p-värde) 0.803 0.905 0.905 0.905 0.905 0.803 0.057 0.346 0.547 0.803 

Christoffersen (p-värde) NaN NaN NaN NaN NaN 0.189 0.078 0.192 NaN NaN 

 

6.3 Jämförelse mellan modellerna 

 

Detta kapitel fungerar som en sammanfattning, analys samt jämförelse av de resultat 

som erhållits i samband med de två olika simuleringsmetoder som använts i denna 

forskning. För att kunna antyda vilken av metoderna som presterat bäst används 

resultaten från Kupiecs test. Kupiecs är bättre i detta fall än Baseltestet eftersom det 

också bestraffar modellen ifall den underestimerar mängden överträdelser över Value-

at-Risk. Christoffersens test används inte i jämförelsen eftersom testet resulterade i 

alltför många icke-definierade svar och inget tydligt mönster framträdde förutom att 

portföljer sorterade enligt storlek uppvisade en större mängd på varandra efterföljande 

överträdelser över VaR. 

Baserat på resultaten som rapporteras i Tabell 17 kan man se att det estimeringsfönster 

som skapade de mest precisa resultaten då man applicerade metoden historisk 

simulering på data var w=250. Detta estimeringsfönster genererade de mest precisa 

resultaten inom fyra av de sex olika perioderna, medan estimeringsfönstret w=125 

genererade de mest precisa estimaten inom två av de sex perioderna. 

Estimeringsfönstret w=500 presterade klart sämst med klart lägre Kupiecs test värden 

än de två kortare estimeringsfönstren. Som förväntat presterade estimeringsfönstret 
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w=125 bäst i krisperioden för portföljer sorterade enligt B/M. Detta eftersom ett 

kortare estimeringsfönster kan väntas prestera bättre i perioder med hög volatilitet, 

samt då mängden observationer är mindre. Överraskande var då att 

estimeringsfönstret w=250 presterade bättre i krisperioden för portföljer sorterade på 

ME, medan estimeringsfönstret w=125 presterade bättre under den lugna tidsperioden 

för portföljer sorterade på ME. Inom både den parametriska och den icke-parametriska 

simuleringen genererar simulering över storlek så gott som ständigt en större mängd 

överskridningar över VaR än portföljer sorterade book-to-market.  

ARMA-GARCH-modellen genererade mest precisa estimat då en skev Student’s-T 

fördelning applicerades. Den skeva Student’s-T fördelningen skapade de mest precisa 

resultaten för alla sex tidsperioder. Detta skedde oftast med en klar marginal till 

Student’s-T fördelningen. Normalfördelningen skapade de mest oprecisa resultaten och 

till följd av detta förkastades nollhypotesen i Kupiecs test för alla perioder då denna 

fördelning användes. 

Resultaten antyder att finansiella data inte följer en normalfördelning, utan istället 

uppvisar både feta svansar samt en negativ skevhet, vilket leder till att den skeva-t 

fördelningen presterar bäst. 

Överlag presterade den icke-parametriska historiska simuleringen bättre än den 

parametriska ARMA-GARCH simuleringen. Den bäst presterande historiska simulering 

hade högre värden på Kupiecs test i fem av sex tidsperioder än den bäst presterande 

parametriska ARMA-GARCH simuleringen. ARMA-GARCH simuleringen lyckades 

endast generera mer precisa resultat i krisperioden då portföljerna var sorterade enligt 

storlek (ME). 

Resultaten antyder svårigheter med att specificera en parametrisk modell som  beaktar 

alla de karakteristika i finansiella data. Ifall modellen är felspecificerad kommer 

modellen inte att prestera lika bra som en icke-parametrisk historisk simulation. 

Förutom att det är svårt att kalibrera den parametriska modellen är det också 

tidskrävande, vilket kan antas förklara varför den historiska simuleringen är en så 

populär metod inom den finansiella industrin. 
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Tabell 17 Jämförelse mellan modellerna, Historisk simulering 

Historisk Simulering 
Medeltal, 

w=125 
St.avvikelse, 

w=125 
Medeltal, 

w=250 
St.avvikelse, 

w=250 
Medeltal, 

w=500 
St.avvikelse, 

w=500 

BE/ME, Hela 
tidsperioden, Kupiec 0,6776 0,2496 0,6928 0,2243 0,0017 0,0051 
BE/ME, Lugn 
tidsperiod, Kupiec 0,6056 0,2408 0,6280 0,2277 0,0248 0,0613 

BE/ME, Krisperioden 0,5573 0,2145 0,2407 0,1039 0,0082 0,0160 
ME, Hela 
tidsperioden, Kupiec 0,3828 0,2074 0,4334 0,2250 0,0043 0,0083 
ME, Lugn tidsperiod, 
Kupiec 0,7652 0,1863 0,6603 0,1600 0,0308 0,0549 
ME, Krisperioden, 
Kupiec 0,1598 0,2367 0,5432 0,3045 0,0071 0,0167 

 

Tabell 18 Jämförelse mellan modellerna, ARMA-GARCH 

ARMA-GARCH 
Medeltal, 
Normal 

St.avvikelse, 
Normal 

Medeltal, 
Student's-T 

St.avvikelse, 
Student's-T 

Medeltal, 
Skev-T 

St.avvikelse, 
Skev-T 

BE/ME, Hela 
tidsperioden, Kupiec 0,0000 0,0000 0,1797 0,2336 0,3851 0,2800 
BE/ME, Lugn 
tidsperiod, Kupiec 0,0000 0,0000 0,1594 0,1788 0,3768 0,3292 
BE/ME, Krisperioden, 
Kupiec 0,0002 0,0006 0,3094 0,2983 0,4786 0,2574 
ME, Hela 
tidsperioden, Kupiec 0,0000 0,0000 0,0741 0,2090 0,2486 0,2137 
ME, Lugn tidsperiod, 
Kupiec 0,0000 0,0000 0,1015 0,2779 0,1874 0,2069 
ME, Krisperioden, 
Kupiec 0,0000 0,0000 0,0164 0,0278 0,6979 0,2761 

6.4 Resultat för jämförelse mellan marknadsportföljen och 

riskportföljerna 

 
I detta kapitel besvaras den första forskningshypotesen vilken beskrivs nedan.  

H1: Portföljer som är sorterade på storlek och book-to-market presterar bättre än en 
aggregerad marknadsportfölj 

Hypotesen besvaras genom att jämföra medeltalet av de överskridningar som 

backtesting processen genererade på de två genomförda metoderna, den icke-

parametriska historiska simuleringen och den parametriska ARMA-GARCH-metoden, 

med de överskridningar som dessa metoder gav på en marknadsportfölj som innehöll 

de aktier som inkluderas i portföljerna sorterade enligt B/M och storlek. Resultaten för 

respektive tidsperioder hittas i Tabell 19, Tabell 20 och Tabell 21.  

Över hela tidsperioden i Tabell 19 kan man generellt observera att portföljerna 

sorterade enligt ME och B/M genererade mer precisa resultat än marknadsportföljen. 

Endast för den skeva Student’s-T fördelningen estimerat med ARMA-GARCH-metoden 
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lyckades den icke-sorterade marknadsportföljen skapa mer precisa resultat. Detta 

stöder  forskningshypotesen H1.  

Tabell 19 Resultat H1, hela tidsperioden 

 Hela tidsperioden Portföljer Marknaden Portföljer % Marknaden % 

ARMA-GARCH Skev Student-T (ME) 77 76 1,16 % 1,15 % 

ARMA-GARCH Student-T (ME) 101 104 1,52 % 1,57 % 

ARMA-GARCH Normal (ME) 152 157 2,29 % 2,37 % 

ARMA-GARCH Skev Student-T (BE/ME) 74 75 1,12 % 1,13 % 

ARMA-GARCH Student-T (BE/ME) 82 84 1,24 % 1,27 % 

ARMA-GARCH Normal (BE/ME) 126 139 1,90 % 2,10 % 

Historisk Simulering w=500 (ME) 100 103 1,34 % 1,37 % 

Historisk Simulering w=250 (ME) 81 86 1,08 % 1,15 % 

Historisk Simulering w=125 (ME) 83 93 1,10 % 1,24 % 

Historisk Simulering w=500 (BE/ME) 105 112 1,40 % 1,49 % 

Historisk Simulering w=250 (BE/ME) 75 80 1,00 % 1,07 % 

Historisk Simulering w=125 (BE/ME) 74 81 0,99 % 1,08 % 

 
 

För den lugna tidsperioden i Tabell 20 kan man också observera att portföljerna 

sorterade enligt B/M och storlek genererade mer precisa resultat än 

marknadsportföljen. Således stöder resultaten över denna tidsperiod också 

forskningshypotesen H1. Inom denna tidsperiod genererade portföljerna sorterade 

enligt BE/ME och ME mer precisa resultat i fem av de sex av simuleringarna gjorda 

med hjälp av ARMA-GARCH samt i fem av sex av simuleringar gjorda med hjälp av 

historisk simulering.  I dessa två metoder lyckades dock marknadsportföljen prestera 

bättre än de sorterade portföljerna med en liten marginal. De två metoder där 

marknadsportföljen presterade bättre innehöll båda data som var sorterat enligt B/M.  
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Tabell 20 Resultat H1, lugn tidsperiod 

Lugn tidsperiod Portföljer Marknaden Portföljer % Marknaden % 

ARMA-GARCH Skev Student-T (ME) 70 73 1,19 % 1,24 % 

ARMA-GARCH Student-T (ME) 92 94 1,56 % 1,60 % 

ARMA-GARCH Normal (ME) 137 143 2,33 % 2,43 % 

ARMA-GARCH Skev Student-T (BE/ME) 68 66 1,15 % 1,12 % 

ARMA-GARCH Student-T (BE/ME) 73 77 1,25 % 1,31 % 

ARMA-GARCH Normal (BE/ME) 118 121 2,01 % 2,06 % 

Historisk Simulering w=500 (ME) 85 84 1,26 % 1,25 % 

Historisk Simulering w=250 (ME) 68 73 1,01 % 1,08 % 

Historisk Simulering w=125 (ME) 69 77 1,03 % 1,14 % 

Historisk Simulering w=500 (BE/ME) 89 95 1,30 % 1,40 % 

Historisk Simulering w=250 (BE/ME) 65 68 0,97 % 1,01 % 

Historisk Simulering w=125 (BE/ME) 67 70 0,99 % 1,04 % 

 
För krisperioden i Tabell 21 är resultaten mera blandade, vilket tyder på att metoden 

inte fungerar lika bra i perioder med hög volatilitet. Resultaten påvisar att endast tre av 

sex portföljer genererar mer precisa resultat än en marknadsportfölj då man ser på 

resultat genererade av en ARMA-GARCH simulering. Resultaten för den historiska 

simuleringen påvisar också att endast tre av sex portföljer genererade mer precisa 

resultat än marknadsportföljen. 

Tabell 21 Resultat H1, krisperiod 

Krisperiod Portföljer Marknaden Portföljer % Marknaden % 

ARMA-GARCH Skev Student-T (ME) 8 8 1,15 % 1,09 % 

ARMA-GARCH Student-T (ME) 13 12 1,82 % 1,64 % 

ARMA-GARCH Normal (ME) 25 28 3,42 % 3,83 % 

ARMA-GARCH Skev Student-T (BE/ME) 9 9 1,20 % 1,23 % 

ARMA-GARCH Student-T (BE/ME) 11 11 1,54 % 1,50 % 

ARMA-GARCH Normal (BE/ME) 24 26 3,24 % 3,55 % 

Historisk Simulering w=500 (ME) 18 16 2,39 % 2,19 % 

Historisk Simulering w=250 (ME) 6 4 0,77 % 0,55 % 

Historisk Simulering w=125 (ME) 13 14 1,76 % 1,91 % 

Historisk Simulering w=500 (BE/ME) 17 14 2,27 % 1,91 % 

Historisk Simulering w=250 (BE/ME) 4 4 0,59 % 0,55 % 

Historisk Simulering w=125 (BE/ME) 9 8 1,23 % 1,09 % 

 
Överlag kan man således påvisa att hypotes H1 gäller under alla tidsperioder förutom 

under krisperioden då svaren är tvetydiga. Under hela tidsperioden och den lugna 

tidsperioden presterade en klar majoritet av portföljerna ordnade enligt storlek och 
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B/M bättre än en marknadsportfölj. Dessa resultat håller för olika estimeringsperioder 

samt olika sannolikhetsfördelningar. För övrigt visade det sig att ju mer precisa resultat 

en metod genererar desto större sannolikhet är det att marknadsportföljen presterar 

bättre än de sorterade portföljerna. Detta kan bero på att de mer oprecisa metoderna 

innehåller en större volatilitet i resultaten och därför presterar medeltalet för 

portföljerna sorterade enligt B/M och storlek bättre än den aggregerade 

marknadsportföljen.  

Under  krisperioden var inte majoriteten av resultaten erhållna för portföljerna 

sorterade enligt B/M och storlek bättre än marknadsportföljen utan det var snarare en 

jämn fördelning mellan portföljerna och marknadsportföljen som gav de mera precisa 

resultaten. Detta kan tolkas så att den extra information som utvinns från att sortera 

portföljerna enligt storlek och B/M försvinner då volatiliteten i portföljerna ökar, och 

att det snarare är andra faktorer som driver avkastningarna för tillgångarna i 

portföljerna.  

6.5 Jämförelse mellan de olika tidsperiorna i estimeringen  

 

Detta kapitel ämnar svara på den andra forskningshypotesen, nämligen: 

H2: Uppdelning av tidsperioden i en krisperiod och en lugn tidsperiod förbättrar på VaR 
estimatet 

I Tabell 22 kan man observera medeltalet av mängden överskridningar över VaR för de 

tio portföljerna över hela tidsperioden och summan av den lugna tidsperioden och 

krisperioden. Samma underliggande data har applicerats för att kalkylera dessa 

överskridningar. Differensen rapporterar skillnaden mellan dessa. För de flesta 

estimeringar var tidsfönstret innehållande data för hela tidsperioden mer exakt än ifall 

man delade upp tidsfönstren i en krisperiod och en lugn tidsperiod. Detta gällde 

speciellt för den parametriska ARMA-GARCH modellen där samtliga fördelningar 

resulterade i ett mer precist estimat då man inte delade upp tidsperioderna. 

Detta beror på att ARMA-GARCH modellen underestimerade Value-at-Risk mer under 

den lugna tidsperioden än under hela tidsperioden. Dessa resultat överensstämmer 

med Dias (2013) resultat. I detta fall kan man dra slutsatsen att den andra 

forskningshypotesen inte stämmer. 
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För den historiska simuleringen var resultaten bättre, då tre av sex estimeringsmodeller 

resulterade i mer precisa resultat då man delade in tidsperioden i en lugn tidsperiod 

och en krisperiod. Man måste dock ta i beaktande att detta endast beror på att den 

historiska simuleringen överestimerade Value-at-Risk för vissa metoder i krisperioden, 

medan den underestimerade Value-at-Risk för andra tidsperioder. Således är summan 

av resultaten mer exakta än hela tidsperioden fastän modellerna presterade dåligt 

under krisperioder. Således kan man dra slutsatsen att den andra forskningshypotesen 

inte heller stämmer för denna metod. 

Tabell 22 Resultat H2, jämförelse mellan tidsperioderna 

Jämförelse mellan tidsperioderna Hela tidsperioden Summa Lugn + Kris Differens  

ARMA-GARCH Skev Student-T (ME) 77 78 -1 

ARMA-GARCH Student-T (ME) 101 105 -4 

ARMA-GARCH Normal (ME) 152 162 -10 

ARMA-GARCH Skev Student-T (BE/ME) 74 77 -3 

ARMA-GARCH Student-T (BE/ME) 82 84 -2 

ARMA-GARCH Normal (BE/ME) 126 142 -16 

Historisk Simulering w=500 (ME) 100 103 -3 

Historisk Simulering w=250 (ME) 81 74 7 

Historisk Simulering w=125 (ME) 83 82 1 

Historisk Simulering w=500 (BE/ME) 105 106 -1 

Historisk Simulering w=250 (BE/ME) 75 69 6 

Historisk Simulering w=125 (BE/ME) 74 76 -2 

 

6.6 Regressioner över förhållandet mellan överskridningar och 

portföljerna  

 
I detta kapitel redogörs det för om det förekommer ett förhållande mellan sorteringen 

av portföljen samt den mängd överskridningar över Value-at-Risk som observerades 

efter körningarna, d.v.s. ifall storleken (ME) eller book-to-market (B/M), har någon 

inverkan på mängden överskridningar. Detta kapital svarar således på den tredje 

forskningshypotesen som är följande: 

H3:Riskdimensionerna book-to-market och storlek påverkar signifikant mängden  
överskridningar över VaR 

Regressionerna är utförda med följande regressionsmodell: 
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𝑌𝑉𝑎𝑅 =∝ +𝛽𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑛𝑟 + 𝜀 

 

där 𝑌𝑉𝑎𝑅 är mängden överskridningar över Valuet-at-Risk för varje portfölj och 

𝛽𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑛𝑟 representerar storleken på de variabler portföljerna är sorterade enligt, d.v.s. 

1-10 var den första portföljen innehåller företagen med de lägsta B/M eller alternativt 

ME talen, och den tionde portföljen innehåller företagen med de högsta B/M eller ME 

talen. Regressionsmodellen följer metodologin som introducerades av Dias (2013) i sin 

artikel ”Market Capitalization and Value-at-Risk”. 

I Tabell 23 rapporteras värdet på koefficienterna, t-värdet, samt signifikansnivån på en 

1 %, 5 % och 10 % nivå. ARMA-GARCH simuleringen på portföljer sorterade enligt B/M 

har positiva förtecken för alla fördelningar över alla tidsperioder förutom den skeva 

Student’s-t fördelningen under krisperioden. Detta kan tolkas så att portföljer med 

högre B/M uppvisar en större mängd överskridningar över Value-at-Risk. Detta kan 

bero på att aktier med ett högt B/M tal kan tänkas vara utsatta för finansiella 

svårigheter och därför ha ett lågt marknadsvärde vilket leder till en hög B/M multipel. 

Sådana företag är generellt mera volatila och kan därför uppvisa en större mängd 

överskridningar över Value-at-Risk. Dock är endast koefficienterna för tre av nio 

regressioner utförda på överskridningarna från ARMA-GARCH simuleringen på 

portföljer sorterade enligt B/M signifikanta, två på en 10 % signifikansgrad och en på 

en 5 % signifikansnivå, vilket leder till att man inte kan dra några definitiva slutsatser 

av resultaten. 

Regressionerna över överskridningarna estimerade med ARMA-GARCH över portföljer 

sorterade enligt storlek uppvisar negativa förtecken för alla tidsperioder och 

fördelningar förutom krisperioden. Detta kan tolkas som att bolag med större 

marknadsvärde uppvisar mindre överskridningar över Value-at-Risk. Detta beror på att 

större bolag oftast är mindre volatila än mindre bolag och således borde uppvisa 

mindre överskridningar över Value-at-Risk. Av dessa koefficienter är fem av sex 

stycken signifikanta varav fyra stycken signifikanta på en 1 % nivå och en på en 5 % 

nivå. Koefficienterna för regressionerna gjorda på krisperioder har dock positiva 

förtecken, vilket skiljer sig från de två andra tidsperioderna. Dessa koefficienter är inte 

signifikanta vilket innebär att man inte kan dra slutsatser ifrån dessa resultat. 

Koefficienterna från regressionerna över historisk simulering för portföljer ordnade 

enligt B/M uppvisar positiva förtecken för sju av de nio regressionerna, vilket är i linje 
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med resultaten som erhölls med ARMA-GARCH simulering över samma portföljer. Av 

dessa nio koefficienter är fem stycken signifikanta jämfört med tre stycken då man 

utförde regressionen för portföljer estimerade med ARMA-GARCH. Av dessa fem 

portföljer är två stycken signifikanta på en 5 % nivå samt tre stycken på en 10 % nivå. 

Värt att notera är att endast regressionerna med positivt förtecken var signifikanta. 

Koefficienterna från regressionerna över historisk simulering för portföljer sorterade 

enligt storlek uppvisar positiva förtecken för fyra av de nio regressionerna och negativa 

förtecken för fem av de nio regressionerna. Överraskande är att koefficienterna i alla tre 

estimeringsfönster uppvisar positiva förtecken över hela tidsperioden, eftersom dessa 

uppvisade negativa förtecken i regressionerna över ARMA-GARCH portföljer. Det 

samma gäller krisperioden var koefficienterna från regressionen uppvisar negativa 

förtecken, medan koefficienterna från ARMA-GARCH portföljerna uppvisar positiva 

förtecken. Vad dessa skillnader beror på är inte helt uppenbart, men kan troligen 

härledas till de olika estimeringsprocesserna som använts för att komma fram till 

mängden överskridningar över Value-at-Risk. Av de nio koefficienterna uppvisar fyra 

signifikanta resultat, varav en på 1 % signifikansnivå, en på en 5 % nivå och två på en 10 

% nivå. Värt att notera är att två av koefficienterna för portföljerna estimerade över 

krisperioden var signifikanta i jämförelse med noll portföljer då man regressionerna 

utfördes med portföljer estimerade med hjälp av ARMA-GARCH. 

Då man beaktar resultaten från alla de regressioner som genomfördes var 17 av de 

totalt 36 koefficienterna i Tabell 23 signifikanta på någon av signifikansnivåerna. Detta 

antyder att B/M och storlek åtminstone i någon mån har en inverkan på mängden 

överträdelser och att det således finns informationsvärde i att sortera portföljerna 

enligt dessa variabler, även om resultaten inte var konklusiva. Således kan man inte 

förkasta den tredje och den sista forskningshypotesenen. 
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Tabell 23 Resultat H3, regressionsanalysen 

Regressionsanalys Hela tidsperioden Lugn tidsperiod Krisperiod 

ARMA-GARCH Normal, BE/ME 2,921** (2,736) 2,085*(2,224) 0,491 (1,191) 

ARMA-GARCH Student-T, BE/ME 1,576* (2,153) 1,224 (1,726) 0,236 (0,787) 

ARMA-GARCH Skev Student-T, BE/ME 0,636 (0,846) 0,636 (0,856) -0,012 (-0,043) 

ARMA-GARCH Normal, ME -4,442***(-3,699) -4,824***(-4,759) 0,521 (1,482) 

ARMA-GARCH Student-T, ME -4,000***(-4,147) -4,394***(-4,852) 0,018 (0,070) 

ARMA-GARCH Skev Student-t, ME -0,388 (-0,703) -0,945**(-2,431) 0,291 (1,482) 

Historisk Simulering w=125, BE/ME 0,139 (0,224) -0,267 (-0,438) 0,230*(2,143) 

Historisk Simulering w=250, BE/ME 0,588 (1,146) 1,164**(2,373) -0,067 (-0,886) 

Historisk Simulering w=500, BE/ME 1,048* (2,082) 1,703**(2,971) 0,352*(2,116) 

Historisk Simulering w=125, ME 0,230 (0,554) -0,182 (-0,571) -0,515*(-1,973) 

Historisk Simulering w=250, ME 0,224 (0,526) -0,618 (-1,670) -0,339**(-3,940) 

Historisk Simulering w=500, ME 1,758***(4,793) 1,133*(2,232) -0,139 (-0,560) 
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7 KONKLUSION OCH RESULTATDISKUSSION 

I detta kapitel presenteras en slutlig konklusion och analys av resultaten. 

7.1 Generell resultatanalys 

Avhandlingen har behandlat de tre forskningshypoteserna som ställdes upp i kapitlet  

Problemområde och hypotesuppställning. Avhandlingens teori byggdes upp och 

relevant forskning valdes för att stöda undersökningen av dessa tre 

forskningshypoteser. Avhandlingen genomfördes med hjälp av två modeller, som båda 

estimerar VaR, men vilkas teoretiska bakgrund samt mekanik markant skiljer sig från 

varandra. Tanken bakom detta var att erhålla mera robusta resultat samt att undersöka 

hur resultaten skiljer sig metoderna emellan. 

En jämförelse mellan metoderna avslöjar att den historiska simuleringen är den metod 

som genererat mest precisa resultat. Detta beror på att den historiska simuleringen till 

sin mekanik är en enklare metod än den parametriska ARMA-GARCH simuleringen, 

vilket innebär att man kan förbise estimering av parametrar och specificering av 

fördelning. Detta är fördelaktigt då en felspecifikation av modellen kan leda till felaktig 

estimering av VaR, vilket också är uppenbart då man observerar resultaten som de två 

metoderna genererade. Inom de båda modellerna genererade portföljer sorterade enligt 

storlek en större mängd överskridningar än portföljer sorterade enligt B/M, vilket 

antyder på att portföljer sorterade enligt storlek är utsatta för mer risk än portföljer 

sorterade enligt B/M. Detta gällde speciellt i krisperioden. 

Trots skillnaderna i modellerna och modellernas resultat kan man dra slutsatsen att 

man kan uppnå mer precisa VaR-estimat genom att ta variablerna B/M och storlek i 

beaktande, d.v.s. resultaten gäller för båda modellerna. Dessa resultat gäller dock 

endast för den totala tidsperioden och den lugna i tidsperioden. Under krisperioder är 

resultaten mera blandade, vilket pekar på att den tilläggsinformation som dessa 

riskdimensioner förmedlar försvinner eller inte snappas upp i krisperioder, eftersom 

volatiliteten blir alltför hög. Dessutom kan investerarna uppvisa icke-rationellt 

beteende. 

För den lugna tidsperioden men också för hela tidsperioden kan man dock dra 

slutsatsen att både riskdimensionen storlek och riskdimensionen B/M bidrar med 

tilläggsinformation om portföljernas avkastning och risk som förbättrar VaR estimaten, 
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vilket stämmer överens med de resultat som Dias (2013) erhöll och med Fama & 

Frenchs (1992) resultat. 

I en jämförelse mellan de olika tidsperioderna finner man märkbara skillnader mellan 

modellerna. Den parametriska ARMA-GARCH metoden uppvisar en lägre mängd 

överskridningar över VaR över hela tidsperioden än över den kombinerade 

krisperioden och lugna perioden. Den historiska simuleringen uppvisar mer blandade 

resultat.  

Orsaken till att den parametriska metoden uppvisar en högre mängd överskridningar 

över den kombinerade perioden kan vara det långa estimeringsfönstret för 

parametrarna. Då man använder sig av ett växande estimeringsfönster på w=1000, var 

parametrarna estimeras på nytt en gång på 250 dagar kan detta leda till att man 

underestimerar VaR för krisperioder, vilket leder till en högre mängd överskridningar. 

Den historiska simuleringen lider inte i samma utsträckning av detta problem, 

eftersom kortare estimeringsperioder används. Över det längsta estimeringsfönstret 

w=500 kan man observera liknande resultat som för den parametriska metoden, vilket 

tyder på att ett för långt estimeringsfönster inte är lämpligt då man estimerar VaR för 

korta krisperioder, eftersom metoden då signifikant underestimerar VaR. 

Då resultaten påvisar att riskvariablerna storlek och B/M tillför estimeringen av VaR  

mera information torde värdet på dessa variabler påverka mängden överskridningar 

över VaR. 

Med Fama & Frenchs (1992) forskning som grund förväntas avkastning och således 

risken öka ju högre B/M värde portföljen har och för portföljer sorterat på storlek 

förväntas det motsatta gälla, d.v.s. att avkastningen och risken ökar ju mindre storlek 

mätt i marknadsvärde portföljen har. Resultaten från regressionsanalysen är inte 

avgörande, men ett visst samband verkar existera. Då regressionerna gjordes på 

resultaten för ARMA-GARCH-metoden, överensstämmer resultaten med de förväntade 

förtecknen för hela tidsperioden och den lugna tidsperioden, men inte för krisperioden. 

Detta kan tolkas som att sambandet mellan riskvariablerna och VaR överträdelserna 

inte håller i perioder med hög volatilitet. För den historiska simuleringen var resultaten 

från regressionerna inte lika lovande utan de flesta förtecken under hela tidsperioden 

och den lugna tidsperioden var positiva oberoende om portföljen var sorterad enligt 

B/M eller storlek. Under krisperioden var de flesta koefficienterna igen negativa, men 
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resultaten under denna period stämde mer överens med de resultat som Fama & 

French erhöll. 

Eftersom sampelstorleken är endast tio för varje regression påverkar detta resultatens 

pålitlighet, vilket kan observeras i och med att så få regressioner är signifikanta. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att riskvariablerna storlek och B/M har en 

väsentlig inverkan på mängden överskridningar över Value-at-Risk över hela 

tidsperioden och den lugna tidsperioden. För krisperioden är resultaten inte lika 

entydiga, och man kan dra slutsatsen att investerare inte agerar rationellt under 

kristider utan att deras handlingar istället drivs av andra faktorer såsom t.ex. 

flockbeteende och rädsla, vilket gör att sambandet mellan dessa riskdimensioner och 

mängden överskridningar kollapsar. 

7.2 Resultatens validitet 

Undersökningen har genomförts med två olika metoder, vilka båda gav liknande svar 

vilket minskar risken för modellfel. Trots detta är risken inte helt eliminerad och denna 

risk skulle kunna förminskas ytterligare genom användning av flera metoder. 

Eftersom data som använts i forskningen är sammanställt av Kenneth French och 

hämtat från hans hemsida är risken för missbruk av data i framställningen av 

resultaten inte märkbart stor. Utöver detta har indelning i perioder skett enligt 

definitionen av en utomstående part, vilket eliminerar risken för att periodvalet 

modifierats för att påverka resultaten. 

7.3 Implikationer för riskhanterare 

Forskningens resultat har viktiga implikationer för riskhanterare som brottas med 

modeller som genererar oprecisa resultat. Genom att ta i beaktande variablerna storlek 

och B/M kan man generera mera precisa resultat, vilket innebär att en finansiell 

institution kan allokera sitt kapital mera effektivt, och således uppnå en högre 

avkastning utan en betydande konkursrisk. Forskningen lyfter också fram farorna i att 

endast lita på marknadsrisk som mått på risk i modellering, eftersom detta mått anses 

vara ett otillräckligt mått på risk. 

Under krisperioder faller dock kopplingen mellan dessa variabler och VaR 

estimeringen ihop, och man kan inte längre dra några slutsatser om förhållandet. 
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Estimering av Value-at-Risk och riskhantering överlag är mycket utmanande under 

perioder med hög volatilitet, då de flesta modeller tenderar att prestera mycket dåligt 

under dessa tider, vilket också framgår i denna avhandling genom en underestimering 

av Value-at-Risk för denna tidsperiod. För att riskhanterare skall kunna ta detta i 

beaktande rekommenderas användning av ett estimeringsfönster som innehåller 

tidigare krisperioder för att skapa ett så realistiskt estimeringsfönster som möjligt. 

Utöver detta presterar ett kortare estimeringsfönster bättre än ett längre under 

krisperioder, då ett kortare estimeringsfönster snabbare inkorporerar den förändrade 

volatiliteten, och således förbättrar estimaten. 

Som slutsats kan man konstatera att genom att ta i beaktande ytterligare 

riskdimensioner samt genom att kalibrera modellerna för att kunna hantera 

krisperioder kan man uppnå en bättre och effektivare riskhanteringsfunktion, vilket 

igen skapare ett säkrare finansiellt system samt ökar mängden effektivt allokerat 

kapital. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom avhandlingens resultat motsvarade de förväntade resultaten, samt har 

implikationer för riskhantering i verkligheten är det motiverat att utföra 

tilläggsforskning inom området. 

Den mest självklara inriktningen är att använda ytterligare modeller för att undersöka 

ifall resultaten håller för dessa modeller och ifall man genom ytterligare modeller kan 

uppnå mer precisa resultat än med dessa modeller som använts i denna forskning. 

Kategorin av semi-parametriska modeller såsom CAViaR och EVT-modeller är av 

speciellt intresse, eftersom dessa inte inkluderades i denna avhandling och kombinerar 

de bästa sidorna av parametriska och icke-parametriska modeller och kan modellera 

kvantilen av intresse direkt. 

Eftersom avhandlingens data behandlar ett flertal portföljer, som i metodologin nu 

estimeras skilt en efter en med hjälp av en univariat modell, kunde man möjligen 

uppnå mer precisa resultat jämfört med en marknadsportfölj genom att aggregera 

portföljernas VaR genom användningen av en multivariat modell för estimeringen av 

portföljernas VaR simultant. 
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Det sista förslaget gäller forskningens data. En av de största kontributionerna i denna 

avhandling är användningen av portföljer sorterade enligt B/M för att undersöka ifall 

resultaten som Dias (2013), erhöll för portföljer sorterat på storlek även gäller för 

portföljer sorterade enligt B/M. Då resultaten i denna avhandling implicerar att Dias 

resultat gäller även för B/M portföljer är det av intresse ifall de håller även för 

portföljer sorterade enligt både B/M och storlek, och ifall detta ytterligare förbättrar på 

resultaten. Dessa portföljer finns också behändigt tillgängliga i Kenneth Frenchs 

databibliotek. 

Till slut följer en diskussion som diskuterar implikationerna och orsakerna för 

resultaten som erhölls i forskningen, med ett riskhanteringsperspektiv som 

utgångspunkt. 
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BILAGA 1 FÖRDELNINGEN AV PORTFÖLJER ÖVER LUGN OCH 
KRISPERIOD 

 

Figur 10 Fördelningen av portföljer sorterade på B/M, lugn tidsperiod 

 

 

Figur 11 Fördelningen av portföljer sorterade på storlek, lugn tidsperiod 
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Figur 12 Fördelningen av portföljer sorterade på B/M, krisperiod 

 

Figur 13 Fördelningen av portföljer sorterade på storlek, krisperiod 
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BILAGA 2 ACF & PACF TABELLER, STORLEK 
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Portfölj 1 Portfölj 2 Portfölj 3 
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Portfölj 4 Portfölj 5 Portfölj 6 
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Portfölj 7 Portfölj 8 Portfölj 9 
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Portfölj 10 Marknaden Marknaden 


