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Sammandrag: 

I denna avhandling undersöks det hur väl tre olika volatilitetsmodeller presterar med 
att prognostisera volatilitet på basis av data från nordiska index under COVID-19-
pandemin. De tre volatilitetsmodellerna som testas är GARCH, EGARCH och 
GJRGARCH. Data som används är daglig logaritmisk avkastning från tre börsindex: 
finska OMXH25, svenska OMXS30 och danska OMXC25. 

När modellerna byggs upp verkar EGARCH ha bäst passform på data, följt av 
GJRGARCH och modellen med sämst passform är GARCH. När indexen testas med 
både normalfördelning och Students t-fördelning passar normalfördelning bättre på 
OMXH25 och OMXS30, medan Students t-fördelning passar bättre på danska 
OMXC25. Test på data indikerar att volatiliteten påverkas annorlunda av positiva och 
negativa rörelser på de tre indexen, vilket innebär att de två modellerna EGARCH och 
GJRGARCH som tar detta i beaktande borde ha en fördel i jämförelse med GARCH 
som är simplare och inte tar denna asymmetriska effekt i beaktande.  

Resultatet fås genom att jämföra prognostiserad volatilitet med realiserad volatilitet.  
Studien tyder på att den mest simpla modellen GARCH verkar prestera något bättre 
än de två övriga modellerna när man undersöker hela COVID-19 perioden av 
dataunderlaget. När fokus endast är på de mest volatila månaderna under början av 
COVID-19-pandemin kan man inte säga om GARCH eller GJRGARCH presterar 
bättre. EGARCH presterar sämst oavsett om man tittar på hela COVID-19 perioden 
eller bara på den mest volatila perioden. Även om det finns skillnader i hur väl de olika 
modellerna presterar är inte skillnaderna inte stora. 
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1 INTRODUKTION 

Inom finansvärlden är volatilitet ett sätt att mäta variansen i avkastningen för en tillgång, 

ju större prisrörelser det förekommer på marknaden desto högre är volatiliteten. Att 

försöka förutspå framtida volatilitet har länge intresserat akademiker och investerare 

eftersom volatilitet används som en faktor för risk i många olika finansiella modeller. Ett 

exempel på en sådan modell är Black-Scholes formeln för prissättning av optioner (Black 

& Scholes, 1973). Därför är volatilitet intressant att beräkna och förutspå när det kommer 

till olika investeringsval som påverkas av volatilitet. 

Volatilitet är inget som är observerbart i praktiken utan måste uppskattas utifrån priset 

av en tillgång. Tsay (2013) nämner olika egenskaper för volatilitet som man kan 

observera: Det finns volatilitetskluster, alltså det finns perioder med hög volatilitet och 

perioder med låg volatilitet. Stora plötsliga hopp i förändring av volatilitet är ovanliga.  

Volatilitet håller sig inom ett intervall och kan inte vara oändligt hög. Volatilitet tenderar 

att ha en mindre förändring när det gäller att priset gör en stor förändring uppåt i 

jämförelse med en lika stor förändring nedåt. Brooks (2019) presenterar ännu en 

egenskap, volatilitet tenderar att återgå till medelvärdet av den historiska volatiliteten. 

Eftersom dessa fem egenskaper kan förklara volatilitet till en viss del kan man använda 

sig av dem för att skapa olika volatilitetsprognostiseringsmodeller. 

Problemen med de tidigaste modellerna för volatilitet så som Mertons (1969) och Black 

& Scholes (1973) är att dessa modeller antar att variansen är konstant. För att undvika 

detta och bättre fånga egenskaperna av volatilitet skapade Engle (1982) en 

tidsseriemodell som han kallade för ARCH (Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity) och Bollerslev (1986) vidareutvecklade denna modell till den så 

kallade GARCH-modellen (Generalized ARCH). Dessa två modeller tillåter variansen att 

förändras över en tid, ARCH som en funktion av tidigare feltermer och GARCH genom 

att även inkludera tidigare värden på volatiliteten i en tidsserie. Både ARCH och GARCH 

kan alltså ta i beaktande volatilitetskluster och leptokurtosis, men GARCH är bättre på 

att ta i beaktande just volatilitetskluster. Det negativa med de två modellerna är att de 

inte tar i beaktande en viktig egenskap av volatilitet nämligen att prisrörelser uppåt och 

nedåt inte påverkar volatilitet symmetriskt. Därför har en mängd olika modeller skapats 

som försöker ta i beaktande denna asymmetri att negativa prisrörelser har en större 

påverkan på volatilitet än positiva prisrörelser. Exempel på sådana modeller är EGARCH 

(Exponential GARCH) av Nelson (1991) och GJRGARCH skapad av Glosten, Jaganathan 

och Runkle (1993). 
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När coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakade COVID-19 pandemin slog till under början 

av 2020 skapades det panik på världsmarknaderna. Denna panik skapade stora negativa 

rörelser på börser runt om i världen, vilket innebar att volatiliteten var väldigt hög. Detta 

kan observeras genom att titta på historiska data från VIX indexet som mäter implicita 

volatiliteten för S&P 500, VIX indexet stängde måndagen den 16 mars 2020 på den 

högsta noteringen sedan indexet skapades 1993 (Yahoo Finance 2022). Hur presterade 

de olika modellerna eftersom volatiliteten var på en hög nivå?  

1.1 Problemdiskussion 

Enligt Black (1976) förekommer det en hävstångseffekt på aktiemarknader, detta 

förklaras genom att när ett företags aktie sjunker så ökar skuldsättningsgraden hos 

företaget eftersom lånen fortfarande är lika stora men värdet på företagets tillgångar 

sjunker. När skuldsättningsgraden ökar anser investerare att företaget är mera riskabelt 

vilket sänker aktiens pris. Enligt Figlewski & Wang (2000) beror inte denna reaktion på 

skuldsättningsgraden utan de anser att det är en ”down market effect”. Oavsett vad det 

är som orsakar denna asymmetriska reaktion är det ett fenomen som är allmänt 

accepterat inom finansvärlden, flertalet studier har observerat denna effekt ett exempel 

är Glosten, Jagannathan och Runkles studie från 1993. 

Eftersom marknadens reaktion på negativa nyheter är större än positiva nyheter 

utvecklades de asymmetriska volatilitetsmodellerna GJR och EGARCH. De 

asymmetriska modellerna väger negativa rörelserna på marknaden tyngre än de positiva 

rörelserna, medan den symmetriska GARCH-modellen inte tar i beaktande om 

rörelserna är positiva eller negativa utan bara storleken på rörelserna. Som tidigare 

nämnts skapade COVID-19 pandemin en kris på marknaden under början av 2020. I 

teorin innebär detta att de asymmetriska modellerna borde prestera bättre när det gäller 

att prognostisera volatilitet under COVID-19 pandemin men går det att observera i 

verkligheten? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka vilken av de olika autoregressiva 

volatilitetsprognostiseringsmodellerna (GARCH, GJR, EGARCH) klarar av att 

prognostisera volatiliteten bäst på de nordiska marknaderna under COVID-19 

pandemin. Vilken modell ger prognoser som är närmast den realiserade volatiliteten? 
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1.3 Avgränsning 

Eftersom studien fokuserar på de nordiska marknaderna används data från tre index ett 

från Finland, ett från Sverige och ett från Danmark. Dessa Index inkluderar de största 

bolagen på respektive marknader. 

1.4 Avhandlingens uppbyggnad 

Studien är uppbyggd genom att i kapitel två presentera den teoretiska referensramen 

som berör arbetet, så som de teoretiska grunderna kring risk och volatilitet för att sedan 

mer ingående gå in på olika volatilitetsmodeller. I kapitel tre framförs tidigare studier 

som blivit gjorda inom området. I kapitel fyra beskrivs metoden som används för att få 

fram studiens resultat. I Kapitel fem presenteras data och test på data. I kapitel sex 

presenteras och diskuteras resultatet av studien. Avhandlingen avslutas med en 

avslutande diskussion i kapitel sju där arbetet kort summeras samt förslag för framtida 

studier presenteras. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer teorin som berör avhandlingen att presenteras samt grunderna 

till metodiken för de olika volatilitetsmodellerna som kommer att användas. Först 

beskrivs risk och volatilitet, sedan presenteras olika volatilitetsmodeller. 

2.1 Risk 

Vad är risk inom den finansiella värden? Risk är något som alltid finns oavsett vad man 

investerar i, vissa investeringar är mer riskfyllda än andra. Enligt modern portföljteori 

(Markowitz, 1952) innebär risk den osäkerhet som finns kring en investerings framtida 

värde. Om man investerar i riskfyllda tillgångar innebär det att sannolikheten att förlora 

pengar är större än om man investerat i tillgångar med lägre risk. Detta innebär att 

investerare också vill ha ett incitament till att göra riskfyllda investeringar. Därför 

förväntas investeringar med hög risk ha en potentiellt högre avkastning än investeringar 

med lägre risk. Risken och belöningen går alltså generellt sett hand i hand inom den 

finansiella världen. I praktiken innebär det att riskfyllda investeringar tenderar att ha en 

stor spridning från den förväntade avkastningen. 

Vissa risker kan man minska på genom att diversifiera sina investeringar (osystematisk 

risk) medan andra risker inte går att diversifiera bort (systematisk risk). Man kan anta 

att COVID-19 pandemin är ett bra exempel på en risk som inte helt gick att diversifiera 

bort, men som gick att minska på med hjälp av diversifiering. Om man bara haft 

investeringar i turism och resebranschen i sin portfölj drabbades man hårt men genom 

att även ha andra industrier i sin portfölj som t.ex. energibranschen drabbades man inte 

lika hårt. 

2.2 Volatilitet 

Volatilitet inom finansvärlden brukar ofta anses som risk, men detta är egentligen inte 

helt korrekt. Volatilitet är ett statistiskt mått som mäter hur stor spridningen av 

avkastningen är och tar inte i beaktande hur denna spridning är fördelad. Även om risk 

och volatilitet inte är exakt samma sak ger volatilitet en bra indikation på risken. 

Volatilitet kan inte enkelt observeras på marknaden och är inte heller något som går att 

direkt handla med på marknaden. När det kommer till volatilitet inom statistiken anses 

volatilitet vara standardavvikelsen på avkastningen inom tidsintervallet som man 

studerar. 
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                                                               �̂� = √
1

𝑇 − 1
∑(𝑟𝑡 − �̅�)

2

𝑇

𝑡=1

                                                          (1) 

�̂� är standardavvikelsen för samplet, 𝑟𝑡 är avkastningen för dag 𝑡 och �̅� är medeltalet för 

daglig avkastning under perioden som man undersöker. (Poon & Granger, 2003) 

De vanligaste finansiella modellerna som använder sig av volatilitet t.ex. Black & Scholes 

formel för prissättning av europeiska köpoptioner antar att volatiliteten är konstant. 

Tyvärr är volatilitet inte så simpelt och detta antagande är inte är korrekt i verkligheten, 

utan volatilitet varierar hela tiden. Detta är något problematiskt eftersom om man vill 

beräkna volatilitet på bästa sätt borde man då inte använda sig av daglig avkastning utan 

istället borde man använda sig av andra metoder. Ett exempel på en sådan metod är 

framtagen av Parkinson (1980). Parkinsons metod går ut på att man använder sig av 

extremvärden under perioden för att beräkna volatilitet, på så sätt kan man få en mer 

exakt volatilitet än att bara använda sig av daglig avkastning. Alltså om man vill beräkna 

volatiliteten för en dag använder man sig av högsta priset samt lägsta priset för dagen. 

Problemet med en sådan modell är att den inte helt fungerar i praktiken på finansiella 

marknader, eftersom om modellen ska fungera måste underliggande data vara 

normalfördelat, men prisdata från finansiella marknader tenderar att ha långa svansar 

och denna modell är väldigt känslig för outliers. För att få mer exakta resultat borde man 

använda sig av mer högfrekvent prisdata, men sådan data är svår att komma över samt 

att de inte existerar på marknader som är väldigt illikvida. (Poon & Granger, 2003) 

2.2.1 Egenskaper hos volatilitet 

Volatilitet tenderar att ha vissa egenskaper som man måste ta i beaktande då man ska 

beräkna den eller välja vilken typ av modell man ska använda för att prognostisera 

volatilitet. I detta kapitel kommer dessa egenskaper hos volatilitet presenteras mera 

ingående. 

2.2.1.1 Leptokurtosis 

Det är välkänt inom finansvärlden att avkastningen på marknaden tenderar att inte vara 

normalfördelad, utan istället är fördelningen för avkastningen leptokurtosisk. Detta 

innebär att fördelningen har en hög men smal topp och feta svansar, vilket betyder att 

det finns fler observationer kring medelvärdet än en normalfördelning med samma 
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medelvärde och varians. I praktiken innebär detta att avkastningen tenderar att variera 

mindre men att extremvärden förekommer oftare. (Brooks, 2019) 

2.2.1.2 Volatilitetskluster 

Volatilitet framstår i kluster, vilket innebär att om marknaden är orolig och rör på sig 

mycket under en period (en period med hög volatilitet) tenderar följande period också 

vara turbulent. Det samma stämmer in på perioder då marknaden är stabil och priserna 

inte rör sig mycket. Där tenderar även följande period vara stabil och volatiliteten låg. 

Detta bevisar att volatilitet inte är konstant och att tidigare observationer av volatilitet 

påverkar framtida observationer av volatilitet. Volatilitetsmodeller som anser att 

volatilitet är konstant klarar alltså inte av att ta volatilitetskluster i beaktande. Därför 

utvecklades andra modeller så som ARCH och GARCH. Dessa modeller kommer 

presenteras mera ingående i kapitel 2.3. (Poon & Granger, 2003) 

2.2.1.3 Återgång till medelvärdet 

Eftersom volatilitet rör sig både upp och ned samt att det finns perioder där volatiliteten 

anses var hög och perioder där volatiliteten anses vara låg så indikerar det att det finns 

en normal nivå för volatilitet. Detta innebär att om volatiliteten är högre eller lägre än 

det historiska medelvärdet kommer den över tid vilja återgå till detta medelvärde. I 

praktiken innebär detta att en chock som påverkar volatiliteten just nu, inte kommer 

påverka volatiliteten på samma sätt för alltid. (Brooks, 2019) 

2.2.1.4  Hävstångseffekt 

Många av de modeller som beräknar volatilitet antar att marknaden reagerar 

symmetriskt på negativa och positiva prisrörelser. På finansiella marknader är detta inte 

ett korrekt antagande. Flera studier visar att negativa rörelser påverkar volatiliteten mer 

än vad positiva rörelser gör. Detta innebär alltså att marknaderna reagerar mer på 

negativa nyheter än på positiva nyheter av samma storlek. En teori till varför detta 

fenomen uppstår presenterades av Black (1976) som kallade fenomenet 

hävstångseffekten. Då priset av en aktie sjunker är fortfarande företagets lån lika stora. 

Detta leder till att företagets skuldsättningsgrad stiger eftersom det beräknas genom att 

jämföra hur stora skulderna är i jämförelse med vad man äger, om priset på företaget 

minskar ökar skuldsättningsgraden. Om skuldsättningsgraden blir högre anses företaget 

vara mer riskabelt, vilket resulterar i att volatiliteten stiger. 
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På senare tid har en del studier framkommit som anser att detta fenomen inte beror på 

skuldsättningsgraden utan på andra fenomen, Figlewski & Wang (2000) till exempel 

anser att effekten borde kallas ”down market effect” istället. Oavsett vad det är som 

skapar fenomenet är det ett välkänt fenomen som har bekräftats av många olika studier 

(Nelson, 1991; Glosten, Jagannathan & Runkle 1993). Det är på grund av denna effekt 

som flertalet modeller för volatilitet som tar i beaktande asymmetri har skapats. 

GJRGARCH och EGARCH är två exempel på sådana modeller och de kommer 

presenteras närmare i ett senare kapitel. 

2.2.1.5 Gränsöverskridande spridningseffekt 

Denna effekt innebär att volatilitet från en marknad kan spridas till övriga marknader. 

Även i situationer där orsaken till varför volatiliteten uppstått inte har något direkt 

samband med den marknad som volatiliteten sprids till. (Booth, Martikainen & Tse 1997) 

2.3 Volatilitetsmodeller 

I detta kapitel kommer flera olika sätt att beräkna och prognostisera volatilitet att 

presenteras. Först historisk volatilitet och implicit volatilitet sedan de autoregressiva-

modellerna. Det finns en stor mängd andra modeller för att prognostisera volatilitet men 

de som presenteras här är de som är mest relevanta för denna studie. 

2.3.1 Historisk volatilitet 

Det enklaste sättet att prognostisera volatilitet är genom att använda den historiska 

volatiliteten. Man räknar alltså ut medelvärdet för volatilitet under en viss historisk 

tidsperiod och använder sedan resultatet som en prognos för framtida volatilitet. Studier 

tyder på att prognostisera volatilitet på det här sättet inte ger ett lika bra resultat som de 

mer avancerade modellerna. Exempel på studier som indikerar att historisk volatilitet 

inte ger ett lika exakt resultat som de mera avancerade modellerna är t.ex. Akgiray (1989) 

och Chu & Freund (1996). Även om historisk volatilitet inte är ett bra sätt att 

prognostisera framtida volatilitet kan den användas t.ex. genom att jämföra hur bra de 

mera avancerade modellerna förutspår volatilitet genom att jämföra den 

prognostiserade volatiliteten i förhållande till den historiska volatiliteten som går att 

räkna ut när tidsperioden som prognostiserats har passerat. (Brooks, 2019) 
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2.3.2 Implicit volatilitet 

Implicit volatilitet är marknadens uppfattning gällande hur volatiliteten rör sig i 

framtiden. Ett vanligt sätt att beräkna implicit volatilitet är genom att använda sig av 

Black & Scholes (1973) formel för att beräkna värdet av en europeisk köpoption. 

           𝐶 = 𝑆𝑡𝑁(
ln (
𝑠𝑡
𝑥 ) + (𝑟 +

𝜎2
2 ) 𝑡

𝜎√𝑡
) − 𝑁((

ln (
𝑠𝑡
𝑥 ) + (𝑟 +

𝜎2
2 ) 𝑡

𝜎√𝑡
) − 𝜎√𝑡 )𝑋𝑒−𝑟𝑡          (2) 

Formeln använder sig av optionens pris (C), nuvärdet av den underliggande tillgången 

(𝑆), inlösenpriset för optionen (X), tid kvar tills slutdagen på optionen (t), riskfria räntan 

(r) och volatilitet (𝜎). Alla dessa variabler förutom volatilitet går att hitta via 

marknadsdata, man kan alltså lösa ut den marknadsimplicita volatiliteten för den 

underliggande tillgången genom numeriska sökmetoder. (Brooks, 2019) 

Implicit volatilitet går även att få tag på från olika volatilitetsindex. Ett exempel på ett 

sådant index är VIX-indexet som introducerades av Chicago Board Options Exchange 

(CBOE) år 1993. VIX-indexet beräknar den förväntade volatiliteten under de följande 

trettio dagarna på basis av priset av optioner på S&P 500 indexet. (CBOE, 2022) 

2.3.3 Autoregressiva-modeller 

Det finns en stor mängd olika modeller för att prognostisera volatilitet. De simpla linjära 

modellerna som OLS (Ordinary least squares), klarar inte av att ta i beaktande vissa av 

de egenskaperna av volatilitet som tidigare presenterats, så som att volatilitet 

förekommer ofta i kluster, leptokurtosis samt hävstångseffekten att negativa prisrörelser 

tenderar att ha större effekt på volatilitet än vad positiva prisrörelser har. (Brooks, 

2019)   

GARCH modellerna som används i denna avhandling är alla grundade på ARCH 

(Autoregressive conditional heteroskedasticity) som Engle (1982) presenterade. I detta 

kapitel kommer de olika autoregressiva modellerna att presenteras mera ingående, först 

ARCH, sedan symmetriska GARCH (Bollerslev, 1986) och efter det presenteras de 

asymmetriska modellerna EGARCH (Nelson, 1991) samt GJRGARCH (Glosten, 

Jaganathan & Runkle, 1993).  
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2.3.3.1 ARCH 

Första modellen som skapade en systematisk grund för att modellera tidsvarierande 

betingad varians var just ARCH-modellen av Engle (1982). ARCH står för Autoregressive 

conditionally heteroscedastic. Tidigare modeller antog en konstant varians. Engle ansåg 

antagandet att variansen är konstant inte är korrekt eftersom som tidigare nämnts 

framstår volatilitet i kluster, vilket bevisar att variansen är heteroskedastisk. Engle 

förslog att den betingade variansen borde vara beroende av sitt tidigare värde och på så 

sätt blir den tidsvarierande. Alltså simpelt förklarat volatiliteten idag ger oss information 

till morgondagens volatilitet. 

ARCH(1) modellen beräknar den betingade variansen enligt formeln nedan 

                                                                  𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2                                                                    (3) 

Formel (3) är alltså en del av ARCH(1) modellen eftersom den bara tar i beaktande en 

laggad kvadrerad felterm. Det som fattas för att göra ARCH(1) modellen fullständig är 

ekvationen för det betingade medelvärdet. Det finns ingen formel för detta som passar 

alla ARCH modeller utan det beror helt på vad man undersöker. Denna ekvation 

förklarar alltså hur beroende variabeln (𝑦𝑡) varierar under tiden. Formeln nedan är ett 

exempel på hur en sådan ekvation kan se ut i praktiken. 

                                                             𝑦𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡                                                                (4) 

                                                                         𝑢𝑡~𝑁(0, 𝜎𝑡
2)                                                                      (5) 

ARCH(1) modellen för den betingade variansen som syns i formel (3) använder sig 

endast av en lag på kvadrerade feltermen, detta kan man anta är inkorrekt eftersom den 

betingade variansen antagligen även påverkas av de äldre laggarna. För att lösa detta 

problem kan man utveckla ARCH(1) modellen till en ARCH(q) modell istället. 

                                            𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛼2𝑢𝑡−2
2 +⋯+ 𝛼𝑞𝑢𝑡−𝑞

2                                           (6) 

Antalet laggar man använder för kvadrerade feltermen betecknas som q i modellen ovan. 

ARCH är dock inte en modell utan problem och används oftast inte i praktiken. Ett 

problem med ARCH är att man inte kan med säkerhet bestämma hur många laggar q 

som ska användas för bästa resultat. Ett annat problem är att mängden laggade 

kvadrerade feltermer kan behövas vara väldigt hög om man ska fånga all effekt av 
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föregående varianser, vilket i sin tur resulterar i en modell som innehåller många 

variabler. Ett tredje problem är att variansen måste vara positiv, koefficienterna i 

variansformeln får alltså inte vara negativa. Ifall en av koefficienterna är negativ och den 

laggade feltermen som påverkas av denna koefficient är stor blir den modellerade 

variansen negativ, vilket den inte kan vara. För att undvika detta måste man sätta till 

restriktioner på koefficienterna så att de inte har ett negativt värde, men eftersom q är 

oftast högt är det stor sannolikhet att någon av koefficienterna bryter mot 

restriktionerna. (Brooks, 2019) 

2.3.3.2 GARCH 

GARCH introducerades av Bollerslev (1986), GARCH står för Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. GARCH skapades för att försöka göra en 

modell som löser problemet med att ARCH ofta kräver många laggade kvadrerade 

feltermer för att fånga all den effekt föregående varianser har. GARCH används mycket 

mer i praktiken än vad ARCH gör. GARCH modellen möjliggör alltså att den betingade 

variansen inte bara påverkas av laggade kvadrerade feltermer utan även av tidigare 

laggade värden av den betingade variansen. Formeln nedan är en simpel GARCH (1,1) 

modell för betingad varians. (Brooks, 2019) 

                                                             𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛽1𝜎𝑡−1
2                                                      (7) 

Informationen om volatiliteten från föregående period är alltså 𝛼1𝑢𝑡−1
2  och 𝛽𝜎𝑡−1

2  är 

betingade variansen från föregående period. GARCH kan även utvecklas till en 

GARCH(p, q) modell där betingade variansen påverkas av q laggar för kvadrerade 

feltermen och p laggar för betingade variansen. (Brooks, 2019) 

                                                      𝜎𝑡
2 = 𝛼0 +∑𝛼𝑖

𝑞

𝑖=1

𝑢𝑡−𝑖
2 + ∑𝛽𝑗

𝑞

𝑗=1

𝜎𝑡−𝑗
2                                               (8) 

Skillnaden mellan ARCH och GARCH är att GARCH är mer snål i sin uppbyggnad, men 

möjliggör ändå att den betingade variansen påverkas av ett oändligt antal tidigare 

betingade varianser. Som tidigare nämnts måste variansen vara positiv, så även GARCH 

har restriktioner. Eftersom modellen använder sig av en mer simpel struktur för tidigare 

laggar resulterar detta i att det är lägre sannolikhet att GARCH bryter mot 

restriktionerna. (Brooks, 2019) 



 

 

11 

I samband med skattningen av parametrarna för GARCH modellen kan inte OLS 

användas, eftersom OLS minimerar residualkvadratsumman, men 

residualkvadratsumman berörs bara av parametrarna i ekvationen för betingade 

medelvärdet och inte i ekvationen för betingade variansen. I stället används oftast en 

metod som kallas maximum likelihood. Maximum likelihood väljer de värden för 

parametrarna som maximerar sannolikheten för förekomst av de värden man 

observerar. (Brooks, 2019). 

Även om GARCH oftast anses som en bättre modell än ARCH är den inte utan brister. 

Fastän strukturen är mer simpel i GARCH modellen kan den ändå bryta mot 

restriktionerna som motverkar en negativ varians (Brooks, 2019). Ett annat problem är 

att GARCH inte kan ta i beaktande att volatilitet inte påverkas symmetriskt av positiva 

och negativa rörelser på marknaden, utan GARCH antar att volatiliteten påverkas 

likadant oberoende om det är en positiv eller negativ rörelse (Nelson, 1991). 

2.3.3.3 GJRGARCH 

GJRGARCH modellen bygger sig på GARCH modellen, namnet kommer från 

upphovsmännen Glosten, Jagannathan och Runkle (1993). Det som skiljer modellen från 

den vanliga GARCH modellen är att den inkluderar en term 𝛾 för att ta i beaktande 

marknadens asymmetriska reaktion på negativa rörelser i förhållande till positiva 

rörelser. Betingade variansen för GJRGARCH beräknas enligt formeln nedan. 

                                             𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛽1𝜎𝑡−1
2 + 𝛾1𝑢𝑡−1

2 𝐼𝑡−1                                           (9) 

                                                            𝐼𝑡−1 = 1 𝑖𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑢𝑡−1 < 0                                                              (10) 

                                                             𝐼𝑡−1 = 0 𝑖𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑢𝑡−1 ≥ 0                                                             (11) 

Rörelserna har nu en annan effekt än vad de har på GARCH modellen ifall 𝛾 > 0, således 

kommer negativa rörelser ha en större effekt på den betingade variansen än positiva 

rörelser. Variansen kan fortfarande inte anta ett negativt värde, så även GJR har 

restriktioner för negativa värden. (Brooks, 2019) 

                                                                            𝛼0 > 0                                                                             (12) 

                                                                            𝛼1 ≥ 0                                                                             (13) 

                                                                            𝛽1 ≥ 0                                                                             (14) 
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                                                                      𝛾1 + 𝛼1 ≥ 0                                                                         (15) 

 

2.3.3.4 EGARCH 

EGARCH introducerades av Nelson (1991). Även EGARCH bygger vidare på GARCH 

modellen, EGARCH står för Exponential Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity. EGARCH löser problemet med att variansen inte kan vara ett 

negativt värde genom att modellera variansen som 𝑙𝑛(𝜎𝑡
2). På så sätt kommer variansen 

alltid att vara positiv även ifall av att de individuella parametrarna i modellen är negativa. 

Förutom detta inkluderar modellen även en term som tar i beaktande den asymmetriska 

reaktionen på negativa rörelser i förhållande till positiva rörelser på marknaden. 

Betingade variansen för EGARCH beräknas enligt formeln nedan. (Brooks, 2019) 

                                                𝑙𝑛(𝜎𝑡
2) =  α0 + 𝑔(𝜖𝑡−1) +∑𝛽𝑗𝑙𝑛(𝜎𝑡−𝑗

2 )

𝑞

𝑗=1

                                        (16) 

                                            𝑔(𝜖𝑡−1) =  ∑ [𝜃𝑖𝜖𝑡−𝑖 + 𝛾𝑖 (|𝜖𝑡−𝑖| − √
2

𝜋
 )]

𝑝
𝑖=1                                       (17) 

Där α0 är det konstanta medelvärdet för betingade variansprocessen, 𝛽𝑗 är den 

autoregressiva parametern, 𝜖𝑡 är standardiserade residualen,  𝜃𝑖 är en parameter för den 

standardiserade residualen och 𝛾𝑖 är en parameter för |𝜖𝑡−𝑖| − √
2

𝜋
  

2.3.3.5 ARMA 

De olika volatilitetsmodellerna som kommer användas i detta arbete kräver ett betingat 

medelvärde. Detta medelvärde kan fås genom att till exempel konstruera en ARMA(p, q) 

modell. ARMA är uppbyggt genom att kombinera två andra modeller, nämligen AR(p) 

(Auto regressive) och MA(q) (Moving average). Modellen förklarar att nuvarande värdet 

av en serie påverkas linjärt av dess tidigare värden samt nuvarande och tidigare värden 

av en slumpmässig felterm. (Brooks, 2019). Formeln nedan är ett simpelt exempel på en 

ARMA modell. 

                                                     𝑦𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑦𝑡−1 +𝛹1𝑢𝑡−1 + 𝑢𝑡                                                    (18) 
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Där feltermen 𝑢𝑡 följer en approximativ normalfördelning med konstant varians: 

~𝑁(0, 𝜎𝑡
2). 𝛽1𝑦𝑡−1 är AR delen och 𝛹1𝑢𝑡−1 är MA delen. 
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3 TIDIGARE STUDIER 

Det finns en del studier som berör volatilitetsprognostisering på nordiska marknader. 

Tyvärr finns det endast några få som har blivit publicerade i vetenskapliga journaler, 

men utöver dessa finns det en mängd avhandlingar som täcker området bättre. I detta 

kapitel kommer tidigare studier som täcker volatilitetsmodellering samt studier som 

täcker volatilitetsprognostisering presenteras. 

En av de första studierna som gjordes på nordiska marknader som innefattade 

asymmetriska volatilitetsmodeller är en studie gjord av Booth, Martikainen och Tse 

(1997). De gjorde en studie gällande volatilitetens spridningseffekt från marknad till 

marknad. Data de använde sig av är från Finlands FOX-index, Sveriges OMX-index, 

Norges OBX-index och Danmarks KFX-index. Tidsintervallet för deras studie var mellan 

2.5.1988 till 30.6.1994 och innehåller 1574 observationer för varje index. Eftersom 

marknadsstrukturen i de nordiska länderna är väldigt likadana anser Booth et al. att det 

kan finnas spridningseffekt för volatilitet mellan de olika marknaderna. De undersöker 

detta genom att modellera volatiliteten med hjälp av EGARCH-modellen, eftersom de 

hittar tecken på ARCH effekter på sitt data genom att använda sig av Diebold Q* 

(Diebold, 1988) och ARCH Lagrange Multiplier test (Engle, 1982). Resultatet av Booth 

et al. studie tyder på att det förekommer sporadisk spridningseffekt av volatilitet mellan 

de nordiska marknaderna. Författarna finner att spridningseffekten är större för 

negativa nyheter än positiva nyheter, därför anser de att EGARCH-modellen är en god 

modell för volatilitet på de nordiska marknaderna. 

Poon och Granger (2003) gjorde en litteraturstudie gällande volatilitetsprognostisering 

där de sammanfattade resultatet av 93 tidigare studier. Sammanfattningen av resultatet 

visade att asymmetriska volatilitetsmodeller ofta presterar bättre än symmetriska 

volatilitetsmodeller men att detta inte är enhetligt för alla studierna. 

En studie som innefattade en stor mängd olika volatilitetsmodeller för att testa om de 

mera avancerade modellerna är bättre än en simpel modell är gjord av Hansen och 

Lunde (2005). De jämförde hur bra 330 olika ARCH-modeller presterar. Författarna 

ville i synnerhet undersöka om någon av modellerna presterar bättre än en vanlig 

GARCH (1,1) modell. Studien innehåller två dataunderlag. Det första är växelkursen för 

tysk mark till amerikansk dollar mellan oktober 1987 till september 1993. Totalt antal 

observationer är 1514. Det andra dataunderlaget är IBM aktiens avkastning mellan 

februari 1990 till juni 2000. Resultatet när det gäller prognostisering av volatilitet för 
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växelkursen tysk mark till USD hittar författarna inget bevis på att någon av de 330 

modellerna presterar bättre än GARCH (1,1). Resultatet för prognostisering på IBM 

aktiens avkastning tyder på att GARCH(1,1) presterar klart sämre än de asymmetriska 

modellerna som tar i beaktande hävstångseffekten. 

Angabini och Wasiuzzaman (2011) undersökte hur bra de olika modellerna GARCH, 

EGARCH och GJR presterade under finanskrisen 2007/2008 på Malaysiska börsen. 

Datat samlades in från Kuala Lumpur Composite Index (KLCI) och tidsintervallet var 

mellan juni 2000 till mars 2010. Studien delade in data i två perioder. En normalperiod 

(juni 2000 till slutet av 2007) som inte inkluderade finanskrisen och en period som 

inkluderade hela datasetet. Författarna fann att KLCI hade egenskaper av 

hävstångseffekten och att denna effekt blev större under finanskrisen. Detta borde i 

teorin innebära att de asymmetriska modellerna EGARCH och GJR ska prestera bättre 

än den symmetriska GARCH-modellen. Resultatet av studien motsäger dock detta. 

Enligt RMSE, MAE, MAPE och TIC jämförelse mellan prognos och realiserad volatilitet 

presterade GARCH bättre både under finanskrisen samt under normalperioden. 

En studie som är extra intressant för denna avhandling är en magistersavhandling 

skriven av Wennström (2014) gällande hur väl olika GARCH modeller prognostiserar på 

nordiska marknader. De modellerna som Wennström undersökte var simple moving 

average, exponentionally moving average, ARCH, GARCH, EGARCH och GJRGARCH. 

Data som användes i studien var från OMXS30, OMXH25 och OMXC20. Tidsintervallet 

för studien var mellan 2.1.2002 till 15.4.2014. Data delas in i två olika delar med 3.1.2011 

som skiljedag. För att undersöka vilka av de olika prognostiseringsmodellerna som 

presterade bäst används flera mått(MSE, 𝑅2LOG, MAD och PSE) som mäter 

skillnaderna mellan realiserad volatilitet och prognostiserad volatilitet. Den modell med 

lägst avvikelse från den realiserade volatiliteten anses vara den modell som presterat 

bäst. Resultatet av studien finner ingen modell som prognostiserat bättre än de övriga, 

eftersom de olika mått som mäter spridningen från realiserad volatilitet inte väljer 

samma modell för alla index. Författaren anser dock att skillnaderna av 

förutsägbarheten mellan de olika modellerna är liten. 

Sharma och Sharma (2015) använde sig av daglig prisdata för 21 olika index mellan 2000 

till 2013 för att skapa prognoser för volatilitet med hjälp av olika modeller. Modellerna 

som de använde var GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, TGARCH, AVGARCH, APARCH 

och NGARCH. När författarna jämförde prognoserna med realiserade volatiliteten ansåg 
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de att den simpla GARCH modellen vanligtvis verkar prestera bättre än de mer 

komplicerade modellerna. 

Som kan ses är resultaten väldigt splittrade gällande om symmetriska modeller presterar 

bättre än asymmetriska. Symmetriska GARCH får stöd av Hansen och Lunde (2005), 

Angabini och Wasiuzzaman (2011) samt Sharma och Sharma (2015). Medan de 

asymmetriska modellerna får stöd hos Booth et al. (1997), Poon och Grander (2003) 

samt Hansen och Lunde (2005) under vissa omständigheter. Även Wennströms (2014) 

resultat är splittrat eftersom han hittar stöd för både symmetriska och asymmetrisk 

modeller. 
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4 METOD 

I detta kapitel presenteras metodiken som kommer användas i avhandlingen. Detta 

innebär olika test på data, information om hur modellerna byggs upp, hur 

volatilitetsprognoserna skapas och hur man undersöker modellernas 

prognostiseringsförmåga. 

4.1 Test gällande volatilitetskluster 

Volatilitetskluster som diskuterats tidigare kan testas genom att undersöka ifall det finns 

autokorrelation i avkastningen eller i residualerna av formeln för det betingade 

medelvärdet. Orsaken till att man vill undersöka detta är för att de autoregressiva 

modellerna som namnet antyder grundar sig på att framtida värdet påverkas av de 

tidigare värdena. De två test som kommer användas i denna avhandling är Ljung-Box 

(Ljung & Box, 1978) och Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Lagrange 

multiplier (ARCH-LM) (Engle, 1982).  

Formeln för Ljung-Box testet kan ses nedan. 

                                                             𝑄∗ = 𝑛(𝑛 + 2)∑
�̂�𝑘
2

𝑛 − 𝑘
~𝑋ℎ

2                                   

ℎ

𝑘=1

             (19) 

h Är max antal laggar, n är antalet observationer, �̂�𝑘 är autokorrelationskoefficienten och 

k är antalet laggar som man utför testet med. Hypoteserna för Ljung-Box testet är: 

𝐻0 = Data som använts innehåller ingen autokorrelation. 

𝐻𝑎 = Data som använts visar tecken på autokorrelation. 

ARCH-LM testet görs på kvadrerade residualerna från modellen för det betingade 

medelvärdet för att testa ifall de är autokorrelerade. Ifall de är det kan man anta att 

tidigare residualer innehåller information som kan förutspå framtida värden. Formeln 

för ARCH-LM testet är: 

                                                                    𝐿𝑀 = 𝑇 ∙ 𝑅2~𝑋2(𝑞)                                                            (20) 

Där q är antalet restriktioner man använder, T är antalet observationer och 𝑅2 fås från 

en AR(q) regression. 



 

 

18 

                                                               𝜀𝑡
2 = 𝛼0 +∑𝛼𝑖𝜀𝑡−𝑞

2 + 𝑢𝑡

𝑞

𝑖=1

                                                    (21) 

Noll hypotesen och alternativ hypotesen för ARCH-LM testet är: 

𝐻0: 𝛼1 = 𝛼2 = ⋯ = 𝛼𝑖 = 0 

𝐻𝑎: 𝛼1 ≠ 𝛼2 ≠ ⋯ ≠ 𝛼𝑖 ≠ 0 

Mer generellt kan man använda sig av hypoteserna: 𝐻0: Inga ARCH(q) effekter i 

residualerna och 𝐻𝑎: ARCH(q) effekter i residualerna. (Tsay, 2013) 

4.2 Jarque-Bera test 

För att testa ifall data som används följer en normalfördelning eller ej kommer ett 

Jarque-Bera test tillämpas. Testet konstruerades av Jarque och Bera (1987). Jarque-Bera 

testet görs enligt formeln nedan 

                                                               𝐽𝐵 =  
𝑛

6
[𝑠2 +

(𝐾 − 3)2

4
]                                                        (22) 

n är antalet observationer, s är skevhet och K är kurtosis. Nollhypotesen för Jarque-Bera 

testet är: 

𝐻0: 𝐽𝐵 = 0  

𝐻1: 𝐽𝐵 ≠ 0 

Vilket innebär att om Jarque-bera testet antar ett värde annat än noll är data som 

använts inte normalfördelat. Generellt sett kan man anta att ju högre resultatet för testet 

är desto mindre är sannolikheten att data följer en normalfördelning. (Brooks, 2019) 

4.3 Test gällande icke-stationäritet 

Tidsserier som man vill implementera ARCH-modeller på kräver att underliggande data 

som används är stationärt, eftersom icke-stationärt data agerar annorlunda än stationärt 

data och kan ge missvisande statistikor. Stationärt data tenderar att ligga kring ett 

konstant värde eller trend och vid de tillfällen som chocker uppstår avtar de med tiden 

och stannar inte kvar under en lång tid. Icke-stationärt data tenderar att inte återkomma 



 

 

19 

till ett konstant värde och effekter av olika chocker stannar kvar i all evighet. (Brooks, 

2019) 

För att testa ifall data som används är stationärt eller icke-stationärt kommer ett 

enhetsrotstest utföras, ett så kallat Augmented Dickey-Fuller test skapat av Dickey och 

Fuller (1979). Om data innehåller en enhetsrot är det ett tecken på att det inte är 

stationärt. Formeln nedan är ett vanligt Dickey-Fuller test 

                                                                     𝑦𝑡 = 𝛼 + ϕ𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡                                                          (23) 

𝛼 är konstanten, Ψ är enhetsrotskoefficienten och 𝑢𝑡 feltermen som antas vara 

slumpmässigt brus, med testet vill man se om ϕ = 1. För att göra testet något simplare 

att förstå använder man sig i stället oftast av 

                                                                    Δ𝑦𝑡 = 𝛼 +Ψ𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡                                                        (24) 

där Ψ är ϕ− 1, på så sätt kan man testa ifall Ψ är 0. Det kan dock uppstå problem om 

man bara använder sig av ett vanligt Dickey-Fuller test eftersom beroende variabeln Δ𝑦𝑡 

kan innehålla autokorrelation vilket resulterar i att feltermen inte är slumpmässigt brus 

som i sin tur kan leda till att en korrekt nollhypotes förkastas. Därför kommer ett 

förstärkt Dickey-Fuller test användas Augmented Dickey-Fuller (ADF), där man 

förstärker formeln genom att inkludera p laggar på beroende variabeln 

                                                          Δ𝑦𝑡 = Ψ𝑦𝑡−1 +∑𝛼𝑖Δ𝑦𝑡−1

𝑝

𝑖=1

+𝑢𝑡                                                 (25) 

genom att använda denna modell kan man anta att 𝑢𝑡 inte är autokorrelerad. (Brooks, 

2019) 

Nollhypotesen och alternativhypotesen för ADF är: 

𝐻𝑜: 𝛹 = 0 

𝐻1:𝛹 < 0 

Om nollhypotesen förkastas finns det inte en enhetsrot vilket betyder att data som 

använts är stationärt. För att förkasta nollhypotesen ska t-statistikan för testet vara mer 

negativt än det kritiska värdet beroende på signifikansnivå t.ex. lägre än -2,87 för 5 % 
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signifikansnivå. Ett problem med ADF är att det är svårt att bestämma antalet laggar 

som skall användas. (Brooks, 2019) 

För att säkerställa att det data som används är stationärt kommer även ett annat test 

gällande stationäritet att utföras, ett Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test (KPSS) 

(Kwiatkowski, Phillips, Schmidt & Shin, 1992). Det som är annorlunda med detta test är 

att nollhypotesen är formulerad tvärtom, alltså om nollhypotesen förkastas är data icke-

stationärt. 

4.4 Maximum likelihood-metoden 

Som tidigare nämndes kan man inte använda sig av OLS när man skattar parametrarna 

för GARCH modeller, eftersom GARCH modellerna inte är simpla linjära modeller. 

Istället använder man sig av Maximum likelihood, som bygger på en vanlig log-likelihood 

formel men som maximerar den genom att ändra på parametrarna, detta leder till att 

man i teorin borde hitta de värden för parametrarna som verkar vara de mest sannolika. 

Formeln nedan är log-likelihood för en GARCH(1,1) modell. 

                                 ln 𝐿(𝜃|𝑟) = −
𝑇

2
ln(2𝜋) −∑ln(𝜎𝑡

2(𝜃)) −
1

2
∑
(𝑟𝑡 − 𝜇)

2

𝜎𝑡
2(𝜃)

𝑇

𝑡=1

𝑇

𝑡=1

                        (26) 

Där 𝜃 är en vektor av parametrarna 𝜇,ω, α1 och β1, alltså (4 x 1) vektorn nedan. 

                                                         𝑆(𝜃|𝑟) =

(

 
 
 
 
 
 

∂ ln 𝐿(𝜃|𝑟)

∂𝜇
∂ ln 𝐿(𝜃|𝑟)

∂ω
∂ ln 𝐿(𝜃|𝑟)

∂α1
∂ ln 𝐿(𝜃|𝑟)

∂β
1 )

 
 
 
 
 
 

                                                               (27) 

För att maximera denna formel måste man numeriskt optimera värdena.  (Zivot, 2021) 

 

4.5 Test gällande modellernas passform 

Ett problem som uppstår när man konstruerar modeller är att man inte vet hur pass 

många parametrar man ska inkludera. Om man sätter till fler parametrar kan man få ett 
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bättre resultat men man riskerar att överanpassa sin modell efter det data man använt 

för att konstruera den. För att undvika överanpassning finns det en mängd 

informationskriterium som mäter resultatet av log-likelihood i jämförelse med mängden 

parametrar som använts. I korthet innebär detta att varje parameter måste bidra med 

ett tillräckligt högt likelihood för att inte anses som onödig. I denna avhandling används 

två ofta förekommande informationskriterium, nämligen Akaike (AIC) och Bayesian 

(BIC). De definieras som 

                                                                      𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 − 2ln(ℒ)                                                           (28) 

                                                                  𝐵𝐼𝐶 = ln(𝑛)𝑘 − 2ln(ℒ)                                                       (29) 

där k är antalet parametrar i modellen, ℒ är värdet på likelihood av modellen och n är 

storleken på samplet. Den modellen med lägst AIC och BIC anses vara den mest optimala 

att använda. (Tsay, 2014) 

4.6 Lämplighetstest för asymmetriska GARCH-modeller  

För att testa ifall de asymmetriska modellerna EGARCH och GJRGARCH går att 

applicera på data kommer observationerna testas. Detta test utförs genom att man först 

konstruerar en vanlig symmetrisk GARCH modell, sedan tar man de kvadrerade 

residualerna från denna modell och undersöker ifall residualerna är förutsägbara. De tre 

testen som kommer utföras kring detta i denna avhandling är test som Engle och Ng 

(1993) föreslog. Testerna är tecken bias, negativ storleksbias, positiv storleksbias och ett 

test som kombinerar alla tre. De olika testerna kan byggas upp enligt nedan 

                                                                     𝜀𝑡
2 = 𝛼 + 𝛽𝑆𝑡−1

+ + 𝑒𝑡                                                          (30) 

                                                                 𝜀𝑡
2 = 𝛼 + 𝛽𝑆𝑡−1

− 𝜀𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                      (31) 

                                                          𝜀𝑡
2 = 𝛼 + 𝛽(1 − 𝑆𝑡−1

+ )𝜀𝑡−1 + 𝑒𝑡                                                 (32) 

                                      𝜀𝑡
2 = 𝛼 + 𝛽1𝑆𝑡−1

− + 𝛽2𝑆𝑡−1
− 𝜀𝑡−1𝛽3(1 − 𝑆𝑡−1

+ )𝜀𝑡−1 + 𝑒𝑡                             (33) 

där 𝜀𝑡−1 är residualerna vid tidpunkt t-1, 𝑆𝑡−1
−  är en dummy variabel som antar värdet 1 

ifall 𝜀𝑡−1 < 0 ifall detta inte uppnås antar den värdet 0, 𝑆𝑡−1
+  är en dummy variabel som 

antar värdet 1 ifall 𝜀𝑡−1 > 0 ifall detta inte uppnås antar den värdet 0. 
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Om testernas beta parametrar har signifikanta t-värden innebär det att data inte klarar 

testet. Alltså innehåller residualerna någon typ av bias. 

4.7 Prognostisering av volatilitet 

Efter att de optimala modellerna för GARCH, EGARCH och GJRGARCH har bestämts 

kommer prognoserna för volatilitet skapas. Volatilitetprognoserna utförs genom att 

utföra en rekursiv enstegsprognos för varje modell. Detta innebär att först används data 

för hela normalperioden (mellan 1.1.2018 till 31.1.2020 i denna avhandling) för att träna 

upp modellerna. Sen prognostiseras volatiliteten för en dag framöver (1.2.2020). Efter 

detta prognostiseras följande dag (2.2.2020), då tar modellen i beaktande hela 

normalperioden samt den riktiga observationen för 1.2.2020. Prognosen fortsätter 

likadant tills varje dag för hela perioden har blivit prognostiserad. Figur 1 förklarar detta 

grafiskt. 

Figur 1 Rekursiv enstegsprognos 

I tidigare studier som utfört volatilitetsprognoser är det vanligt att parametrarna som 

används i de olika modellerna för prognosen skattas på nytt en gång i månaden. Detta 

har gjorts för att inte hindras av den brist på datorkapacitet som fanns när studierna 

blivit utförda. I denna avhandling kommer dock parametrarna skattas på nytt var femte 

dag, vilket innebär att modellernas parametrar kan ändra från vecka till vecka. Detta görs 

eftersom den datorkapacitet som krävs för att oftare skatta parametrarna inte är något 

hinder längre och att man på så sätt kan få en mer exakt prognos. 
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4.8 Volatilitetprognosernas uppskattningsförmåga 

För att undersöka hur de olika volatilitetmodellernas prognoser presterar kommer olika 

mått som mäter spridningen av avvikelserna mellan det aktuella värdet och det 

prognostiserade värdet att användas. Dessa mått är mean squared error (MSE), root 

mean squared error (RMSE), mean absolute error (MAE) och mean absolute percentage 

error (MAPE). MSE beräknas genom att använda de kvadrerade skillnaderna mellan 

prognostiserade värden och aktuella värden dividerat med antalet observationer. MSE 

och RMSE definieras som 

                                                     𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑇 − (𝑇1 − 1)
∑(𝜎𝑡 −

𝑇

𝑡=𝑇1

𝜎𝑓,𝑡)
2                                            (34) 

                                                  𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑇 − (𝑇1 − 1)
∑(𝜎𝑡 −

𝑇

𝑡=𝑇1

𝜎𝑓,𝑡)
2                                         (35) 

 

där T är antalet observationer och 𝑇1 är den första prognostiserade observationen. 𝜎𝑡 och 

𝜎𝑓,𝑡 är realiserade volatiliteten och den prognostiserade volatiliteten vid tid t. Skillnaden 

mellan MSE och RMSE är att RMSE är lättare att förstå för att värdet som det ger 

motsvarar de värden som det undersöker, medan MSE istället ger det kvadrerade värdet. 

MSE är mer känslig för extrema outliers än RMSE eftersom extremvärdena blir 

kvadrerade. MAE beräknas genom att använda summan av absoluta värden av 

skillnaderna mellan prognostiserade värden och aktuella värden dividerat med antalet 

observationer. MAE definieras som  

                                                      𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑇 − (𝑇1 − 1)
∑ |𝜎𝑡 −

𝑇

𝑡=𝑇1

𝜎𝑓,𝑡|                                             (36) 

MSE straffar stora prognostiseringsfel hårdare än vad MAE gör eftersom MSE använder 

sig av kvadrerade skillnader och MAE använder sig av absoluta skillnader. MAPE är 

väldigt likt MAE men avvikelsen mellan realiserade värdet och prognostiserade värdet 

divideras med det realiserade värdet. Detta innebär att MAPE kan tolkas som avvikelsen 

i procent. (Brooks, 2019) 
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                                                    𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑇 − (𝑇1 − 1)
∑ |

𝜎𝑡 − 𝜎𝑓,𝑡

𝜎𝑡
|

𝑇

𝑡=𝑇1

                                           (37) 

 

 

  

4.9 Beräkning av realiserad volatilitet 

Eftersom prognostiserad volatilitet ska jämföras med realiserad volatilitet och eftersom 

realiserad volatilitet inte är observerbart måste den uppskattas. Ett enkelt sätt att 

beräkna realiserad volatilitet på finansiell data är att använda sig av dagliga 

stängningskurser. Dock anses detta vara ett oprecist sätt och innehålla oönskat brus 

(Andersen och Bollerslev, 1998). Det mest optimala vore att använda sig av högfrekvent 

data eftersom då kan man även fånga förändringar som sker under själva handelsdagen 

och inte bara från stängning till stängning (Andersen, Bollerslev, Diebold och Labys, 

2003). I denna avhandling kommer dock inte högfrekvent data användas eftersom det 

är komplicerat att hämta och hantera. I stället kommer den realiserade volatiliteten att 

beräknas genom att använda daglig öppnings, stängning, högsta och lägsta prisdata. Den 

modell som satte grunderna för detta är Parkinsons (1980) volatilitetsberäkning som 

kort presenterats tidigare. Formeln för Parkinsons volatilitetsberäkning är 

                                                      𝜎𝑃𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑠𝑜𝑛 = √
𝑁

4𝑍𝑙𝑛(2)
∑(ln

𝐻𝑖
𝐿𝑖
)
2𝑧

𝑖=1

                                          (38) 

där N är antalet observationer per år, Z är antalet observationer totalt, 𝐻𝑖 är dagens 

högsta pris och 𝐿𝑖 är dagens lägsta pris. Problemet med denna volatilitetsberäkning är 

att den anser att medelvärdet av avkastningen är noll samt att den inte tar i beaktande 

öppnings och stängningspriserna och inte heller den volatilitet som sker så länge 

marknaden är stängd. 

Den volatilitetsberäkning för realiserad volatilitet som kommer användas i denna 

avhandling är Yang och Zhangs (2000). Denna modell fungerar korrekt även om 

medelvärdet inte är noll samt att den tar i beaktande den volatilitet som förekommer när 

marknaden är stängd. Yang-Zhang modellen byggs upp enligt nedan. 
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               𝜎𝑌𝑍 = √𝜎 𝑛𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡
2 + 𝑘𝜎ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠−𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡

2 + (1 − 𝑘)𝜎𝑅𝑆
2           (39) 

𝜎 𝑛𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡
2 = 

1

𝑍 − 1
∑(ln (

𝑂𝑖
𝐶𝑖−1

) − (
1

𝑧
∑ln(

𝑂𝑖
𝐶𝑖−1

)

𝑧

𝑖=1

))

2𝑧

𝑖=1

 

𝜎 ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠−𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡
2 = 

1

𝑍 − 1
∑(ln (

𝐶𝑖
𝑂𝑖
) − (

1

𝑧
∑ln(

𝐶𝑖
𝑂𝑖
)

𝑧

𝑖=1

))

2𝑧

𝑖=1

 

𝜎𝑅𝑆
2 = 

1

𝑍
∑(ln (

𝐻𝑖
𝐶𝑖
) ln (

𝐻𝑖
𝑂𝑖
) + ln (

𝐿𝑖
𝐶𝑖
) ln (

𝐿𝑖
𝑂𝑖
))

𝑧

𝑖=1

 

𝑘 =
1,34

1 +
𝑍 + 1
𝑍 − 1

 

Där, N är antalet observationer per år, Z är antalet observationer totalt, 𝐶𝑖 är 

stängningskursen och 𝑂𝑖 är öppningskursen dagen i, 𝐶𝑖−1 är stängningskursen för 

föregående dag, 𝐻𝑖 och 𝐿𝑖 är högsta priset samt lägsta priset under dag i. Värt att nämna 

är att 𝜎𝑅𝑆
2  som används i Yang-Zhang modellen är en volatilitets beräkning som skapades 

av Rogers och Satchell (1991). 
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5 DATA 

Det data som används i denna studie är de dagliga stängningskurserna för de nordiska 

indexen OMX Helsinki 25, OMX Stockholm 30 och OMX Copenhagen 25. Data hämtas 

från Yahoo Finance. Dessa index har valts eftersom studien vill fokusera på hur de olika 

volatilitetsmodellerna presterar på den nordiska marknaden under COVID-19 

pandemin. OMX Helsinki 25, OMX Stockholm 30 och OMX Copenhagen 25 är alla index 

som inkluderar de mest omsatta aktierna i respektive land. Som tidsintervall för studien 

används 1.1.2018 till 14.4.2022. Mängden observationer per index varierar mellan 1068 

till 1075 eftersom vissa av börserna har haft fler dagar än de andra där handel inte varit 

möjligt. De index som används är prisindex och inte avkastningsindex, detta kan skapa 

oönskade rörelser i data t.ex. om ett av de större företagen på något av indexen utdelar 

en avsevärd dividend kommer värdet på indexet sjunka. Detta är inget man kan enkelt 

bearbeta bort ur sitt data utan man måste istället hålla det i åtanke när man undersöker 

resultatet. 

Observationerna kommer bli delade in i två olika perioder, en så kallad normalperiod 

mellan 1.1.2018 och 31.1.2020 samt en COVID-19 period mellan 1.2.2020 och 11.4.2022. 

Utöver detta delas COVID-19 perioden ytterligare en gång för att specifikt fokusera på 

den extremt volatila perioden mellan 1.2.2020 till 30.4.2020 som man även kan 

observera i Figur 3 och 4. Notera att alla Portmanteau test i Data-kapitlet utförs på hela 

dataserien (1.1.2018 – 14.4.2022) och inte endast någon av de tidigare definierade 

tidsramarna. 

 

Figur 2 Indexens dagliga stängningskurser 
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Som avkastning används den logaritmiska avkastningen genom användning av dagliga 

stängningskurser. Formeln nedan används för att räkna ut den logaritmiska 

avkastningen. 

                                                                        𝑅𝑡 = ln (
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

)                                                                  (40) 

I vilken 𝑃𝑡 anger stängningskursen vid tidpunkt t. 

 

Figur 3 Indexens logaritmiska avkastning 

I figur 3 ser man den logaritmiska avkastningen för de olika indexen, här kan observeras 

att marknaderna var mest turbulenta i slutet av februari och i början av mars 2020. Man 

ser även att marknaderna rör sig något mer under COVID-19 perioden i jämförelse med 

perioden innan. Utöver detta ser vi att OMXH25 och OMXS30 hade de största prisfallen, 

medan OMXC25 hade det minsta prisfallet. 
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Tabell 1 Deskriptiv statistik för indexen 

 
OMXH25 OMXS30 OMXC25 

Medeltal 0,020 % 0,026 % 0,039 % 

Standardavvikelse 1,247 % 1,233 % 1,139 % 

Varians 0,016 % 0,015 % 0,013 % 

Kurtosis 8,48 8,61 3,66 

Skevhet -0,87 -0,92 -0,63 

Minimi -10,68 % -11,17 % -8,37 % 

Maximi 6,66 % 6,85 % 4,01 % 

Observationer 1074 1075 1068 

 

Tabell 1 visar den deskriptiva statistiken för logaritmisk avkastning under hela 

tidsperioden. Här ses klarare att OMXS30 hade det största prisfallet under en dag 

eftersom OMXS30 hade det lägsta minimivärdet, samt att OMXC25 hade ett högre 

minimivärde än de andra indexen vilket innebär att OMXC25s största prisfall var mindre 

än de övriga indexens största prisfall.  

Indexens kurtosis är höga, speciellt för OMXS30 och OMXH25, OMXC25 har en något 

lägre kurtosis men alla indexen har en kurtosis som är högre än tre vilket innebär att de 

är leptokurtiskt fördelade. Alla indexen har en negativ skevhet. Leptokurtisk fördelning 

och skevhet till en viss del är ofta förekommande när det gäller avkastning på finansiella 

marknader (Brooks, 2019). Avkastningen verkar på basis av detta inte vara 

normalfördelad.  

För att vidare undersöka att de logaritmiska avkastningarna inte är normalfördelade 

utförs Jarque-Bera test på de olika indexen. Resultaten på testen kan ses i tabell 2. Det 

är höga värden som är långt från noll och alla testen är signifikanta på 1 % nivå vilket gör 

att Jarque-Bera testets nollhypotes kan förkastas. Avkastningarna är alltså inte 

normalfördelade. 

 

Tabell 2 Jarque-Bera resultat 

 OMXH25 OMXS30 OMXC25 
𝝌2 3339,6∗∗∗ 3377,8∗∗∗ 643,88∗∗∗ 

*,** och *** representerar signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå 
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Figur 4 Fördelningsdiagram över logaritmisk avkastning 

Figur 4 visar grafiskt hur fördelningen av de olika indexen är uppbyggt. Man ser att 

fördelningen inte är normalfördelad speciellt den negativa skevheten syns eftersom de 

negativa svansarna är längre än de positiva. Notera även att toppen kring medelvärdet 

är smal vilket är ett tecken på leptokurtosis. OMXC25 är enligt den deskriptiva 

statistiken i tabell 1 det index med lägst leptokurtosis, detta observerar man även i figur 

4 eftersom toppen kring medelvärdet är något tjockare än de övriga indexens grafer. 

De modeller som ska appliceras i denna avhandling kräver att det underliggande data är 

stationärt, därför utförs ett Augmented Dickey-Fuller test som presenterats i ett tidigare 

kapitel. Ett hinder med testet är att det är svårt att bestämma antalet laggar, för att 

försöka lösa detta utförs testet med tre olika laggstrukturer. Resultatet kan ses i tabell 3. 

Eftersom alla värden är signifikanta och mer negativa än det motsvarande kritiska värdet 

för 5 % signifikansnivå (-2,87), kan man förkasta nollhypotesen. De tre indexens data 

verkar vara stationärt. 
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Tabell 3 Resultat från ADF-test 

 k=0 k=10 k=20 

OMXH25 −31,31∗∗∗ −9,65∗∗∗ −7,69∗∗∗ 
OMXS30 −34,08∗∗∗ −9,54∗∗∗ −8,08∗∗∗ 
OMXC25 −32,11∗∗∗ −9,29∗∗∗ −7,49∗∗∗ 
*,** och *** representerar signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå 

 

Eftersom osäkerheten kring mängden laggar i ADF-testet kan orsaka tvivel utförs även 

ett KPSS-test för att stärka antagandet att data är stationärt. Resultatet av detta test är 

listat i tabell 4. Eftersom nollhypotesen för KPSS är att data är stationärt och inget av 

indexen hade ett signifikant resultat, kan inte nollhypotesen förkastas. På basis av att två 

olika test indikerar stationäritet kan man med god säkerhet anta att det data som 

används inte kommer att skapa problem på grund av icke-stationäritet. 

Tabell 4 Resultat från KPSS-test 

 KPSS-trend 

OMXH25 0,047 
OMXS30 0,053 
OMXC25 0,086 
*,** och *** representerar signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå 

 
 

Det är vanligt att anta att det betingade medelvärdet för logaritmisk daglig avkastning är 

0 när man konstruerar GARCH modeller. För att undersöka att detta även passar in på 

det dataunderlag som används testas modeller för betingade medelvärden med laggar 

mellan 0-3 på både AR och MA och sedan används informationskriteriet AIC och BIC för 

att bedöma vilken modell som passar bäst. ARMA(0,0) med 0 medelvärde verkar vara 

den bästa modellen för alla de tre indexen. I tabell 5 ser vi resultaten för OMXH25 där 

ser man att ARMA(0,0) med noll som medelvärde passar bäst enligt AIC och BIC, de 

övriga indexens resultat är inte inkluderade i tabellen men slutsatsen där var även det 

samma. 
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Tabell 5 Betingade medelvärdes modeller OMXH25 

 MA(0) Medelvärde 0 MA(0) MA(1) MA(2) 

AR(0) Medelvärde 0 AIC: -3393,5 
BIC: -3389,3 

- - - 

AR (0) - AIC: -3391,8 
BIC: -3383,3 

AIC: -3390,0 
BIC: -3377,3 

AIC: -3392,6 
BIC: -3375,6 

AR(1) - AIC: -3390,1 
BIC: -3377,3 

AIC: -3389,3 
BIC: -3372,4 

AIC: -3391,1 
BIC: -3369,8 

AR(2) - AIC: -3392,0 
BIC: -3375,1 

AIC: -3390,2 
BIC: -3369,1 

AIC: -3390.1 
BIC: -3364.7 

 

För att undersöka ifall det förekommer ARCH-effekter kommer graferna av 

autokorrelationsfunktionen (acf) och partiella autokorrelationsfunktionen (pacf) 

undersökas och två test: Ljung-Box samt ARCH Lagrange multiplier att utföras. Detta 

ska undersökas på residualerna av betingade medelvärdes regressionen, men eftersom 

de betingade medelvärden som ansågs passa bäst var när de antog värdet noll, skiljer sig 

inte residualerna från avkastningsdata. I figur 5 ser man acf- och pacf grafer för de olika 

indexens logaritmiska avkastning i kvadrat, här ser man klart att det finns 

autokorrelation mellan de olika laggarna alltså verkar det finnas ARCH-effekter. 



 

 

32 

 

Figur 5 ACF och PACF grafer av residualerna i kvadrat 

När man utför Ljung-Box testet för att undersöka ARCH-effekter ska man göra det på de 

kvadrerade residualerna av den betingade medelvärdesmodellen, men som tidigare 

nämnts antas medelvärdet vara noll och därför har Ljung-Box testet utförts på 

dataserierna i kvadrat. Både Ljung-Box och ARCH-LM testerna indikerar på att det finns 

autokorrelation i data eftersom alla resultat var signifikanta på 1 % nivå. Därför borde de 

olika GARCH-modellerna vara applicerbara på data. Resultatet av de olika testerna kan 

ses i tabell 6. 
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Tabell 6 Ljung-Box och ARCH-LM resultat 

 OMXH25 OMXS30 OMXC25 

LB laggar = 1 20,21∗∗∗ 17,98∗∗∗ 14,79∗∗∗ 

LB laggar = 5 293,55∗∗ 164,07∗∗∗ 159,40∗∗∗ 

LB laggar = 10 497,76∗∗∗ 386,03∗∗∗ 317,18∗∗∗ 

ARCH-LM laggar = 1 20,14∗∗* 17,92∗∗∗ 14,74∗∗∗ 

ARCH-LM laggar = 5 188,17∗∗* 115,03∗∗∗ 121,25∗∗∗ 

ARCH-LM laggar = 10 224,02∗∗* 196,42∗∗∗ 176,78∗∗∗ 

*,** och *** representerar signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå 

För att testa ifall de asymmetriska modellerna EGARCH och GJRGARCH går att 

applicera på data utförs de test som Engle och Ng föreslog 1993 och som presenterades 

tidigare i denna avhandling. Resultat av dessa test finns i tabell 7 och de indikerar att de 

asymmetriska modellerna är applicerbara eftersom gemensamma effekten är signifikant 

på 1 % nivå för OMXS30 och OMXC25 medan den är signifikant på 5 % nivå för 

OMXH25. Dessa test kommer även att utföras senare på residualerna av EGARCH och 

GJRGARCH för att undersöka om de presterar bättre. 

Tabell 7 Resultat av tecken och storleksbias test på en GARCH(1,1) modell 

 OMXH25 OMXS30 OMXC25 
Teckenbias 0,94 1,27 2,17∗∗ 
Negativ storleksbias 0,43 0,79 0,20 
Positiv storleksbias 1,60 1,97∗∗ 0,83 
Gemensam effekt 10,38∗∗ 18,41∗∗∗ 18,27∗∗∗ 
*,** och *** representerar signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå 
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6 RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultatet av själva GARCH modellerna presenteras. Först testas 

de olika modellernas passform för att identifiera den modellen med optimala antalet 

parametrar för varje index och typ av modell. Efter att de optimala modellerna har 

konstruerats kommer de att användas till att prognostisera volatilitet och dessa 

prognoser kommer sedan att jämföras med den realiserade volatiliteten för att dra en 

slutsats gällande vilken av modellerna som presterat bäst. 

6.1 Modellernas passform 

För att bestämma antalet laggar på modellerna används informationskriterierna AIC och 

BIC. Värden på AIC och BIC för olika antal laggar är presenterade i tabell 8. 

Tabell 8 AIC och BIC för de olika GARCH modellerna under normalfördelning 

OMXH25 GARCH EGARCH GJRGARCH 
(p,q) AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

1,1 -6,549 -6,524 -6,593 -6,560 -6,580 -6,547 

1,2 -6,545 -6,512 -6,589 -6,548 -6,576 -6,535 

2,1 -6,545 -6,512 -6,585 -6,536 -6,573 -6,523 

2,2 -6,541 -6,501 -6,585 -6,527 -6,574 -6,517 

OMXS30 GARCH EGARCH GJRGARCH 
(p,q) AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

1,1 -6,553 -6,529 -6,608 -6,575 -6,600 -6,567 

1,2 -6,554 -6,521 -6,605 -6,564 -6,599 -6,558 

2,1 -6,549 -6,516 -6,602 -6,552 -6,595 -6,546 

2,2 -6.550 -6.509 -6,598 -6,541 -6,592 -6,535 

OMXC25 GARCH EGARCH GJRGARCH 
(p,q) AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

1,1 -6,633 -6,608 -6,704 -6,671 -6,674 -6,641 

1,2 -6,629 -6,595 -6,700 -6,659 -6,670 -6,628 

2,1 -6,657 -6,624 -6,700 -6,651 -6,667 -6,618 

2,2 -6,654 -6,612 -6,697 -6,639 -6,660 -6,602 

 

Som kan ses ovan verkar den optimala laggstrukturen vara (1,1) för de flesta av 

modellerna. Det är endast AIC för OMXS30 GARCH och AIC samt BIC för OMXC25 

GARCH som föreslår något annat. Gällande OMXS30 GARCH kommer den mer snåla 

modellen att användas, alltså GARCH(1,1) som BIC föreslår. Detta innebär att den enda 

modellen som inte föreslås ha en (1,1) laggstruktur är OMXC25 GARCH som antas 
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använda en (2,1) laggstruktur istället. Vi ser också i tabell 8 att den modell som generellt 

har bäst passform är EGARCH och sämst passform är GARCH eftersom 

informationskriterierna är lägst för EGARCH och högst för GARCH. 

Laggstrukturerna är dock inte än helt bestämda eftersom modellerna i tabell 8 antar en 

normalfördelning och som tidigare diskuterats är dataunderlaget som används inte 

normalfördelat. Därför konstrueras nya modeller med students t-fördelning för att 

undersöka ifall AIC och BIC värdena förbättras. Resultatet av detta kan ses i tabell 9. 

Tabell 9 AIC och BIC för de olika GARCH modellerna under students t fördelning 

OMXH25 GARCH EGARCH GJRGARCH 
(p,q) AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

1,1 -6,545 -6,504 -6,588 -6,547 NA NA 

1,2 -6,540 -6,491 -6,584 -6,535 NA NA 

2,1 -6,541 -6,512 -6,580 -6,523 NA NA 

2,2 -6,537 -6,480 -6,580 -6,514 NA NA 

OMXS30 GARCH EGARCH GJRGARCH 
(p,q) AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

1,1 -6,553 -6,512 -6,604 -6,563 NA NA 

1,2 -6,553 -6,503 -6,597 -6,540 NA NA 

2,1 -6,548 -6,499 -6,597 -6,540 NA NA 

2,2 -6,549 -6,491 -6,594 -6,528 NA NA 

OMXC25 GARCH EGARCH GJRGARCH 
(p,q) AIC BIC AIC BIC AIC BIC 

1,1 -6,672 -6,630 -6,709 -6,667 -6,693 -6,652 

1,2 -6,667 -6,618 -6,705 -6,655 -6,689 -6,639 

2,1 -6,678 -6,628 -6,708 -6,650 -6,686 -6,628 

2,2 -6,674 -6,616 -6,705 -6,638 -6,683 -6,616 

 

Som man ser när man jämför tabell 8 med tabell 9 förbättras inte modellerna för 

OMXH25 och OMXS30 när students t-fördelning används. Därför kommer modellerna 

fortfarande att anta normalfördelning för de indexen. Orsaken till att GJRGARCH(1,1) 

resultat fattas för OMXH25 och OMXS30 i tabell 9 är för att hessematrisen för modellen 

inte går att inverteras med student t-fördelning. Men eftersom GARCH och EGARCH 

inte förbättrades för OMXH25 och OMXS30, kan man gott anta att inte heller 

GJRGARCH förbättras av att anta en student t-fördelning för de två indexen. 

För OMXC25 ser man att modellerna förbättras av att använda sig av students t-

fördelning, därför kommer alla modeller som konstrueras på OMXC25 använda students 
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t som fördelning. En annan förändring som skett med OMXC25 när students t-

fördelning används är att BIC indikerar på att GARCH(1,1) vore en bättre modell än en 

GARCH(2,1) som AIC antar, och eftersom GARCH(1,1) är mer snål i sin uppbyggnad 

kommer den att användas.  

Eftersom laggstrukturen och fördelningen för de olika modellerna nu är säkerställt 

konstrueras GARCH(1,1), EGARCH(1,1) och GJRGARCH(1,1) för alla index. 

Fördelningarna som används är normalfördelning för OMXH25 och OMXS30, och 

students t-fördelning för OMXC25. 

 

Tabell 10 Statistika för GARCH(1,1) modellerna 

GARCH 
 OMXH25 OMXS30 OMXC25 

𝝎 0,000008∗∗∗ 
(26,30) 

0,000013∗∗∗ 
(52,99) 

0,000006∗∗∗ 
(14,28) 

𝜶𝟏 0,08∗∗∗ 
(8,31) 

0,11∗∗∗ 
(7,63) 

0,07∗∗∗ 
(5,99) 

𝜷𝟏 0,82∗∗∗ 
(39,93) 

0,74∗∗∗ 
(26,65) 

0,85∗∗∗ 
(21,96) 

T − 
- 

− 
- 

8,74∗∗∗ 
(3,14) 

AIC -6,54 -6,55 -6,67 

BIC -6,52 -6,52 -6,64 

Loglikelihood 1699,20 1700,28 1708,88 

Ljung-Box test på standardiserade residualerna 

q=1 0,20 0,94 0,17 

q=5 0,70 2,09 6,52 

q=10 1,30 4,80 12,34 

Engle och Ngs test gällande tecken och storleksbias 

Teckenbias 1,37 0,70 2,16∗∗ 
Negativ 
storleksbias 

0,31 2,12∗∗ 1,55 

Positiv 
storleksbias 

0,28 1,46 0,76 

Gemensam effekt 4,90 10,74∗∗ 10,96∗∗ 
*,** och *** representerar signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå, värden i parentes är t-värden 

 

I tabell 10 ses statistika och relevanta testresultat för GARCH(1,1) modellerna. 

Modellerna verkar vara korrekta eftersom alla parametrar är signifikanta på 1% nivå. 

Summan av 𝜶𝟏 och 𝜷𝟏 är < 1 vilket innebär att modellen är stationär och att effekter av 

volatilitetschocker inte varar för evigt. Intressant nog verkar inte effekten av chocker på 
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volatilitet stanna kvar under en lång tid för något av indexen. Effekten av chocker 

halveras efter 6 dagar för OMXH25, 4 dagar för OMXS30 och 8 dagar för OMXC25. 

Ljung-Box testerna på standardiserade residualerna är inte signifikanta vilket innebär 

att det inte finns tecken på signifikant autokorrelation i residualerna, alltså borde inga 

ARCH-effekter kvarstå. Engles och Ngs test visar dock att GARCH(1,1) modellerna för 

OMXS30 och OMXC25 inte klarar av att ta i beaktande den asymmetriska effekt som 

finns i deras respektive data, eftersom den gemensamma effektens nollhypotes förkastas 

på 5 % signifikansnivå. Intressant nog presterar GARCH(1,1) modellen för OMXH25 väl 

i Engles och Ngs test, eftersom nollhypotesen för gemensam effekt inte kan förkastas. 

Testet antyder på att GARCH(1,1) modellen klarar av att fånga upp de asymmetriska 

effekterna i data för OMXH25, men eftersom GARCH(1,1) inte tar i beaktande asymmetri 

i sin struktur innebär det att asymmetrieffekten på OMXH25 inte verkar vara särskilt 

markant. 

Tabell 11 Statistika för EGARCH(1,1) modellerna 

EGARCH 
 OMXH25 OMXS30 OMXC25 

𝝎 −0,87∗∗∗ 
(-119,38) 

−0,94∗∗∗ 
(-125,88) 

−0,58∗∗∗ 
(-138,35) 

𝜶𝟏 −0,16∗∗∗ 
(-6,06) 

−0,17∗∗∗ 
(-7,38) 

−0,15∗∗∗ 
(-5,53) 

𝜷𝟏 0,94∗∗∗ 
(10964,03) 

0,90∗∗∗ 
(25841,73) 

0,85∗∗∗ 
(12103,05) 

𝜸 0,06∗∗∗ 
(4,21) 

 0,04∗∗∗ 
(3,15) 

0,008 
(-0,59) 

T − 
- 

− 
- 

13,84∗ 
(1,85) 

AIC -6,59 -6,60 -6,70 

BIC -6,55 -6,57 -6,66 

Loglikelihood 1711,49 1715,64 1719,22 

Ljung-Box test på standardiserade residualerna 

q=1 0,29 1,03 0,15 

q=5 0,92 2,45 6,64 

q=10 1,89 5,55 10,81 

Engle och Ngs test gällande tecken och storleksbias 

Teckenbias 0,93 1,51 1,86∗ 
Negativ 
storleksbias 

0,87 1,72∗ 1,94∗ 

Positiv 
storleksbias 

0,57 0,77 0,76 

Gemensam effekt 1,14 3,62 5,27 
*,** och *** representerar signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå, värden i parentes är t-värden 
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I tabell 11 ser vi statistika för EGARCH(1,1) modellerna för de olika indexen. För 

OMXH25 och OMXS30 är alla parametrar signifikanta på 1 % nivå, men för OMXC25 är 

parametern 𝛾 för asymmetri inte signifikant. Även för EGARCH är summan av 𝜶𝟏 och 

𝜷𝟏 < 1 för alla index vilket innebär att modellen är stationär och att chocker inte varar 

för evigt. 𝛾 är positivt för alla index vilket innebär att negativa chocker har en större effekt 

på volatilitet än vad positiva har, vilket stämmer överens med teorin bakom volatilitet. 

Ljung-Box testerna hittar ingen autokorrelation i de standardiserade residualerna. Engle 

och Ngs test ger bättre resultat för EGARCH(1,1) modellerna än för GARCH(1,1) 

modellerna dock finns fortfarande teckenbias på 10 % signifikansnivå för OMXC25 och 

negativ storleksbias på 10 % signifikansnivå för OMXS30 och OMXC25. 

Tabell 12 Statistika för GJRGARCH(1,1) modellerna 

GJRGARCH 
 OMXH25 OMXS30 OMXC25 

𝝎 0,000007∗∗∗ 
(105,66) 

0,000009∗∗∗ 
(-125,88) 

0,000004∗∗∗ 
(25,75) 

𝜶𝟏 0 
(0,000002) 

0 
(0,000006) 

0 
(0) 

𝜷𝟏 0,82∗∗∗ 
(35,94) 

0,79∗∗∗ 
(35,26) 

0,89∗∗∗ 
(12103,05) 

𝜸 0,20∗∗∗ 
(3,51) 

 0,20∗∗∗ 
(4,16) 

0,11∗∗∗ 
(-2,72) 

T − 
- 

− 
- 

9,52∗∗∗ 
(2,90) 

AIC -6,58 -6,60 -6,69 

BIC -6,54 -6,57 -6,65 

Loglikelihood 1708,23 1713,44 1715,19 

Ljung-Box test på standardiserade residualerna 

q=1 0,15 1,03 0,11 

q=5 6,64 2,45 6,19 

q=10 10,81 5,55 10,86 

Engle och Ngs test gällande tecken och storleksbias 

Teckenbias 1,35 0,75 2,13∗∗ 
Negativ 
storleksbias 

1,32 0,59 1,96∗ 

Positiv 
storleksbias 

0,02 1,30 0,76 

Gemensam effekt 2,60 2,29 9,57∗∗ 
*,** och *** representerar signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå, värden i parentes är t-värden 

 

I tabell 12 presenteras statistika för GJRGARCH(1,1) modellerna. Alla parametrarna är 

signifikanta på 1 % nivå förutom ARCH parametern 𝜶𝟏 som inte är signifikant och antar 
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värdet 0 för alla index. Detta borde dock inte skapa några problem eftersom den enda 

restriktionen som modellen har på koefficienten är 𝜶𝟏 ≥ 0. Asymmetriparametern 𝛾 är 

signifikant och positiv för alla index, detta innebär samma som för EGARCH(1,1) att 

negativa chocker har större inverkan på volatilitet än vad positiva chocker av samma 

storlek har. Asymmetrieffekten på OMXC25 är något lägre än på OMXH25 och OMXS30. 

Resultaten av Ljung-Box-testen på de standardiserade residualerna är inte signifikanta, 

de uppvisar alltså inte tecken på autokorrelation. Engle och Ngs test visar inga tecken på 

bias för OMXH25 och OMXS30, men för OMXC25 verkar det fortfarande finnas kvar 

teckenbias samt gemensam effekt på 5 % signifikansnivå. 

6.2 Prognoser 

Även om loglikelihood och informationskriterierna AIC samt BIC anser att den modellen 

med bäst passform på in-sample data från normalperioden verkar vara EGARCH, 

innebär det inte automatiskt att EGARCH modellen presterar bäst när det kommer till 

att prognostisera out-sample volatilitet från COVID-19 perioden. Därför kommer alla tre 

modellerna GARCH, GJRGARCH och EGARCH användas för att skapa skilda prognoser 

för volatilitet som sedan jämförs med den realiserade volatiliteten. 

 

Figur 6 Volatilitetsprognoser OMXH25 
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I figur 6 ser man grafiskt hur de olika modellerna har prognostiserat volatilitet för 

OMXH25. Alla modellerna verkar underskatta volatiliteten något i jämförelse med den 

realiserade volatiliteten, men man ser att de följer samma mönster. På basis av att 

analysera grafen kan man inte dra någon slutsats gällande vilken av modellerna som 

presterat bäst. 

 

Figur 7 Volatilitetsprognoser OMXS30 

Figur 7 visar grafiskt modellernas prognostiserade volatilitet för OMXS30. Även här ser 

vi att modellerna prognostiserar en något lägre volatilitet samt att de följer samma 

mönster som den realiserade volatiliteten. Precis som med prognoserna för OMXH25 

kan man inte dra någon slutsats för OMXS30 gällande vilken modell som presterat bäst 

genom att analysera grafen. 
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Figur 8 Volatilitetsprognoser OMXC25 

I figur 8 ser vi att modellerna presterar något sämre för att prognostisera volatilitet på 

OMXC25. Modellerna ser ut att följa mönstret av realiserad volatilitet till en viss del men 

underskattar kraftigt volatiliteten under perioder med hög realiserad volatilitet. Även för 

OMXC25 kan man inte bestämma vilken modell som presterat bäst genom att analysera 

graferna. 

En orsak till varför prognoserna tenderar att underskatta volatiliteten i jämförelse till 

realiserad volatilitet kan bero på att den realiserade volatiliteten beräknas med Yang-

Zhangs (2000) modell. Som tidigare nämnts använder Yang-Zhangs modell sig av 

dagligt högsta pris, lägsta pris, öppningskurs och stängningskurs för de olika indexen. 

Detta innebär att realiserade volatiliteten tar i beaktande volatiliteten under dagen samt 

när marknaden är stängd. De olika GARCH modellerna prognostiserar på basis av data 

för logaritmisk avkastning beräknat från dagliga stängningskurser. De använder alltså 

sig inte av samma information som Yang-Zhangs modell gör.  

I figur 9 ser man OMXH25 prognoserna i jämförelse med realiserad volatilitet beräknat 

med den simplare modellen av Parkinson (1980) som presenterats i ett tidigare kapitel. 

Figur 9 bekräftar antagandet eftersom prognoserna stämmer bättre överens med 

realiserad volatilitet beräknat med Parkinsons modell. 
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Figur 9 Volatilitetsprognoser OMXH25 – Parkinson realiserad volatilitet 

Realiserad volatilitet som är beräknat med hjälp av Parkinsons (1980) modell passar 

prognoserna bättre. Ändå kommer fortsättningsvis Yang och Zhangs (2000) modell 

användas när spridningen mellan realiserad volatilitet och prognostiserad volatilitet 

undersöks, eftersom Yang och Zhangs modell anses reflektera den verkliga volatiliteten 

bättre. 

Tabell 13 Prognosernas spridning från realiserad volatilitet 

OMXH25 GARCH(1,1) EGARCH(1,1) GJRGARCH(1,1) 

MSE 0,0095 0,0132 0,0098 

RMSE 0,0977 0,1150 0,0987 

MAE 0,0690 0,0781 0,0715 

MAPE 0,3091 0,3460 0,3276 

OMXS30 GARCH(1,1) EGARCH(1,1) GJRGARCH(1,1) 

MSE 0,0112 0,0161 0,0125 

RMSE 0,1058 0,1271 0,1117 

MAE 0,0690 0,0789 0,0741 

MAPE 0,3000 0,3384 0,3313 

OMXC25 GARCH(1,1) EGARCH(1,1) GJRGARCH(1,1) 

MSE 0,0142 0,0162 0,0136 

RMSE 0,1192 0,1271 0,1168 

MAE 0,0838 0,0889 0,0869 

MAPE 0,3518 0,3794 0,3809 



 

 

43 

 

Tabell 13 presenterar resultatet av måtten som mäter spridningen mellan 

prognostiserade värden i jämförelse med realiserade värden. Det finns ingen modell som 

presterar bättre än de övriga på alla mått och alla index, men GARCH(1.1) verkar ha 

presterat bäst. För OMXH25 är GARCH(1,1) den modell som har prognoser närmast det 

realiserade värdet medan EGARCH(1,1) är den modell som varit mest oprecis. Även för 

det svenska indexet OMXS30 är GARCH(1,1) den modell som presterat bäst och även 

här är EGARCH(1,1) den modellen med sämst resultat. För OMXC25 är det dock inte lika 

klart gällande vilka modeller som kan anses ha prognostiserat närmast det realiserade 

värdet. MSE och RMSE anser att GJRGARCH(1,1) har presterat bäst medan MAE och 

MAPE väljer GARCH(1,1). Det intressanta gällande OMXC25 är att den modell som 

ligger längst från realiserade värdet enligt MSE, RMSE och MAE är EGARCH(1,1) men 

enligt MAPE GJRGARCH(1,1). På basis av detta kan man anse att GARCH(1,1) verkar 

vara den modell som generellt presterat bättre än de övriga och EGARCH(1,1) är den som 

har generellt presterat sämre. Nämnvärt är att skillnaderna mellan de olika modellernas 

prognostiseringsfel inte är väldigt stora. Resultatet stämmer överens med tidigare 

studier så som Angabini och Wasiuzzaman (2011) och Sharma & Sharma (2015) som 

kom fram till att symmetriska modeller vanligtvis presterat bäst, men även med studier 

som tyder på att resultatet är splittrat så som Wennström (2014). 

Tabell 14 Prognosernas spridning från realiserad volatilitet – Extrema perioden 

OMXH25 GARCH(1,1) EGARCH(1,1) GJRGARCH(1,1) 

MSE 0,0455 0,0703 0,0397 

RMSE 0,2132 0,2651 0,1992 

MAE 0,1690 0,2141 0,1623 

MAPE 0,3726 0,4868 0,3899 

OMXS30 GARCH(1,1) EGARCH(1,1) GJRGARCH(1,1) 

MSE 0,0655 0,1028 0,0671 

RMSE 0,2560 0,3206 0,2590 

MAE 0,1972 0,2503 0,2014 

MAPE 0,4019 0,5266 0,4415 

OMXC25 GARCH(1,1) EGARCH(1,1) GJRGARCH(1,1) 

MSE 0,0706 0,0839 0,0586 

RMSE 0,2656 0,2896 0,2421 

MAE 0,2026 0,2351 0,1939 

MAPE 0,4441 0,5853 0,4630 
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I tabell 14 finns resultatet av spridningsmåtten när man fokuserar på den mest volatila 

perioden mellan februari till slutet av april 2020. Här borde teoretiskt sett de 

asymmetriska modellerna prestera bättre än de symmetriska modellerna, eftersom 

marknaderna var fyllda med negativa rörelser. Resultatet stämmer dock inte helt överens 

med detta antagande. Den symmetriska GARCH(1,1) presterar fortfarande bättre än den 

asymmetriska EGARCH(1,1). Man ser dock en förbättring i förhållande till hela perioden 

för asymmetriska GJRGARCH(1,1), eftersom den modellen nu presterar bättre än 

GARCH(1,1) på OMXH25. EGARCH(1,1) är fortsättningsvis den modell som har sämst 

resultat när man undersöker spridningsmåtten. Om man jämför tabell 13 och 14 ser man 

att skillnaderna i prognostiseringsfelen mellan de olika modellerna är något större under 

den volatila perioden i jämförelse med hela COVID-19 perioden. Resultatet för den mer 

volatila delen stämmer mer överens med tidigare studier som anser att man inte kan säga 

ifall asymmetriska modeller presterar bättre än symmetriska så som Wennström (2014). 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Syftet med denna avhandling var att undersöka hur väl de tre olika volatilitetsmodellerna 

GARCH, EGARCH och GJRGARCH prognostiserar volatilitet på den nordiska 

marknaden under COVID-19-pandemin. Underliggande data som använts är dagliga 

stängningskurser för tre nordiska börsindex OMXH25, OMXS30 och OMXC25 mellan 

januari 2018 till mitten av april 2022. Enligt teorin borde modeller som tar i beaktande 

asymmetriska reaktioner på marknader prestera bättre under perioder med stora 

negativa prisrörelser. Tidigare utförda studiers resultat så som Angabini och 

Wasiuzzaman (2011) motstrider dock detta. 

Resultatet av avhandlingen tyder på att det inte finns någon direkt vinnare gällande 

vilken av de olika modellerna som prognostiserat volatilitet bäst under COVID-19 

pandemin. På basis av informationskriterier passar EGARCH(1,1) bäst av de tre 

modellerna för data under normalperioden. GARCH(1,1) verkar ha bäst 

prognostiseringsförmåga för volatilitet då man tittar på hela COVID-19 perioden. Det är 

endast för danska OMXC25 som man inte kan säga om GARCH(1,1) eller 

GJRGARCH(1,1) prognostiserat bättre. När man dock fokuserar på den mest volatila 

delen under pandemin kan man inte säga om GARCH(1,1) eller GJRGARCH(1,1) 

presterat bättre. Det som man klart kan se är att den modell som presterar sämst när det 

kommer till att prognostisera volatilitet under COVID-19 pandemin är EGARCH(1,1). 

Resultatet motstrider teorin något eftersom asymmetriska EGARCH-modeller antas 

vara bättre under perioder med stora negativa chocker än symmetriska GARCH-

modeller. Slutsatsen av studien är den samma som en mängd andra tidigare studier så 

som Hansen & Lunde (2005) och Wennström (2014), ingen modell kan sägas prestera 

bäst under alla omständigheter. 

Förslag till framtida forskning inom ämnet är att öka antalet volatilitetsmodeller som 

testas. Även om det är viktigt att testa vilka modeller som har bäst passform borde man 

inte plocka bort de modeller med sämre passform när man prognostiserar volatilitet. 

T.ex. att istället för att som i denna studie endast prognostisera med laggstrukturerna 

(1,1) på alla modeller och att bara använda sig av en fördelning för varje index, kunde 

man inkludera många olika lagstrukturer samt fler olika fördelningar. Utöver detta finns 

det en hel uppsjö av olika typer av modeller som kan prognostisera volatilitet, därför vore 

det av intresse att inkludera flera än bara GARCH, EGARCH och GJRGARCH. 
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