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Sammanfattning 

Politik, krig och naturkatastrofer medför fluktuationer i oljepriset som påverkar ekonomin i 

omvärlden. Detta har ökat efterfrågan för skydd mot risk för hastiga oljeprisförändringar. Value 

at Risk (VaR) är ett mått för risken på finansiella tillgångar som kan appliceras på 

oljemarknaden. Syftet med denna studie är att jämföra vilken av de parametriska VaR-

metoderna som estimerar risken bäst på OPECs oljepris. De valda parametriska metoderna är 

Moving Average (MA) och Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). Metoderna 

tillämpas på OPECs oljeprisindex under tidsperioden 2003-01-02 till 2015-12-30. VaR-

metoderna utvärderas genom det frekvensbaserade Kupeics backtest. Resultatet av 

undersökningen visar att EWMA är bättre än MA vid beräkning av volatiliteten på 95 procent 

konfidensnivå för vinsterna. Metoderna estimerar vinsterna likgiltigt på 99 procent 

konfidensnivå. Ingen av metoderna ger signifikanta resultat för förlusterna på 95 och 99 procent 

konfidensnivå.  

Nyckelord: Value at Risk, Moving Average (MA), Exponentially Weighted Moving Average 

(EWMA), Kupeic backtest, Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), 

parametriska metoder, oljepris. 
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1. Inledning 

Fluktuationer i oljepriset har skapat en oro för den statliga sektorn, företag, producenter och 

konsumenter. Olja är idag en primär energikälla som behövs för industriell produktion, 

elkraftsproduktion och transport. Dessa tre faktorer är grundläggande för en fungerande 

ekonomi i dagens industriella och teknologiska värld (Sadorsky 1999). 

De fyra senaste decennierna har flera militära och politiskt relaterade världshändelser orsakat 

stora störningar i oljeproduktionen, särskilt i Mellanöstern (Marimoutou, Raggard & Trabelsi 

2009). Detta har påverkat producenternas oljeproduktion negativt vilket har medfört negativa 

konsekvenser för oljekonsumenter i form av exempelvis stigande oljepriser (Sadorsky 1999).  

Flera studier har genomförts för att undersöka möjliga effekter av fluktuationer i oljepriset på 

de viktigaste ekonomiska indikatorerna1 hos utvecklingsländer, industriländer samt 

oljeimporterande och oljeexporterande länder. Sadorsky (1999) hävdar att fluktuationer i 

oljepriset har betydande konsekvenser för den ekonomiska aktiviteten och att 

aktieprisavkastningen påverkas av oljeprisvolatiliteten. Detta bekräftar Marimoutou, Raggard 

och Trabelsi (2009) i sin undersökning. Park och Patti (2008) visar i sin undersökning att 

oljeprisökningar har en negativ påverkan på aktiemarknaden i USA och tolv europeiska 

oljeimporterande länder medan aktiemarknaden i Norge, som är ett oljeexporterande land 

reagerar positivt på oljeprisökningen. El-Sharif et al (2005) hävdar att en ökning i oljepriset 

eller aktiemarknaden som helhet i Storbritannien tenderar att öka avkastningen på aktieindexet 

för olja och gassektorn medan en ökning i den amerikanska växelkursen minskar avkastningen 

på aktieindexet för olja och gassektorn i landet. 

Under de senaste decennier av globalt ökade oljepriser kan aktiemarknadens reaktion till 

oljeprisförändringen vara mångtydig (Arouri & Nguyen 2010). Stigande oljepriser leder till 

högre transportkostnader, produktion och uppvärmningskostnader vilket kan vara ett hinder för 

företagens vinster. Stigande oljepriser kan också röra upp inflationsoro och begränsa 

konsumenternas diskretionära utgifter. Å andra sidan, kan investerare också associera stigande 

oljepriser med en blomstrande ekonomi. Således kan högre oljepriser återspegla starkare 

affärsresultat för investerare (Arouri & Nguyen 2010).  

 

                                                           
1 Ekonomiska indikatorer är ett urval av efterfrågad statistik som förklarar läget i landet till exempel som 

arbetslöshet, export, import, handelsnetto etc. (SCB 2014).  
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Det som har påverkat oljepriset har främst varit långfristiga kontrakt mellan internationella 

oljebolag och de största oljekarteller2 såsom OPEC (Organization of the Petroleum Exporting 

Countries), WTI (West Texas Intermediate) och Brent (Marimoutou, Raggard & Trabelsi 

2009). Krig och politisk oro i världen, utbudsstörningar till följd av naturkatastrofer, 

förändringar i efterfrågan samt andra begränsningar är några andra faktorer som påverkar 

oljepriset (Marimoutou, Raggard & Trabelsi 2009). Exempelvis på 1970-talet uppstod den 

första oljekrisen på grund av ett arabiskt embargo mot USA. Detta påverkade USA:s ekonomi 

då oljepriset fyrdubblades och inflationen steg till tio procent (Sadorsky 1999).  

Med bakgrund mot att oljemarknaden är mycket oförutsägbar, riskfylld och volatil är beräkning 

av risken en nödvändighet (Marimoutou, Raggard & Trabelsi 2009). Enligt Marimoutou, 

Raggard och Trabelsi (2009) är det därför viktigt att kunna fånga upp dessa fluktuationer av 

oljepriset genom att implementera effektiva verktyg som beräknar risken korrekt. Flera 

modeller har tillämpats för att estimera risken vid oljeprisfluktuationer, exempelvis som 

regressionanalys och extremvärdesteori.  En annan modell för estimering av risk är Value at 

Risk (VaR) (Dowd 2007). 

VaR är ett väl använt riskmått inom finansbranschen (Dowd 2007). År 1990 introducerades 

VaR-modellen av JP Morgan3 och har sedan dess varit en framträdande modell inom 

riskhantering (Dowd 2007). Darryll Hendricks (1996) definierar VaR-modellen som ett mått på 

marknadsrisken för en finansiell tillgång under en viss tidsperiod. VaR beräknar 

marknadsrisken med hjälp av en sannolikhetsfördelning av en slumpmässig variabel och 

utvärderar risken till ett reellt tal (Fan, Yue-Jun, Hsien-Tang & Yi-Ming 2008). Enligt Fan et 

al (2008) har VaR-modellen blivit ett viktigt verktyg på den finansiella marknaden och kan 

även appliceras på oljemarknaden för att mäta risken eftersom oljeindexet är ett av de mest 

spännande områden som lockar stora intressen från investerare och forskare. 

Enligt Best (2000) finns det olika parametriska och icke-parametriska metoder för att beräkna 

VaR. För att tillämpa de parametriska metoderna måste ett grundantagande om 

normalfördelning uppfyllas. För de icke-parametriska modellerna görs inga antaganden om 

                                                           
2 OPEC är en mellanstatlig organisation som bildades år 1960 i Irak, i syfte att förena och samordna 

petroleumpolitik mellan medlemsländerna och oljeimporterande länder. OPEC:s medlemsländer kontrollerar 81 

procent av oljemarknaden och har en stor påverkan på oljepriset samt kvantitet såld olja. WTI är den största 

oljekartellen i USA. Brent är den största oljekartellen i Europa där oljan utvinns i Nordsjön (OPEC 2016). 
3 JP Morgan är en av fyra största affärsbanker och finansbolag i USA (Dowd 2007). 
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normalfördelning, men istället tillämpas den simulerade fördelningen av prisförändringarna 

över en viss tidsperiod (Best 2000). 

Få studier har undersökt oljeprisfluktuationer med hjälp av VaR för att testa vilken VaR-metod 

som estimerar risken för oljepriset bäst. Fan et al. (2008) samt Marimoutou, Raggard och 

Trabelsi (2009) tillämpar olika VaR-metoder och erhåller olika resultat, vilket medför osäkerhet 

i valet av metoder och hur pass optimala dessa är för respektive studie.   

Med ovanstående forskning som bakgrund kommer denna studie att tillämpa två parametriska 

VaR-metoder Moving Average (MA) och Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). 

MA och EWMA är de mest använda parametriska metoderna för beräkning av VaR (Hendricks 

1996). Syftet med denna studie är att jämföra vilken av de två valda parametriska VaR-

metoderna som estimerar risken bäst för oljepriset. Metoderna tillämpas på OPEC:s 

oljeprisindex under tidsperioden 2003-01-02 till 2015-12-30. Denna studie ska undersöka 

vilken av VaR-metoderna som fångar upp risken bäst i daglig prisförändring på OPECs olja? 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: i kapitel 2 presenteras VaR och de parametriska 

metoderna. Kapitel 2 avslutas med Kupiecs backtest samt dess hypoteser. Tidigare forskning 

presenteras i kapitel 3. Därefter redogörs data i kapitel 4, metod i kapitel 5 samt resultat i kapitel 

6. Uppsatsen avslutas med diskussion och slutsats i kapitel 7 respektive 8.   
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2. Teori 

Termen risk är svår att definiera. Dowd (2007) menar att risk är ett relativt laddat ord som 

vanligtvis väcker föreställningar om osäkerhet, sannolikhet och slumpmässighet. Därför 

fokuseras det oftast på risker som är associerade med ogynnsamma utfall i syfte att försöka 

lindra eller eliminera dem (Dowd 2007).   

För att hantera risken på oljepriset innebär det att kunna förutse, bedöma och till stor del minska 

ogynnsamma utfall för oljeproducenter, företag, konsumenter och investerare av olja (Best 

2000). Politiska konflikter och naturkatastrofer påverkar OPECs oljeproduktion negativt. Detta 

leder till stigande oljepriser som medför negativa konsekvenser på aktiemarknaden hos de 

oljeimporterande länderna, vilket kan leda till förluster hos företag (Park & Patti 2008). 

Investerare gynnas av stigande oljepriser då olja är en viktig resurs för produktion och transport. 

Det motsatta sker för företag och investerare då oljepriset sjunker (Arouri & Nguyen 2010).  

En annan faktor som påverkar oljepriset är den amerikanska växelkursen då olja säljs i 

amerikanska dollar per oljefat (El Sharif et al 2005). Det som påverkar växelkursen i USA är 

politisk osäkerhet i landet, framtida ränteläge, inflation, landets utrikeshandel och den 

ekonomiska tillväxten samt andra faktorer (El Sharif et al 2005). El Sharif et al (2005) hävdar 

att detta kan leda till investerares vilja att investera i aktieindexet olja och gas minskar vid en 

ökning i den amerikanska växelkursen.  

Till följd av detta har behovet av riskmätningsmetoder för utvärderingar av ekonomiska 

förluster blivit eftertraktat av företag och investerare i världen. VaR är en modell som snabbt 

blev populär inom investerings- och portföljshanteringsbeslut (Marimoutou, Raggard & 

Trabelsi 2009). 

VaR gjorde det möjligt för företag och oljeinvesterare att förutse risker och på ett bättre sett 

hantera dem (Dowd 2007). VaR genererar information för företag och investerare för att 

bestämma de totala riskgränserna och utifrån det bestämma sina placeringsvärden (Dowd 

2007). Detta ledde till att år 1995 blev VaR den mest omtalade riskhanteringsmodellen på den 

finansiella marknaden, som än idag används av finansinstitutioner (Dowd 2007). 

VaR mäter den potentiella marknadsrisken med en given konfidensnivå genom att estimera den 

maximala förlusten för oljepriset under en viss tidsperiod (Hendricks 1996). Inom VaR 

definieras tidsperioden som innehavsperiod och bygger på antagandet att oljepriset inte ändras 

under innehavsperioden (Fan et al 2009). Eftersom oljepriset ständigt fluktuerar förutsätter 
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detta antagandet om korta innehavsperioder. Enligt Fan et al (2008) är den lämpligaste 

innehavsperioden en dag vid beräkning av fluktuationer på oljepriset. 

Att ange konfidensnivå samt en tidsperiod är viktigt vid tillämpning av VaR-modellen. 

Exempelvis om den maximala förlusten på en tillgång är 100 kr idag, givet en konfidensnivå 

på 95 procent, finns det en sannolikhet på fem procent (1 - 0,95) att förlusten överstiger 100 kr. 

På samma sätt beräknar man den maximala vinsten (Hull 2010). Förlusten samt vinsten på 

oljepriset på ett konfidensintervall är undre respektive övre sidan.  

Syftet med att beräkna undre och övre sidan vid beräkning av risken på oljepriset är att oljepriset 

har annorlunda egenskaper som skiljer sig från finansiella tillgångar där endast risken för undre 

sidan beräknas (Fan et al 2008). Fan et al (2008) hävdar att när avkastningen på oljepriset 

sjunker drabbas oljeproducenter och oljesäljare av förluster medan oljeköpare gör vinster. Det 

motsatta sker när avkastningen på oljepriset stiger. Således blir undersökningen av risken för 

undre och övre sida betydelsefull (Fan et al 2008). Nedan presenteras ekvationen för VaR (Best 

2000): 

 

                                                          𝑉𝑎𝑅𝑡 = α * 𝜎𝑡 * 𝑉𝑡−1                                                  (1) 

 

För att beräkna VaR för tiden t multipliceras det kritiska värdet4 (α) med den dagliga 

volatiliteten för dag t (𝜎𝑡) som är ett mått på oljeprisets volatilitet och oljepriset för föregående 

dag (𝑉𝑡−1) (Best 2000).  

Ett antagande om fördelningen av avkastningen krävs innan beräkningen av volatiliteten. 

Antagandet grundar sig på val av VaR-metod (Hendricks 1996). VaR beräknas av två olika 

sorters metoder, parametriska och icke-parametriska. De parametriska metoderna utgår från 

antagandet om att datamaterialet är jämt fördelat kring medelvärdet, d.v.s. normalfördelad 

(Dowd 2007). 

MA och EWMA är två olika parametriska metoder som används för att räkna ut volatiliteten 

på oljepriset. MA är den enklare metoden som beräknar oljeprisets volatilitet med hjälp av 

historiska data på oljepriset (Hendricks 1996).  

                                                           
4 Ett kritiskt värde är en punkt vid hypotesprövning som jämförs med testets värde (Kapadia, Chan & Moyes, 

2007). 
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Nedan presenteras ekvationen för MA: 

                 (2) 

𝜎𝑡 =  √
1

𝑘 − 1
∑ (𝑋𝑠 −  𝜇)2

𝑡−1

𝑠=𝑡−𝑘

 

 

Där 𝜎𝑡 är volatiliteten på oljepriset för dag t. Parametern k specificerar antalet dagar som är 

inkluderade i ekvationen, d.v.s. observationsperioden. Variabeln 𝑋𝑠 är den dagliga 

avkastningen på dag s och 𝜇 är medelvärdet av den dagliga avkastningen, vilket enligt 

Figelwskis (1994) alltid antar värdet noll.  

EWMA fäster en ”vikt” till den senaste iakttagelsen i observationsperioden, vikten kallas även 

för avtagandefaktorn. Då vikterna minskar exponentiellt får de senaste observationerna mer vikt 

än tidigare observationer (Hendricks 1996). Ekvationen för EWMA:  

                (3) 

𝜎𝑡 = √(1 − 𝜆) ∑ 𝜆𝑡−𝑠−1(𝑋𝑠 − 𝜇)2

𝑡−1

𝑠=𝑡−𝑘

 

 

Där volatiliteten vid dag t betecknas som 𝜎𝑡, avtagandefaktorn lambda (λ) bestämmer nivån av 

vikten på hur de tidigare observationerna sönderfaller när de blir mer avlägsna (Hendricks 

1996). Vid beräkning på finansiella tillgångar antar λ, enligt Hendricks (1996), värdena 0,94 

vid daglig avkastning, 0,97 vid månatlig avkastning och 0,99 vid årlig avkastning. Om vi antar 

att vikten är λ = 0,94 kommer den senaste observationsperioden att tilldelas vikten sex procent 

(1 – 0,94). Perioden innan kommer att tilldelas vikten 94 procent av sex procent vilket 

motsvarar 5,64 procent, och så vidare. Variabeln 𝑋𝑠 är den dagliga avkastningen för dag s och 

𝜇 betecknas som medelvärde, som antar värdet noll (Figelwskis 1994).  

Slutligen tillämpas en utvärderingsmetod för att utvärdera hur pålitliga VaR-metodernas 

estimat är. En av de mest använda utvärderingsmetoder är den frekvensbaserade metoden 

Kupeics backtest (Jorion 2001). Enligt Jorion (2001) kan metoden testa antal överträdelser 

under en studerad tidsperiod vid en given konfidensnivå. Med överträdelse menar Jorion (2001) 
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att om avkastningen överskrider det beräknade VaR-värdet så är avkastningen för undersökt 

dag underskattad. Kupeics backtest följer en binomial sannolikhetsfördelning (Blanco & Oks 

2004): 

 

                                         𝑃𝑟(𝑥 | 𝑛, 𝑝) =  (𝑛
𝑥

) ∗ 𝑝𝑥 ∗  (1 − 𝑝)𝑛−𝑥                                (4) 

 

Variabeln x är antal överträdelser, p är sannolikheten för en överträdelse givet konfidensnivå 

och n är antal observationer (Blanco & Oks 2004). Vid tillämpning av Kupeics backtest 

formuleras en hypotesprövning som testar för nollhypotes (𝐻0)  mot alternativhypotes (𝐻𝐴). 

Hypotesformuleringen presenteras nedan (Blanco & Oks 2004): 

𝐻0 ∶ 𝑝 = 𝛼   VaR modellen estimerar tillförlitligt. 

𝐻𝐴 ∶ 𝑝 ≠ 𝛼  VaR modellen estimerar inte tillförlitligt.  

 

Den förväntade andelen överträdelser (p), som även kallas för signifikantnivå, erhålls genom 

att ta ett minus den valda konfidensnivån (p = 1 – konfidensnivå) (Blanco & Oks 2004).  
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3. Tidigare forskning 

Många forskare har utvärderat och jämfört olika parametriska och icke-parametriska VaR-

metoder. Ett fåtal forskare har jämfört två parametriska VaR-metoder. Ett tydligt mönster är att 

forskare använder en parametrisk metod och jämför med en icke-parametrisk metod. Nedan 

presenteras tidigare studier som omfattas av utvärderingar och jämförelser mellan parametriska 

och icke-parametriska metoder. Det presenteras även två relevanta studier som tar upp 

sambandet mellan oljeprisfluktuationer och aktiemarknaden för att ge en tydligare bild av hur 

en investerare väljer att investera. Tidigare forskning presenteras i kronologisk ordning. 

Hendricks (1996) jämför tolv olika VaR-metoder för att utvärdera vilken metod som estimerar 

risken bäst. Studien omfattar och jämför åtta parametriska mot fem icke-parametriska metoder 

som testas på 95 och 99 procent konfidensnivå. Dessa metoder tillämpas på 1000 slumpmässigt 

valda valutaportföljer där datamaterialet sträcker sig från år 1983-01-02 till 1994-12-30. 

Resultatet av undersökning är att ingen enskild VaR-metod är klart överlägsen. Hendricks 

(1996) kommer fram till att samtliga metoder på en 95 procentig konfidensnivå visar ett 

nästintill korrekt mått av risken. Mätningar på 99 procent konfidensnivå tenderar att underskatta 

den faktiska risken. På 95 procent konfidensnivå estimerar EWMA risken bättre än MA.  

Sarma, Thomas och Shahs (2003) undersöker det amerikanska Standard & Poors (S&P) 500-

index och Indiens National Stock Exchange (NSE)-50 index med tolv VaR-metoder. 

Författarnas syfte är att undersöka vilken av dessa metoder som estimerar risken bäst på 95 och 

99 procent konfidensnivå. Tidsperioden för undersökningen är från juli år 1990 till juli 2000. 

Metodernas precision utvärderas genom Christoffersen-testet. Christoffersen testet är ett 

backtest som utförs genom ett oberoendetest där de mest signifikanta metoderna sållas ut. 

Resultatet visar att EWMA fångar risken bättre än MA på 95 procent konfidensnivå för S&P-

500 indexet. På NSE-50 indexet var det MA som på samma konfidensnivå lyckades estimera 

risken bättre än EWMA. Resultatet för undersökningen på 99 procent konfidensnivå var det 

ingen metod som lyckades fånga risken för det amerikanska indexet. Däremot lyckades EWMA 

fånga risken på 99 procent konfidensnivå för det indiska indexet. Slutresultatet av Sarma, 

Thomas och Shahs (2003) undersökning är att MA estimerade bättre sämre än EWMA för 

respektive konfidensnivå.  
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El-Sharif et al (2005) undersöker i sin studie sambandet mellan oljepriser och aktievärden inom 

olja och gassektorn i Storbritannien. Detta som en följ av den stora betydelsen olja och 

gassektorn har på Storbritanniens reala och finansiella ekonomi samt de snabbt pågående 

förändringarna i landets import och expertnivåer. El-Sharif et al (2005) tillämpar en 

flerfaktormodell för att utföra undersökningen. Resultatet författarna kommer fram till indikerar 

att lagerrapporter för olja och gassektor påverkas av flera riskfaktorer exempelvis som 

förändringar i oljepriset, börsen som helhet och den amerikanska växelkursen. Framförallt är 

det ökning i oljepriset som tenderar att öka avkastningen på det brittiska aktieindexet olja och 

gas. El-Sharif et al (2005) tar även fram resultat för fyra andra sektorer som valts utifrån det 

hypotetiska beroendet av oljepriset. Resultatet visar även att fluktuationer i oljepriset har en 

påverkan på företagsinkomster.  

Fan et al. (2008) jämför två oljemarknader, WTI och Brent för tidsperioden 1987-05-20 till 

2006-08-01. Författarna använder sig av två parametriska metoder, GARCH och Integrated-

GARCH (IGARCH). Metoderna estimerar den dagliga avkastningen för både övre och nedre 

sida på WTI och Brent oljepriser på konfidensnivå 95 och 99 procent. Utvärderingen av 

metoderna utfördes genom Kupeic:s backtest som testar för minimalt och maximalt antal 

överträdelser metoderna tillåts göra. Resultatet visar att GARCH fångar risken bättre än 

IGARCH för både övre och nedre VaR på 99 procent konfidensnivå. På 95 procent 

konfidensnivå visade resultatet att GARCH och IGARCH fångar risken lika bra.  

Marimoutou, Raggard och Trabelsi (2009) undersöker fyra VaR-metoder där Extreme Value 

Theory (EVT), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), 

Historisk Simulation (HS) och Filtrerad Historisk Simulation (FHS). De parametriska 

metoderna EVT och GARCH testas mot de icke-parametriska metoderna HS och FHS. Syftet 

med denna studie är om oljeprisfluktuationer är kopplade till ekonomiska indikatorer samt 

vilken metod som reagerar på oljepris volatiliteten bäst. Metoderna tillämpas på dagliga 

oljepriser för perioden 1983-04-04 till 2007-04-04 för West Texas Intermediate (WTI) och 

Brent för perioden 1987-04-04 till 2007-04-04. Författarna testar för konfidensnivån 95, 99, 

99,5 och 99,9 procent. Resultatet visar att EVT och FSH fångar risken bättre än GARCH och 

HS. EVT och FSH fångar risken på 99, 99,5 och 99,9 procent konfidensnivå för WTI:s och 

Brents oljepriser. GARCH och HS fångar upp risken på 95 procent konfidensnivå.  
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Arouri och Nguyen (2010) 

undersöker det dynamiska förhållandet mellan oljeprisvariationer och aktiemarknaden. 

Arouri och Nguyen (2010) hävdar att förändringar på aktiemarknaden som följs av förändringar 

i oljepriset är tvetydlig. Ökande oljepriser leder till ökade kostnader för transport och 

produktion vilket har en negativ effekt på företags avkastning. Samtidigt gynnas investerare av 

stigande oljepriser då olja är en viktig resurs för företag. Arouri och Nguyen (2010) resultat 

visar starkt signifikanta i kopplingar mellan förändringar i oljepriset och aktiemarknader för de 

europeiska sektorerna som undersöktes. Undersökning gjordes med en så kallad out-of-sample 

analys, vilken belyser två viktiga punkter i Arouri och Nguyens (2010) studie. Modeller med 

oljeprisförändringar som en riskfaktor ger bättre prognoser för lagerrapporter och är därmed 

mer användbara för beslut av portföljinvesteringar. Den andra punkten är att införandet av olja 

i en aktieportfölj förbättrar dess risk och avkastning men även dess sektorbaserade 

portföljstrategi. Detta på grund av att oljeprischocker leder till asymmetriska reaktioner i vissa 

branscher som i sin tur leder till en större förbättring av Sharp-kvot5. Med detta sagt, hävdar 

Arouri & Nguyen (2010) att investerare och förvaltare bör balansera sina portföljer i linje med 

tecken för kommande förändringar i oljepriserna, stigande som fallande.  

 

 

                                                           
5 Sharp-kvot är ett mått som används för att se hur en portfölj av tillgångar har utvecklats för att kunna jämföra 

olika portföljer med varandra. Kallas även riskjusterad avkastning, då man mäter avkastning i förhållande till 

risk. 
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4. Data 

Datamaterialet som används i studien är hämtad från Quandls (2016) databas. Quandl 

samarbetar med hemsidor som bland annat UN, Worldbank och CLS Group för att samla in 

finansiella, ekonomiska och alternativa data som betjänar investerare (Quandl 2016).  

Datamaterialet består av daglig stängningskurs för OPECs oljepris per oljefat (i amerikanska 

dollar) (Quandl 2016). Datamaterialet sträcker sig över tidsperioden 2003-01-02 till 2015-12-

31 där endast handelsdagar är medräknade.  

För att utförandet av ett backtest ska vara så precist som möjligt krävs det ett stort antal 

observationer (Dowd 2007). Antal handelsdagar definieras som antal observationer i studien 

och består av 3355 dagar.  

Figur 1. OPEC:s oljepris utveckling över tid. 

 

Anm: Daglig prisutveckling för OPECs olja, i amerikanska dollar per oljefat.  

Figur 1 visar oljeprisutvecklingen över den undersökta tidsperioden i studien. Oljepriset 

fluktuerar inom intervallet mellan 20 till 140 dollar per oljefat genom hela tidsperioden. Figur 

1 visar att oljepriset var relativt stabil i genomsnitt runt 40 dollar per oljefat under tidsperioden 

2003 till 2007. Därefter stiger oljepriset som mest under finanskrisen år 2008 och går upp till 

140 dollar per oljefat. År 2009 sjunker oljepriset till 35 dollar per oljefat men ökar igen under 

år 2011 på grund av tillstridigheten i Mellanöstern (Aktiespararna 2011). 

För att beräkna den dagliga avkastningen används det dagliga oljepriset. Tabell 1 presenterar 

den dagliga avkastningens deskriptiva statistik för medelvärdet, standardavvikelsen, min- och 

maxvärdet samt antal observationer för OPEC:s oljepris. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik för den dagliga avkastningen.  

Index  Medelvärde           Standardavvikelse  Min                 Max              Observationer 

Olja    0,0004               1,6150                          -8,4323            12,8036                  3355 

Anm: Den dagliga avkastningen är angiven i procent.  

 

Medelvärdet ligger nära noll procent vilket uppfyller Figlewskis (1994) rekommendation om 

ett normalfördelat medelvärde för avkastningen på en tillgång. Standardavvikelsen på 1,6150 

är ett mått på den dagliga avkastningens volatilitet. 

Histogram 1. Daglig avkastning för oljepris. 

 

Anm: Histogrammet visar frekvensen av daglig avkastning i procent.  

Enligt Lövås och Karlsson (2006) är en normalfördelning symmetrisk runt medelvärdet, vilket 

stämmer överens med histogram (1). Detta uppfyller grundantagandet om normalfödelning  vid 

tillämpning av MA och EWMA (Butler 1999). 

Histogram (1) visar en toppig fördelning som kallas för positiv kurtosis. Kurtosis är ett mått 

inom statistik som mäter hur flat eller toppig en statistik fördelning är (Butler 1999). Till 

exempel om fördelningen är flat uppfylls inte antagandet om normalfördelning och därmed kan 

inte parametriska metoder tillämpas. Butler (1999) påpekar att nackdelen med positiv kurtosis 

är att VaR kan underskattas, men argumenterar för att detta är normalt vid beräkning av 

finansiella tillgångar.   
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5. Metod 

Kalkylprogrammet Excel har använts vid beräkning av VaR och samtliga metoder i studien. 

Den studerade tidsperioden sträcker sig från 2003-01-02 till 2015-12-30 och består av 3355 

handelsdagar.  

Den dagliga avkastningen (𝑋𝑡) för vald tidsperiod beräknas innan volatiliteten estimeras. För 

att beräkna prisförändringen för den dagliga avkastningen tillämpas logaritmmetoden (Dowd 

2007). Metoden är mest lämplig vid beräkning av ekonomiska tillgångar eftersom tillgångens 

pris aldrig blir negativ oavsett hur stor prisförändringen är (Dowd 2007). Nedan presenteras 

ekvationen för daglig avkastning: 

 

                                                      𝑋𝑡 = LN (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
)                                                            (5)                

 

Den logaritmerade dagliga avkastningen 𝑋𝑡 beräknas genom att dividera priset för dag t genom 

priset för dag t-1. Detta görs för alla 3355 handelsdagar.  

Sedan tillämpas MA (Ekvation (2)) och EWMA (Ekvation (3)) för att beräkna 

standardavvikelsen för den dagliga avkastningen för respektive ekvation. Parametern k 

definieras som observationsperioden och är lika med 250 dagar i både ekvation (2) och (3). 

Enligt Brooks och Persand (2002) motsvarar en observationsperiod på 250 dagar ett kalender 

år. Detta stämmer överens med Baselkommitténs6 rekommendation vid estimering av 

standardavvikelsen för de parametriska VaR-metoderna.  

Vid beräkning av den dagliga volatiliteten (𝜎𝑡) i EWMA har värdet 0,94 använts på 

avtagandefaktorn (λ) för hela tidsperioden. Hendricks (1996) samt Sarma, Thomas och Shahs 

(2003) anser värdet 0,94 som mest lämpligt vid beräkning av daglig volatilitet, vilket grundar 

sig på JP Morgans rekommendation. Volatiliteten för MA och EWMA estimerades för de 

senaste 3105 dagarna (3355 – 250). Detta eftersom MA och EWMA inte tar hänsyn till de första 

250 dagarna (Dowd 2007).  

                                                           
6 Baselkommittén ger ut rekommendationer för hur finansiell tillsyn bör bedrivas och hur internationellt aktiva 
banker bör hantera olika typer av risker (Finansinspektionen 2016). 
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VaR-måttet beräknas för både undre och övre sida på oljepriset då oljepriset har ett annorlunda 

mönster än finansiella tillgångar (Fan et al 2008). Med detta som bakgrund kommer denna 

undersökning att estimera VaR för undre och övre sida. 

För att beräkna övre VaR (Ekvation (1)) på 95 procent konfidensnivå multipliceras det kritiska 

värdet (α = 1,645) med volatiliteten för dag t (𝜎𝑡) och med marknadspriset för föregående 

handelsdag (𝑉𝑡−1). Samma metod utfördes med det kritiska värdet (α = 2,326) vid 99 procent 

konfidensnivå. Vid beräkning av nedre VaR erhålls det kritiska värdet (α) -1,645 och -2,326 för 

respektive konfidensnivå. På 95 och 99 procent konfidensnivå har VaR estimerats för 3105 

dagar.  

För att utvärdera VaR-metodernas precision tillämpas Kupice:s backtest (Ekvation (4)). 

Backtestet är binomialfördelat där n är antalet estimerade VaR (3105), p är sannolikheten fem 

procent på 95 procent konfidensnivå (1-0,95) och en procent på  99 procent konfidensnivå (1-

0,99). Parametern x är antalet överträdelser som definierar antalet gånger priset på olja över- 

samt underskrider det beräknade VaR-värdet.   

Enligt Kupeic:s backtest vid en given sannolikhet (p) och ett antal observationer (n) utförs ett 

intervall om minimum och maximum antal överträdelser vid ett dubbelsidigt test. Idén med 

intervallet om minimum och maximum antal överträdelser är att undersöka det lägsta samt det 

högsta antal överträdelser VaR-metoderna tillåts göra vid given konfidensnivå (Fan et al. 2008).  

Studiens nollhypotes (𝐻0) är att antal överträdelser stämmer överens med förväntade antal 

överträdelser. För att behålla 𝐻0 på 95 samt 99 procent konfidensnivå vid en dubbelsidig 

hypotesprövning måste sannolikheten (Pr) hamna inom intervallet 2,5 till 97,5 procent 

respektive 0,5 till 99,5 procent. Om sannolikheten (Pr) hamnar utanför intervallet förkastas 𝐻0, 

detta innebär att alternativhypotesen (𝐻𝐴) är godtagbar. Om 𝐻𝐴 godtas innebär det att antal 

överträdelser inte stämmer överens med förväntat antal överträdelser. Med andra ord att antal 

överträdelser är större eller mindre än förväntat antal överträdelser (Fan et al. 2008). 

Hypotesprövningen utförs på övre och nedre sida för MA och EWMA vid 95 och 99 procent 

konfidensnivå.  
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6. Resultat 

Genom oljepriset som presenterades i figur 1 kan vi beräkna den logaritmerade avkastningen 

(Ekvation (5)). Nedan presenteras den logaritmerade avkastningen plottad i en tidseriediagram.  

Figur 2: Daglig avkastning på OPEC oljepris. 

 

Anm: Figur 2 visar den dagliga avkastningen beräknad genom logaritm ekvationen (Ekvation 

(5)). 

Avkastningen på OPECs oljepris var extremt volatil under finanskrisen och under 

tillstridigheten i Mellanöstern. Detta ledde till en följd av stora positiva och negativa dagliga 

avkastningar inom en kort tidsperiod. Tidsseriediagrammet visar en trend av avkastningen där 

stora förändringar följs av stora förändringar och små förändringar följs av små förändringar på 

oljepriset.  

Vid beräkning av den dagliga volatiliteten används den dagliga avkastningen i ekvationerna (2) 

och (3). Sedan multipliceras den dagliga volatiliteten med det kritiska värdet och oljepriset för 

föregående dag för att beräkna VaR-värderna för hela observationsperioden. VaR plottas i en 

tidsseriediagram där VaR-värdet följer den dagliga avkastningen över hela tidsperioden för 

undre och övre sidan. Tidsseriediagram för tidsperioden 2003-01-02 till 2015-12-30 finns under 

appendix 1.  

Tidsseriediagrammen visar den positiva och negativa avkastningen på OPECs oljepris 

beräknade genom de valda parametriska metoderna. Spikarna i diagrammen är den faktiska 
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dagliga avkastningen på oljepriset. Kurvorna i tidsseriediagrammen är estimeringen av de 

maximalt positiva och negativa avkastningar beräknade på 95 och 99 procent konfidensnivå. 

När VaR-kurvorna överskrider spikarna så överskattas den dagliga avkastningen och om VaR-

kurvorna underskrider dagliga avkastningen underskattas riskerna. VaR-kurvan genom EWMA 

följer den faktiska dagliga avkastningen bättre än VaR-kurvan genom MA på både övre och 

nedre sida.  

För att utvärdera hur pålitligt VaR-metoderna estimerar den dagliga avkastningen tillämpas det 

frekvensbaserade Kupeics backtest. Enligt Blanco och Oks (2004) anses denna metod vara 

acceptabel vid tillämpning av parametriska metoder. På 95 procent konfidensnivå med 3105 

VaR-estimeringar blev frekvensintervallet för det minimala och maximala antalet överträdelser 

131 till 179 för övre och nedre sida. Medan på 99 procent konfidensnivå blev min- och 

maxfrekvensen 17 till 46 överträdelser. Tabellerna (2) och (3) visar antal överträdelser på 95 

och 99 procent konfidensnivå för VaR beräknade genom MA och EWMA för övre och nedre 

sida:  

Tabell 2: MA och EWMA beräknade på 95 och 99 procent konfidensnivå för övre sidan. 

  95 % Konfidensnivå  99 % Konfidensnivå 

Modell                          (Min)  Överträdelser  (Max)                (Min)  Överträdelser  (Max) 

MA                                 (131)          118             (179)                  (17)            40                (46)  

EWMA                           (131)          136             (179)                  (17)            34                (46) 

Anm: Tabellen visar överträdelser för övre sida beräknad genom tillämpning av Kupeics 

backtest.  

De understrukna överträdelserna betyder att de är utanför intervallet och hypotesen om att 

modellen är godtagbar förkasta. Överträdelser med fetstil betyder att de är innanför intervallet 

och att modellen är godtagbar.  

Resultatet i tabell (2) visar att MA inte lyckas fånga antalet överträdelser på 95 procent 

konfidensnivå men ger signifikant resultat på 99 procent konfidensnivå. Nollhypotesen (𝐻0) 

för MA förkastas på 95 procent konfidensnivå men behålls på 99 procent konfidensnivå. 

EWMA lyckas fånga överträdelserna för både 95 och 99 procent konfidensnivå. Nollhypotesen 

(𝐻0) om att metoden är godtagbar behålls på respektive konfidensnivå. 
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Tabell 3: MA och EWMA beräknade på 95 och 99 procent konfidensnivå för nedre sidan. 

  95 % Konfidensnivå  99 % Konfidensnivå 

Modell                          (Min)  Överträdelser  (Max)                (Min)  Överträdelser  (Max) 

MA                                 (131)          191             (179)                  (17)           73                 (46)  

EWMA                           (131)          186             (179)                  (17)           66                 (46) 

Anm: Tabellen visar överträdelser för nedre sida beräknad genom tillämpning av Kupeics 

backtest.  

De understrukna överträdelserna betyder att de är utanför intervallet och hypotesen om att 

modellen är godtagbar förkastas. För den nedre sidan visar resultatet i tabell 2 att MA och 

EWMA underskattar antal överträdelser på 95 och 99 procent konfidensnivå. Nollhypotesen 

(𝐻0) om att respektive metod är godtagbar förkastas. 
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7. Diskussion 

MA underskattar vinsterna samt överskattar förlusterna på 95 procent konfidensnivå. På 99 

procent konfidensnivå lyckas MA estimera vinsterna korrekt men överskattar förlusterna. 

Enligt Hendricks (1996) är det normalt att MA överskattar förlusterna på 95 procent 

konfidensnivå vid oförutsägbara förändringar i den underliggande ekonomin.   

EWMA lyckas estimera vinsterna på 95 och 99 procent konfidensnivå men överskattar 

förlusterna för respektive konfidensnivåer. Enligt Hendricks (1996) samt Sarma, Thomas och 

Shahs (2003) tar EWMA hänsyn till de senaste observationerna genom avtagandefaktorn (λ). 

Detta kan vara en förklaring till att EWMA estimerar vinsterna på oljepriset bättre än MA på 

95 procent konfidensnivå i denna studie. 

Uppsatsens resultat för EWMA på 95 procent konfidensnivå för den nedre sidan ligger inte i 

linje med Hendricks (1996) och Sarma, Thomas och Shahs (2003) resultat, där EWMA är bättre 

än MA på att fånga riskerna på 95 procent konfidensnivå för nedre sida.  

Den studerade tidsperioden kan ha en stor påverkan på studiens resultat då händelser som 

medför prischocker inträffar under tidsperioden. Vid tillämpning av VaR-metoder krävs 

historiska data om oljeprisförändringen som gör det möjligt att estimera eventuella förändringar 

i oljepriset i framtiden (Butler 1999). Antagandet som görs vid beräkning av VaR är att framtida 

oljeprisförändringar antas ha samma förhållande som historiska oljeprisförändringar (Butler 

1999). Eftersom verkligheten inte alltid fungerar på detta sett har detta antagandet kritiserats 

med VaR. Detta innebär att VaR kan misslyckas med att beräkna risken korrekt på nedre och 

övre sida vid oväntade händelser som exempelvis prischocker (Butler 1999).  

Enligt graf (1) i kapitel 4 sker stora prisförändringar i oljepriset under finanskrisen år 2008 och 

upproren i Mellanöstern år 2011. Fan et al (2008) berättar att vid kraftiga fluktuationer i 

oljepriset är det vanligt att VaR överskattar förlusterna. Detta kan vara en förklaring till denna 

studies resultat där metoderna MA och EWMA inte lyckas estimera risken korrekt för undre 

sida på grund av den valda tidsperioden. Antagandet om normalitet kan också vara missvisande 

på grund av finanskrisen och tillstridigheten i Mellanöstern som inträffade under den studerade 

tidsperioden (Dowd 2007).  

Marimoutou, Raggad och Trabelsi (2009) samt Fan et al (2008) hävdar att vid låg volatilitet på 

avkastningen på oljepriset, är det vanligt att VaR överskattar den faktiska dagliga avkastningen 

för nedre sida. Figur 2 i kapitel 6 visar den dagliga avkastningen där vid små och stora 

förändringar på den dagliga avkastningen följs det samma trend för respektive förändringar 
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under en kort period. Detta kan vara en förklaring till att metoderna misslyckas fånga upp 

förlusterna på nedre sidan på 95 och 99 procent konfidensnivå (Fan et al 2008).  

Vid oljeprischockar påverkas avkastningen på alla sektorer hos de oljeimporterande länder 

vilket påverkar investerare (Arouri & Nguyen 2005). Exempelvis vid stigande oljepriser kan 

investerares vilja att investera i olja och gas, finans, industri, basmaterial och konsumenttjänst 

sektor minska. Detta är på grund av att avkastningen på dessa sektorer minskar i samband med 

stigande oljepriser (Arouri & Nguyen 2005). Investerare tenderar att investera i andra sektorer 

såsom mat och dryck, hälsovård och teknik vid stigande oljepriser (Arouri & Nguyen 2005).  

Dowd (2007) förklarar att värdefull information kan utelämnas vid tillämpning av Kupeics 

backtest. Om förväntat antal överträdelser är för stort kan den tillämpade metoden vara dålig 

(Dowd 2007). Vid tolkning av resultatet påstår Dowd (2007) att hänsyn bör tas till att felaktigt 

acceptera en falsk modell vid lägre konfidensnivåer eller att felaktigt förkasta en sann modell 

vid högre konfidensnivåer. Dessa två typer av möjliga fel medför därför avvägningar för varje 

test (Dowd 2007). För att erhålla mer tillförlitliga resultat hävdar Hendricks (1996) att andra 

riskmätningar som till exempel stresstester och scenarioanalys bör tillämpas. 
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8. Slutsats 

Denna studie utvärderar två parametriska VaR-metoder MA och EWMA. Syftet med studien 

är att jämföra vilken av de två parametriska VaR-metoderna som har förmågan att estimera 

risken bäst på OPECs oljepris. Det skattade VaR-värdet beräknas genom att skatta den dagliga 

volatiliteten på OPECs oljepris genom de valda parametriska metoderna. VaR-värderna 

utvärderas sedan i kupeics backtest för att utvärdera hur pålitliga VaR metodernas estimat är 

genom att observera antalet överträdelser för undre och övre sida på 95 och 99 procent 

konfidensnivå.  

Denna studie utfördes för att ge investerare samt individer med intresse för finansiella tillgångar 

en överblick för hur fluktuationer i oljepris har för effekt på den ekonomiska aktiviteten. Den 

studerade tidsperioden är från 2003-01-02 till 2015-12-30 för OPECs dagliga oljepris.  

På 95 procent konfidensnivå för övre sida lyckas EWMA estimera risken bättre än MA. På 99 

procent konfidensnivå för övre sida lyckas båda VaR-metoderna estimera risken. För den nedre 

sidan lyckas ingen metod estimera risken på 95 och 99 procent konfidensnivå. Studiens resultat 

visar att EWMA fångar upp risken för vinsterna bättre än MA. För skattningen av förlusterna 

är det ingen VaR-metod som lyckas fånga upp risken. Sammanfattningsvis visar resultatet av 

undersökningen att EWMA är bättre vid beräkning av volatiliteten på 95 procent konfidensnivå 

för vinsterna. På 99 procent konfidensnivå estimeras vinsterna genom VaR-metoderna 

likgiltigt. Vidare kan ingen slutsats dras om vilken av de två parametriska VaR-metoderna som 

har förmågan att estimera risken bäst för förlusterna på OPECs oljepris.  

Med detta resultat som grund kan vi rekommendera investerare att tillämpa flera parametriska 

metoder då metoderna har olika egenskaper och kan estimera risken på olika sätt. För 

investeringar inom finansiella tillgångar är investerare mer intresserade att estimera förlusterna 

än vinsterna vilket dessa metoder inte lyckas göra på OPECs oljepris. Vi rekommenderar 

investerare att investera i flera sektorer än olja och gassektorn för att balansera sina portföljer i 

linje med förändringar på oljepriset. Detta minimerar risken att förlusterna blir större vid 

oförutsedda händelser. Det kan vara en fördel för en investerare att ha en kännedom om det 

politiska läget i omvärlden då politik har en stor effekt på oljeprisfluktuationen. Med detta sagt 

bör en investerare studera det politiska läget innan investeringar görs på finansiella tillgångar 

som påverkas av fluktuationer i oljepris.  
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För vidare studier vid estimering av volatiliteten på oljepriser föreslår vi att tillämpa icke-

parametriska metoder samt jämföra dem med parametriska metoder om vilken metod som 

fångar upp risken bäst. För utvärdering av VaR-metodernas tillförlitlighet kan resultat från 

Kupeics och Christoffersens backtest jämföras. 

  



22 
 

Litteraturförteckning 

Tryckta källor 

Arouri, M. E. H., & Nguyen, D. K. (2010). Oil prices, stock markets and portfolio investment:  

evidence from sector analysis in Europe over the last decade. Energy Policy, 38(8), 4528-

4539. 

Best, P. (2000). John Wiley & Sons. Implementing value at risk.  

Blanco, C., & Oks, M. (2004). Backtesting var models: Quantitative and qualitative tests. The 

Risk Desk, 4(1). 

Brooks, C., & Persand, G. (2002). Model choice and value-at-risk performance. Financial 

Analysts Journal, 58(5), 87-97.  

Butler, C. (1999). Mastering value at risk: A step-by-step guide to understanding and applying 

VaR. London: Financial Times Pitman. 

Dowd, K. (2007). Measuring market risk. John Wiley & Sons. 

El-Sharif, I., Brown, D., Burton, B., Nixon, B., & Russell, A. (2005). Evidence on the nature 

and extent of the relationship between oil prices and equity values in the UK. Energy 

Economics, 27(6), 819-830. 

Fan, Y., Zhang, Y., Tsai, H., & Wei, Y. (2008). Estimating ‘Value at risk’ of crude oil price 

and its spillover effect using the GED-GARCH approach. Energy Economics, 30(6), 3156-

3171.  

Figlewski, S. (1994). Forecasting volatility using historical data. 

Hendricks, D. (1996). Evaluation of value-at-risk models using historical data. Proceedings, 

334-362. 

Hull, J. (2010). Risk management and financial institutions (2.th ed.). Boston: Pearson 

Education. 

Jorion, P. (2007). Value at risk: The new benchmark for managing financial risk 

Løvås, G. G., & Karlsson, H. G. (2006). Statistik: Metoder och tillämpningar (1. uppl. ed.). 

Malmö: Liber. 



23 
 

Marimoutou, V., Raggad, B., & Trabelsi, A. (2009). Extreme value theory and value at risk: 

Application to oil market. Energy Economics, 31(4), 519-530.  

Sadorsky, P. (1999). Oil price shocks and stock market activity. Energy Economics, 21(5), 449-

469.  

Sarma, M., Thomas, S., & Shah, A. (2003). Selection of Value‐at‐Risk models. Journal of 

Forecasting, 22(4), 337-358.  

Wackerly, D., Mendenhall, W., & Scheaffer, R. L. (2007). Mathematical statistics with 

applications. Nelson Education. 

Elektroniska källor 

Aktiespararna (2011). Oljepriset går upp 2011. 

http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Opinion/2011/april/Oljepriset-gar-upp-2011/ [2016-

11-15] 

Finansinspektionen (2013). Bank, Baselkommittén. 

http://www.fi.se/Regler/Internationellt/Globalt-samarbete/Bank-Baselkommitten/ [2016-12-

01] 

OPEC (2016). http://www.opec.org/opec_web/en/17.htm [2016-11-28] 

Quandl (2016). https://www.quandl.com/data/OPEC/ORB-OPEC-Crude-Oil-Price [2016-10-

20]  

http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Opinion/2011/april/Oljepriset-gar-upp-2011/
http://www.fi.se/Regler/Internationellt/Globalt-samarbete/Bank-Baselkommitten/
http://www.opec.org/opec_web/en/17.htm
https://www.quandl.com/data/OPEC/ORB-OPEC-Crude-Oil-Price


24 
 

 

Appendix 1 

VaR med MA och EWMA för OPECs oljeprisindex för perioden 2003-2015. 
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