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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att utvärdera ARCH/GARCH-modellers förmåga att prognostisera 

volatilitet för OMXS30. Modellerna ARCH(1), GARCH(1,1), EGARCH(1,1), GARCH(1,1)-M 

och GJR-GARCH(1,1) utvärderades genom realiserad volatilitet med hjälp av MSE, MZ-

regressioner samt Diebold-Mariano testet. Resultatet blev inkonsekvent då modellernas 

rangordning till stor del var beroende av utvärderingsmetod och prognoshorisont, vilket i sig 

förblev konsistent med resultat rapporterade från tidigare studier (Hansen & Lunde, 2005; 

Brailsford & Faff, 1996). Sammanfattningsvis tenderade inte vidareutvecklingar av 

ARCH/GARCH-modellen att ge signifikant bättre resultat förutom GJR-GARCH(1,1)-

modellen som erhöll signifikant högre förklaringsgrader än de andra modellerna vid 

endagsprognoser. Vidare noterades att prognosfel från modellerna tenderade att öka vid längre 

prognoshorisonter, vilket var förväntat.  

 

Nyckelord: ARCH, GARCH, GJR-GARCH, GARCH-M, EGARCH, volatilitetsmodeller, modellutvärdering, 

realiserad volatilitet, MZ-regression, Diebold-Mariano test, volatilitetsprognostisering, MSE, MAPE 

 

 
  



   
 

   
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Problematisering ........................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 2 

1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................... 3 

1.5 Bidrag ............................................................................................................................................ 3 

1.6 Disposition .................................................................................................................................... 3 

2. Finansiell statistik ................................................................................................................................ 4 

2.1 Ekonomisk bakgrund ..................................................................................................................... 4 

2.2 Finansiell tidsserieanalys............................................................................................................... 5 

2.2.1 Vitt brus .................................................................................................................................. 5 

2.2.2 Stationäritet ........................................................................................................................... 6 

2.2.3 Enhetsrot ................................................................................................................................ 6 

2.2.4 Autokorrelation ...................................................................................................................... 7 

2.3 Modellering av finansiella tidsserier ............................................................................................. 8 

2.3.1 Autoregressiv process ............................................................................................................ 8 

2.3.2 Moving-average process ........................................................................................................ 9 

2.3.3 ARMA ..................................................................................................................................... 9 

2.3.4 Beslutskriterier ..................................................................................................................... 10 

2.4 Volatilitetsmodeller .................................................................................................................... 10 

2.4.1 ARCH .................................................................................................................................... 10 

2.4.2 GARCH .................................................................................................................................. 11 

2.5 Utvärderingsmetoder.................................................................................................................. 12 

2.5.1 Realiserad volatilitet ............................................................................................................ 12 

2.5.2 MSE och MAPE ..................................................................................................................... 15 

2.5.3 MZ-regression ...................................................................................................................... 16 

2.5.4 Diebold-Mariano test ........................................................................................................... 17 

2.6 Seminal papers ............................................................................................................................ 18 

3. Data ................................................................................................................................................... 19 

4. ARCH/GARCH-modeller..................................................................................................................... 24 

4.1 ARCH ........................................................................................................................................... 24 

4.2 GARCH ......................................................................................................................................... 24 

4.3 EGARCH ....................................................................................................................................... 25 

4.4 GARCH-M .................................................................................................................................... 25 

4.5 GJR-GARCH .................................................................................................................................. 26 



   
 

   
 

5. Resultat och analys ........................................................................................................................... 27 

5.1 Realiserad volatilitet ................................................................................................................... 27 

5.2 Box-Jenkins metod för modellval ................................................................................................ 28 

5.2.1 Modifikation av OMXS30 ..................................................................................................... 28 

5.2.2 Modellspecifikation för ARMA ............................................................................................. 29 

5.2.3 Periodlängd för parameterskattningar ................................................................................ 32 

5.3 Volatilitetsprognoser från ARCH/GARCH-modeller .................................................................... 34 

5.4 Modellutvärdering ...................................................................................................................... 36 

5.4.1 MSE och Diebold-Mariano test, inkluderat punkter med konvergensproblem .................. 36 

5.4.2 MSE och Diebold-Mariano test, exkluderat punkter med konvergensproblem .................. 38 

5.4.3 MZ-regression, inkluderat punkter med konvergensproblem ............................................ 39 

5.4.4 MZ-regression, exkluderat punkter med konvergensproblem ............................................ 40 

6. Diskussion ......................................................................................................................................... 42 

7. Slutsats .............................................................................................................................................. 44 

Källförteckning ...................................................................................................................................... 46 

Bilagor ................................................................................................................................................... 50 

Bilaga 1. Skattad realiserad volatilitet år 2015 ................................................................................. 50 

Bilaga 2. Daglig kursdata för OMXS30 år 2015 ................................................................................. 55 

Bilaga 3. Tidsserier för OMXS30, intradagshandel och dagsavslut ................................................... 60 

Bilaga 4. Normalfördelningstest för 2011-11-22 till 2015-12-30 ...................................................... 62 

Bilaga 5. Diagnostik och tester för modellval ................................................................................... 63 

Bilaga 6. Volatilitetsprognoser .......................................................................................................... 65 

Bilaga 7. MAPE och konvergensproblem .......................................................................................... 71 

Bilaga 8. STATA-kod med ett rullande fönster för en AR(1,5) GARCH(1,1) ...................................... 72 

 

 



   
 

1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Möjligheterna att kunna prognostisera utvecklingen av priset för finansiella tillgångar på 

börsmarknaden har motiverat såväl akademiker som professionella affärsmän för akademisk 

eller monetär vinning i flera årtionden. Däremot har denna prognostisering länge varit ifrågasatt 

inom finansvärlden då nationalekonomiska teorier ofta beskriver prisförändringarna som 

osannolika, nära omöjliga att förutsäga på grund av random-walk fenomenet enligt Malkiel 

(1999). Vidare anser Fama (1970) att börsmarknaden inte är förutsägbar då endast ny 

information påverkar prisutvecklingen för finansiella tillgångar.  

De evigt starka incitamenten har inte försvunnit över tiden, snarare skulle många argumentera 

för motsatsen. I takt med att modern portföljteori utvecklades och sammantvinnades med 

finansiell statistik har en rad ekonometriska modeller uppkommit för att underlätta och 

förbättra prognostisering. Bland dessa återfinns de välkända ARCH/GARCH-modellerna 

föreslagna av Engle (2001) som enligt författaren hanterar tillkortakommanden vilka 

kännetecknar klassisk OLS-modellering. Författaren anser att flera bakomliggande antaganden 

från OLS-modellering inte håller vid bearbetning av finansiella data, exempelvis det mest 

kända antagandet om homoskedasticitet. ARCH- och GARCH-modeller tar istället hänsyn till 

volatilitetskluster vilket är en känd egenskap för finansiella tidsserier, ”ARCH imposes an 

autoregressive structure on conditional variance, allowing volatility shocks to persist over time. 

This persistence captures the propensity of returns of like magnitude to cluster in time and can 

explain the well documented nonnormality and nonstability of empirical asset return 

distributions (Lamoureux & Lastrapes, 1990, s.221).” 

Prognostisering av finansiella tidsserier med hjälp av ARCH/GARCH-modeller har under de 

senaste tjugo åren varit en högaktad och välanvänd metod, se exempelvis Laplante, Desrochers 

och Préfontaine (2008) eller Škrinjarić och Šego (2016). Stora delar av framgången för 

ARCH/GARCH-modellerna beror enligt Engle (2001) själv på att modellerna tar hänsyn till 

egenskaper som identifierats för finansiella data, vilket inte föregångarna lyckades göra. 

Applicering av ARCH/GARCH-modeller är därför lämpligt vid prognostisering av finansiella 

data och vidare i de flesta situationer där volatiliteten eller variansen av avkastning är central.   
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1.2 Problematisering 
Volatilitet från finansiella tidsserier används inom modern portföljteori till riskberäkning och 

prissättning av derivat, vilket enligt tidigare diskussion gett upphov till utvecklingen av en 

uppsjö ARCH/GARCH-modeller sedan det inflytelserika pappret från Engle (1982) 

publicerades. Därefter har frågan istället skiftat till att analysera vilken ARCH/GARCH-modell 

som presterar bättre än sina likar. 

Hansen och Lunde (2005) jämförde prognostiseringsförmågan mellan ett flertal GARCH-

modeller för att undersöka om mer avancerade modeller klarar av att ge bättre prognoser än 

enklare modeller som en GARCH (1,1). Resultatet indikerade att det inte fanns någon 

avancerad modell i deras urval som gav bättre prognoser än en GARCH (1,1). Bortsett från 

resultatet anser vi att författarna även kunde ha tagit hänsyn till andra uppsättningar av laggar 

och flerdagarsprognostisering. Enligt oss bör motiveringen vara starkare än ”… because it is 

unlikely that a model with more lags would outperform a simple benchmark” (Ibid, 2005, 

s.877). Endagsprognoser är mer precisa än flerdagsprognoser men det är inte realistiskt att 

använda som underlag vid investeringar på grund av courtagekostnader, därför kommer vi även 

att ta hänsyn till handelsveckor och handelsmånader vid prognostisering.   

En stor utmaning med att prognostisera volatilitet för finansiella data är dess oberäknelighet, 

exempelvis under finanskriser eller allmän marknadsturbulens vilket är särskilt märkbart för 

en mindre handelsekonomi som Sverige. Valet av en högpresterande modell är således 

grundläggande för exakta prognoser, men vilken i överflöd av ARCH/GARCH-modeller 

presterar bäst? 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att utvärdera ARCH/GARCH-modeller genom att inledningsvis 

prognostisera volatiliteten i finansiella tidsserier och sedan jämföra resultaten sinsemellan 

modellerna med hjälp av realiserad volatilitet som referens och utvärderingsmetoderna MSE, 

MAPE, MZ-regression och Diebold-Mariano. Undersökningsfrågan lyder enligt följande: 

Vilken ARCH/GARCH-modell ger prognoser närmast den skattade realiserade volatiliteten?  
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1.4 Avgränsningar 
Perioderna som används för parameterskattningar är avgränsad till elva år (2004–2014) 

respektive fyra år (2011-2014) och prognosperioden till ett år (2015), där skattningarna sker 

in-sample och utvärderingen med hjälp av realiserad volatilitet från OMXS30. Vidare kommer 

1-dagars-, 5-dagars-, och 25-dagarsprognoser att genomföras för varje modell under 

prognosperioden år 2015, detta för att ta hänsyn till courtagekostnader för investerare och för 

att kunna utvärdera ARCH/GARCH-modellernas prestationer över längre prognosfönster.  

1.5 Bidrag 
Det teoretiska bidraget är främst ett empiriskt stöd till artiklar som Hansen och Lunde (2005) 

då vi använder ett svenskt index som underlag för skattningarna eller Laurent, Rombouts och 

Violante (2012) då vi använder tre olika längder för prognosfönstret. Resultatet från denna 

studie kan ge stöd eller motbevis till författarnas slutsatser om att enklare modeller presterar 

bättre än mer avancerade ARCH/GARCH-modeller och att volatilitetsprognoser försämras vid 

längre prognosfönster. Vidare kommer det praktiska bidraget bestå av att resultatet kan 

användas som ett stödverktyg till investerare vid val av modell som används till prognostisering 

av volatilitet för finansiella tillgångar. 

1.6 Disposition 
I nästkommande avsnitt återfinns teoretisk bakgrund till denna studie, där inledningsvis 

bakomliggande ekonomisk teori presenteras till följd av grunderna för finansiell tidsserieanalys 

och en kort genomgång med hänsyn till modellering av finansiella tidsserier. Därefter 

formuleras två klassiska former av volatilitetsmodeller och utvärderingsmetoder för dessa där 

sedan avsnittet avslutas med en genomgång av resultatet från två välkända studier inom 

volatilitetsprognostisering och utvärdering. I avsnitt tre respektive fyra beskrivs först det 

underliggande datamaterialet i detalj där bearbetningsprocessen redogörs för och även 

eventuella modifikationer. Följaktligen formuleras specifikationerna för ARCH/GARCH-

modellerna. Vidare presenteras resultat i form av modellspecifikation, skattningar av realiserad 

volatilitet, prognoser från ARCH/GARCH-modellerna och utvärderingsmått under avsnitt fem. 

Avslutningsvis diskuteras resultaten med återkoppling till tidigare studier och uppsatsen 

kulminerar sedan genom slutsatser i avsnitt sex respektive sju.  
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2. Finansiell statistik 

2.1 Ekonomisk bakgrund 
Under 1900-talet, vid sammankopplingen av modern portföljteori och finansiell statistik, har 

ett överskott av modeller för användning till utvärdering av finansiella tillgångar tillkommit 

och majoriteten av dessa har blivit förkastade. Däremot finns det ett mindre antal modeller som 

överlevt den rigorösa detaljgranskningen: Arbitrage Pricing Theory av Ross (1973), Gordon 

Growth Model av Gordon och Shapiro (1956) eller Capital Asset Pricing Model av Markowitz 

(1952). Gordon och Shapiro (1956) beskriver prissättningsmekanismen enligt nedan (Ibid, 

1956, s.104). 

𝑃0 = ∑
𝐷𝑡

(1+𝑘)𝑡
∞
𝑇=1      (1) 

Där 𝑃0 definieras som dagens prisnivå för en tillgång, 𝑘 som diskonteringsränta och 𝐷𝑡 som 

förväntad utdelning. Formuleringen uppfattas av många som en grundpelare inom finansiell 

ekonomi och antyder att endast två faktorer påverkar priset av en tillgång, diskonteringsräntan 

𝑘 och förväntad utdelning 𝐷𝑡. Diskonteringsräntan och den förväntade utdelningen kan enligt 

Fama (1970) endast förändras som ett resultat av ny information, vilket ligger till grund för den 

effektiva marknadshypotesen. Enligt författaren finns det tre nivåer av information som ligger 

till grund för prisförändringar vilket motsvarar tre nivåer av marknadseffektivitet enligt den 

effektiva marknadshypotesen: svag, semi-stark och stark marknadseffektivitet. Den effektiva 

marknadshypotesen är synnerligen omstridd då en blandning av empiriska och teoretiska 

artiklar från Malkiel (2003), Sharma och Kennedy (1977), Dickinson och Muragu (1994), 

Cooper (1982) eller Fama (1965) uppvisar olika resultat med hänsyn till giltighet av den 

effektiva marknadshypotesen, vilket däremot oftast gäller den starka nivån av 

marknadseffektivitet. Den väsentliga slutsatsen med hänsyn till den effektiva 

marknadshypotesen som de flesta av ovanstående författare är överens om är att framtida och 

kortsiktiga prisrörelser är naturligt oförutsägbara och slumpmässiga vilket är baserat på 

antagandet om att nytillkommen information som förändrar diskonteringsräntan eller förväntad 

utdelning är slumpmässig. Enligt Malkiel (1999) är rättvisande prognostisering av 

prisförändringar för tillgångar på börsmarknader osannolik på grund av random-walk 

fenomenet. Random-walk fenomenet har även visat sig vara kongruent med den effektiva 

marknadshypotesen som båda beskriver tillgångars prisutveckling som slumpmässig. Mills 

(2011) beskriver likt Cryer and Chan (2008) finansiella tidsserier som random-walks eller 

slumpmässiga processer i enighet med nedanstående formel (Mills, 2011, s.499-524). 
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𝑃𝑡 = 𝑃𝑡−1 + 𝑎𝑡     (2) 

𝑃𝑡 noterar prisnivån vid tid t och 𝑎𝑡  är feltermen som representeras av vitt brus vilket innebär 

att prisförändringen ∆𝑃𝑡 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 uppfattas vara vitt brus och ej beroende av historiska 

prisförändringar (Ibid, 2011). Trots att, enligt ovanstående argumentation, prisutvecklingen för 

tillgångar anses vara slumpmässig och oförutsägbar finns det en uppfattning om att 

standardavvikelsen eller volatiliteten inte är slumpmässig utan istället högst förutsägbar. 

Anledningen till denna uppfattning härstammar från vanligtvis förkommande starka tendenser 

av volatilitetskluster och heteroskedasticitet i finansiella tidsserier. Exempelvis beskriver 

Marra (2015) att det är “… well established that volatility is easier to predict than returns. 

Volatility possesses a number of stylized facts which make it inherently more forecastable. As 

such, volatility prediction is one of the most important and, at the same time, more achievable 

goals for anyone allocating risk and participating in financial markets” (Ibid, 2015, p2). 

2.2 Finansiell tidsserieanalys 
Birau (2012) beskriver finansiella tidsserier som ”… extremely unpredictable and non-

stationary, generally characterized by periods in which registered local and non-systematic 

trends (Ibid, 2012, s.472).”, vilket enligt författaren innebär att finansiella tidsserier uppvisar 

en växelverkan mellan perioder av låg respektive hög volatilitet.  För att pålitligt kunna 

använda volatilitetsmodeller till prognostisering av volatilitet i finansiella tidsserier behöver 

finansiella tidsserier transformeras, vilket vanligtvis sker med hjälp av Box-Jenkins metoden. 

Några delar från denna metod är redan praxis inom finansiell ekonomi, exempelvis 

användningen av logaritmerad avkastning istället för stängningskurser. Vissa koncept som 

används inom finansiell tidsserieanalys och Box-Jenkins metoden för modellval beskrivs i 

följande underavsnitt. 

2.2.1 Vitt brus 

Vitt brus är vanligtvis beskrivet som en sekvens av oberoende och likafördelade slumpvariabler 

{𝑒𝑡}. Denna sekvens har väntevärdet noll och variansen 𝜎𝑒
2 (Cryer & Chan, 2008, s.17).  

𝐸(𝑌) = 0      (3) 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝜎𝑦
2           (4) 

Slumpvariablerna som vitt brus består av är inte korrelerade och sekvensen som helhet är 

stationär (Brockwell & Davis, 2002). Formulerat som (Cryer & Chan, 2008, s.17) 

𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑡, 𝑌𝑡−𝑘) = 0 ∀𝑘 ≠ 0      (5) 
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Vitt brus har blivit ett ovärderligt koncept inom tidsserieanalys, till stor del då "Its importance 

stems not from the fact that it is an interesting model itself but from the fact that many useful 

processes can be constructed from white noise” (Ibid, 2008, s.17). Random-walk fenomenet 

som observerats på börsmarknader är ett vanligt använt exempel på en slumpmässig process 

som går att konstrueras utifrån vitt brus. 

2.2.2 Stationäritet 

Stationäritet är ett antagande för många statistiska modeller som används i tidsserieanalys, 

därför transformeras ofta icke-stationära tidsserier till stationära tidsserier för att förbättra 

resultat och statistisk inferens. Det finns olika typer av trender som ger upphov till icke-

stationäritet vid finansiella tidsserier. En deterministisk trend kan innebära att väntevärdet hos 

tidsserien är beroende av tiden. Om tidsserien innehåller en stokastisk trend gör detta att den 

varierar slumpmässigt kring väntevärdet (Kirchgässner & Wolters, 2007).  

Enligt Cryer och Chan (2008) är varians, kovarians och väntevärde oberoende av tid för en 

stationär tidsserie, vilket innebär att väntevärdet är konstant över tid och kovariansen ska inte 

bero på tiden för alla värden på k och t. Den här studien använder den logaritmerade 

avkastningen till konstruktionen av tidsseriemodeller för volatilitetsprognoser. Notera att 

logaritmerad avkastning anses uppfylla villkoren för stationäritet, vilket prövas med hjälp av 

ett Dickey-Fuller test som beskrivs härnäst. 

2.2.3 Enhetsrot 

Ifall en tidsserie innehåller en enhetsrot innebär detta problem med den statistiska inferensen 

av tidsseriemodeller och enhetsroten en egenskap för vissa stokastiska processer. Praktiskt 

innebär detta att om tidsserien innehåller en enhetsrot påverkar en plötslig förändring i 

tidsserien medelvärdet permanent (Kirchgässner & Wolters, 2007). Dickey och Fuller (1979) 

argumenterar för lämpligheten att differentiera tidsserien om den innehåller en enhetsrot. I 

denna studie används den logaritmerade avkastningen, vilket innebär att tidsserien är 

differentierad i form av första differens. För att undersöka om en tidsserie 𝑌𝑡 innehåller en 

enhetsrot används det utökade Dickey-Fuller-testet. Dickey och Fuller (1979) beskriver hur 

förekomsten av en enhetsrot undersöks genom att skriva tidsserien 𝑌𝑡 som en autoregressiv 

modell enligt nedan (Ibid, 1979, s.427). 

𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡      (6) 
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Sedan prövas ifall |𝜌| = 1 och om |𝜌| = 1 förekommer det en enhetsrot och tidsserien anses 

vara icke-stationär. I praktiken sker detta genom att skriva om den autoregressiva modellen för 

𝑌𝑡 till 𝛥𝑌𝑡 = α𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 där 𝛼 = 𝜌 − 1. Då prövas hypotesen 𝛼 = 0, om denna ej kan förkastas 

innehåller tidsserien 𝑌𝑡 en enhetsrot (Cryer & Chan, 2008). 

Cryer och Chan (2008) beskriver svårigheten med att skilja på icke-stationäritet som orsakas 

av en enhetsrot jämfört och icke-stationäritet som orsakas av en trend vid användning av det 

utökade Dickey-Fuller testet. Vidare diskuterar Kirchgässner och Wolter (2007) hur olika 

antaganden kring utformningen av den autoregressiva modellen för det utökade Dickey-Fuller 

testet påverkar fördelningen för 𝜌 och fördelningen för teststatistikan under nollhypotesen. 

Detta innebär att testets förmåga att förkasta nollhypotesen förändras. Det utökade Dickey-

Fuller-testet används för att pröva ifall den logaritmerade avkastningen för indexet OMXS30 

är stationär. Detta innebär att tidsserien inte innehåller en enhetsrot vilket är ett krav för att 

kunna göra statistiska inferenser med vald tidsseriemodell. 

2.2.4 Autokorrelation 

Autokorrelationsfunktionen används till att estimera beroende i en observerad tidsserie 𝑌𝑡. 

Funktionen är användbar för modellval som används till att modellera den observerade 

tidsserien (Brockwell & Davis, 2002). Enligt Cryer och Chan (2008) formuleras 

autokorrelationsfunktionen enligt nedan (Ibid, 2008, s.11) 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑌𝑡, 𝑌𝑠) =
𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑡,𝑌𝑠)

√(𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑡)𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑠))
 med tidsindex 𝑡, 𝑠 = 0, ±1, ±2, ±3, …        (7) 

där  

𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑡, 𝑌𝑠) = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇𝑡)(𝑌𝑠 − 𝜇𝑠)] = 𝐸(𝑌𝑡𝑌𝑠 − 𝜇𝑡𝜇𝑠)    (8) 

 

är kovariansfunktionen, 𝜇𝑡 betecknar väntevärdet för tidsserien 𝑌𝑡 vid tidpunkt 𝑡. Detta innebär 

att autokorrelationsfunktionen beskriver beroendet mellan tidsserien 𝑌𝑡 och samma tidsserie 𝑌𝑠 

vid en annan tidpunkt 𝑠 (Tsay, 2010). Vidare återfinns den partiella autokorrelationsfunktionen, 

lik autokorrelationsfunktionen men som dessutom kontrollerar för andra laggar. Cryer och 

Chan (2008) beskriver den partiella autokorrelationsfunktionen som ”... the correlation 

between 𝑌𝑡 and 𝑌𝑡−𝑘 after removing the effect of the intervening variables 

𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, 𝑌𝑡−3, . . . , 𝑌𝑡−𝑘+1” (Ibid, 2008, s.112). Författarna formulerar den partiella 

autokorrelationen enligt nedanstående (Ibid, 2008, s.112) 

 

𝜙𝑘𝑘 = 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑌𝑡, 𝑌𝑡−𝑘|𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, . . . , 𝑌𝑡−𝑘+1)    (9) 
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vilken är korrelationen mellan tidsserierna 𝑌𝑡 och 𝑌𝑡−𝑘 betingad på de mellanliggande 

tidsserierna 𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, . . . , 𝑌𝑡−𝑘+1. Autokorrelationsfunktionen och den partiella 

autokorrelationsfunktionen för den logaritmerade avkastningen granskas för att kunna välja ett 

lämpligt antal autoregressiva- och moving average-termer, vilket är i enighet med Box-Jenkins 

metoden.  

 

2.3 Modellering av finansiella tidsserier 
Det går inte att beröra modellering av finansiella tidsserier utan att tala om statistikerna George 

Box och Gwilym Jenkins som populariserade ARMA-modellerna. Denna diskussion omfattar 

matematiska modeller som är utformade för prognostisering av tidsserier genom att göra dessa 

stationära, om icke-stationära vilket är fallet med finansiella tidsserier, med hjälp av differenser 

mellan datapunkterna. Metoden gör det möjligt att identifiera trender med hjälp av ett glidande 

medelvärde eller autoregression (IP, 2018). Box (2016) beskriver analysmetoden som en 

systematisk metod för prognostisering av tidsserier med hjälp av autoregressiva, integrerade, 

glidande medelvärden också känt som ARIMA-modeller.  

Box-Jenkins metoden innebär kort valet av en lämplig modell för modellering av en observerad 

tidsserie genom en analysprocess som kulminerar i parameterestimering för bästa passning till 

dataunderlaget (Nicholson, 2014). Metoden använder samtliga ovan nämnda koncept och 

innebär praktiskt ett preliminärt avgörande ifall tidsserien är stationär med hjälp av ett 

enhetsrotstest och användning av differentiering vid behov. Vidare används autokorrelations- 

och den partiella autokorrelationsfunktionen för specificering av autoregressiva och moving-

average laggar, vilket följer nedan. 

2.3.1 Autoregressiv process 

En AR-process kan beskrivas som en regression där den beroende variabeln förklaras med 

värden av den beroende variabeln från tidigare tidpunkter. Den beroende variabeln är i detta 

fall det nuvarande värdet av tidsserien och de förklarande variablerna är tidigare värden av 

tidsserien. En autoregressiv process av ordningen p, AR(p), kan enligt Cryer och Chan (2008) 

formuleras som följande (Ibid, 2008, s.66) 

𝑌𝑡 = 𝜙1𝑌𝑡−1 + 𝜙2𝑌𝑡−2+. . . +𝜙𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡    (10) 

där 𝑌𝑡 är den observerade tidsserien, 𝜙1, 𝜙2, . . . 𝜙𝑝 är konstanter som de tidigare värdena av 

tidsserien 𝑌𝑡 viktas med och 𝑒𝑡  är en slumpmässig felterm som innehåller allt som inte förklaras 

av tidigare värden i tidsserien.  
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För varje 𝑡 antas 𝑒𝑡  vara oberoende av de tidigare värdena 𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2. . . 𝑌𝑝 (Ibid, 2008). Box 

(2016) beskriver den autoregressiva processen som ”… a finite, linear aggregate of previous 

values of the process and a random shock... (Ibid, 2016, s.8)” och att autoregressiva processer 

antingen är icke-stationära eller stationära. 

2.3.2 Moving-average process 

I en MA-process antas det nuvarande värdet av en tidsserie vara linjärt beroende av nuvarande 

och historiskt vitt brus. En moving-average process av ordningen q, MA(q), kan enligt Cryer 

och Chan (2008) skrivas enligt följande (Ibid, 2008, s.57) 

𝑌𝑡 = 𝑒𝑡 − 𝜃1𝑒𝑡−1 − 𝜃2𝑒𝑡−2−. . . −𝜃𝑞𝑒𝑡−𝑞    (11) 

där 𝑌𝑡 är den observerade tidsserien, 𝑒𝑡, 𝑒𝑡−1, 𝑒𝑡−2, . . . 𝑒𝑡−𝑞, är feltermer i form av vitt brus 

och 𝜃1, 𝜃2, . . . , 𝜃𝑞 är konstanter som feltermerna viktas med (Ibid, 2008). Termen glidande 

medelvärde är enligt Box (2016) något missvisande då vikterna 𝜃 ”… need not total unity nor 

need they be positive” (Ibid, 2016, s.10). 

2.3.3 ARMA 

Enligt Box (2016) kan både AR- och MA-termer inkluderas i en prognosmodell för att uppnå 

bättre flexibilitet och i förlängning passning till tidsserien. Därmed kan en tidsserie som består 

av en AR-process och en MA-process beskrivas med hjälp av en autoregressiv och glidande 

medelvärde process av ordningen p och q, ARMA(p,q). ARMA(p,q)-processen kan enligt 

Cryer and Chan (2008) formuleras enligt nedan (Ibid, 2008, s.77) 

𝑌𝑡 = 𝜙1𝑌𝑡−1 + 𝜙2𝑌𝑡−2+. . . +𝜙𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 − 𝜃1𝑒𝑡−1 − 𝜃2𝑒𝑡−2−. . . −𝜃𝑞𝑒𝑡−𝑞  (12) 

där 𝑌𝑡 är den observerade tidsserien, 𝜙1, 𝜙2, . . . 𝜙𝑝 är konstanter som de tidigare värdena av 

tidsserien 𝑌𝑡 viktas med, et är en slumpmässig felterm som innehåller allt som inte förklaras av 

tidigare värden i tidsserien, 𝑒𝑡, 𝑒𝑡−1, 𝑒𝑡−2, . . . 𝑒𝑡−𝑞 är feltermer i form av vitt brus och 𝜃1, 𝜃2, 

. . . 𝜃𝑞 är konstanter som feltermerna viktas med. För varje 𝑡 antas 𝑒𝑡  vara oberoende av de 

tidigare värdena 𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2. . . 𝑌𝑝 (Cryer & Chan, 2008).  

ARMA beskrivs vidare enligt Brockwell och David (2002) som en samling linjära processer 

viktiga vid modellering av stationära tidsserier. Under arbetet med att modellera volatiliteten i 

denna uppsats nyttjades ARMA-modeller för att modellera det betingade medelvärdet för 

avkastningen. ARIMA-modeller var överflödiga då den logaritmerade avkastningen redan har 

första differensen och uppvisar därför inte någon enhetsrot.  
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2.3.4 Beslutskriterier 

Besluts- eller informationskriterier används enligt Box (2016) som underlag vid 

modellspecificering och slutligen för val av modell till prognostisering och analys. Två 

klassiska informationskriterier som används i denna studie är AIC (Akaike’s information 

criterion) och BIC (Bayesian information criterion), vilka enligt Box (2016) avgör goodness-

of-fit för modellerna baserat på likelihood-ratio. AIC och BIC estimerar den relativa kvaliteten 

av statistiska modeller och används därför till att jämföra modeller sinsemellan och modellval.  

Eftersom att kriterierna inte testar den absoluta kvaliteten av en modell utan endast den relativa 

kvaliteten i jämförelse med andra modeller går det inte att fastställa om den bästa modellen 

enligt AIC eller BIC passar tidsserien bra eller inte. Skillnaden mellan AIC och BIC är 

strafftermen för antalet parametrar där AIC har strafftermen 2𝑘 medan BIC har den strängare 

strafftermen ln (𝑛)𝑘. I praktiken innebär detta att modellen med lägst AIC eller BIC i 

jämförelse med de andra modellerna bör bli utvald. 

2.4 Volatilitetsmodeller 
Under sammankopplingen av modern portföljteori och finansiell statistik under slutet av 1900-

talet presenterade Engle (1982) ARCH-modellen och kort därefter presenterade Bollerslev 

(1986) den generaliserade ARCH-modellen vid namn GARCH. Kort därefter upptäcktes att 

både ARCH- och GARCH-modeller var relevanta med hänsyn till volatiliteten av finansiell 

avkastning, vilket var fallet vid högre frekvenser än månadsdata.  Enligt Bauwens, Hafner och 

Laurent (2012) var egenskaperna för avkastningen från finansiella tillgångar fördelaktiga vid 

användning av ARCH/GARCH-modeller, detta då avkastningens ”… main stylized feature is 

volatility clustering…” och dessutom ”… that their unconditional probability distributions are 

leptokurtic, that is, they have fatter tails and more mass round their center …” (Ibid, 2012, s.2). 

Upptäckten av kopplingen mellan ARCH/GARCH-modeller och finansiella tillgångars 

avkastning gav inom kort upphov till ett överflöd av modeller varav grundversionerna av dessa, 

ARCH och GARCH, presenteras nedan. 

2.4.1 ARCH 

Förkortningen ARCH står för ’autoregressive conditional heteroscedasticity’ och är koncist en 

tidsseriemodell från Engle (1982) som beskriver den icke-konstanta variansen för en tidsserie. 

Enligt Cryer och Chan (2008) är ARCH-modellen användbar när den betingade volatiliteten 

för en finansiell tidsserie behöver modelleras, detta då volatiliteten är icke-konstant. Givet att 

avkastningen 𝑟𝑡 för en tidsserie formuleras enligt 𝑟𝑡 = 𝜎𝑡|𝑡 − 1𝜀𝑡, kan en ARCH(q)-modell 

formuleras enligt nedanstående (Ibid, 2008, s.289) 
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𝜎𝑡|𝑡 − 1
2 = 𝜔 + 𝛼1𝑟𝑡−1

2 + 𝛼2𝑟𝑡−2
2 +. . . +𝛼𝑞𝑟𝑡−𝑞

2     (13) 

där 𝜎𝑡|𝑡 − 1
2  betecknar den betingade volatiliteten. Vidare är {𝜀} en sekvens av oberoende och 

likafördelade slumpvariabler med väntevärdet noll samt variansen ett. Slutligen betecknar 

𝛼1, … 𝛼𝑞 och 𝜔 okända parametrar. Cryer och Chan (2008) beskriver ARCH-modellen som en 

regressionsmodell med den betingade volatiliteten som beroende variabel och tidigare värden 

av den kvadrerade avkastningen som förklarande variabler. ARCH-modellen tar hänsyn till när 

variansen för feltermerna inte är konstant, vilket innebär heteroskedasticitet.  

ARCH-modellen som Engle (1982) presenterade var enligt Tsay (2010) den första av sin sort 

och är en av de enklare tidsseriemodellerna med hänsyn till volatilitetsprognoser. En tydlig 

fördel med modellen vid prognostisering av finansiella tidsserier, till skillnad från dess 

föregångare, var att den tar hänsyn till heteroskedasticitet. Tsay (2010) beskriver två nackdelar 

med ARCH-modellen, vilket är att den inte tar hänsyn till att prisuppgångar respektive 

prisnedgångar påverkar volatiliteten olika och att modellen har en tendens att överskatta 

volatiliteten på grund av en oförmåga att avspegla enstaka och plötsliga förändringar i 

avkastningen. 

2.4.2 GARCH 

Utöver ARCH-modellen finns den generaliserade modellen vid namn GARCH formulerad av 

Bollerslev (1986) och är en vidareutveckling av ARCH-modellen. Fördelen med GARCH-

modellen är att den har färre parametrar och prognostiserar ofta volatilitet i finansiella tidsserier 

bättre än ARCH-modellen. GARCH är en förkortning för generalized autoregressive 

conditional heteroskedasticity. GARCH-modellen tar likt ARCH-modellen hänsyn till när 

variansen för feltermerna inte är konstant, vilket innebär när feltermerna är heteroskedastiska 

(Engle, 2001). GARCH-modellen för den betingade variansen är analog med ARMA-modellen 

för det betingade medelvärdet (Bollerslev, 1986).  

En GARCH(p,q) formuleras allmänt med 𝑝 stycken laggar av den betingade variansen och 𝑞 

stycken laggar av kvadrerade feltermer enligt nedanstående (Bollerslev, 1986, s.309; Stock & 

Watson, 2015, s.712) 

 

𝜎𝑡|𝑡 − 1
2 = 𝜔 + 𝛽1𝜎𝑡 − 1|𝑡 − 2

2 +. . . +𝛽𝑝𝜎𝑡 − 𝑝|𝑡 − 𝑝 − 1
2 + 𝛼1𝜀𝑡−1

2 + 𝛼2𝜀𝑡−2
2 +. . . +𝛼𝑞𝜀𝑡−𝑞

2      (14) 
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där den betingade variansen formuleras med 𝜎𝑡|𝑡 − 1
2 . Vidare är 𝛽1, . . . 𝛽𝑝 konstanter som 

tidigare värden av den betingade variansen viktas med,  𝛼1, … 𝛼𝑞 är konstanter som de 

kvadrerade feltermerna viktas med och 𝜔 är även en konstant. När GARCH-modellen tillämpas 

på logaritmerad avkastning erhålls en GARCH(p,q) med 𝑝 stycken laggar av den betingade 

variansen och 𝑞 stycken laggar av den kvadrerade avkastningen, vilket enligt Cryer och Chan 

(2008) formuleras med (Ibid, 2008, s.289) 

𝜎𝑡|𝑡 − 1
2 = 𝜔 + 𝛽1𝜎𝑡 − 1|𝑡 − 2

2 +. . . +𝛽𝑝𝜎𝑡 − 𝑝|𝑡 − 𝑝 − 1
2 + 𝛼1𝑟𝑡−1

2 + 𝛼2𝑟𝑡−2
2 +. . . +𝛼𝑞𝑟𝑡−𝑞

2      (15) 

där logaritmerad avkastning, 𝑟𝑡, definieras som 𝑟𝑡 = 𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑡) − 𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑡−1) där 𝑝𝑡  är det 

observerade priset vid tidpunkt 𝑡. Den betingade variansen för 𝑟𝑡 formuleras enligt 𝜎𝑡|𝑡 − 1
2  där 

𝛽1, . . . 𝛽𝑝 är konstanter som tidigare värden av den betingade variansen viktas med. Vidare är 

𝜔 en konstant och 𝛼1, … 𝛼𝑞 är konstanter som tidigare värden av den kvadrerade avkastningen 

viktas med. Notera gärna att betingad varians ofta benämns som volatilitet och används 

exempelvis vid optionsprissättning med hjälp av Black-Scholes (Mills, 2011). 

 

2.5 Utvärderingsmetoder 

2.5.1 Realiserad volatilitet 

Finansiell högfrekvensdata har under det senaste årtiondet blivit mer tillgängligt, vilket har 

förbättrat kunskapen om volatilitet och dess egenskaper. Enligt Hansen och Lunde (2011) 

använder många estimatorer för volatilitet högfrekvensdata till beräkningar, vilket benämns 

’realized measures’. Författarna antyder att högfrekvensdata har förbättrat prognostisering av 

volatilitet genom att utveckla metoderna för prognosutvärdering, genom att öka förståelsen av 

de dynamiska egenskaper som volatilitet besitter och då estimatorerna från högfrekvensdata är 

betydelsefulla verktyg för att prediktera framtida volatilitet.  

Vanligtvis beräknas volatilitet genom variansen för en bestämd tidsperiod, exempelvis kan 

dagliga prisförändringar användas för att beräkna variansen för en aktuell månad och genom 

att vidareutveckla detta tillvägagångssätt går det att estimera realiserad volatilitet (Mills, 2011). 

Vidare är den realiserade volatiliteten den mest använda varianten av ’realized measures’ och 

beskrivs genom summan av de kvadrerade intradagsavkastningarna. Volatiliteten kan 

exempelvis beräknas genom att använda avkastningen varje fem minuter under en handelsdag, 

vilket inte skall förväxlas med den kvadrerade dagliga avkastningen som istället är ett mindre 

precist mått enligt Hansen och Lunde (2011). 
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Den sanna volatiliteten för en tillgång går inte att observera direkt utan den observeras istället 

genom att använda en proxy. När modeller som beskriver volatilitet ska jämföras och 

utvärderas är det viktigt att ett rättvisande mått av den sanna underliggande volatiliteten 

används. Om inte ett tillräckligt precist mått av den sanna underliggande volatiliteten används 

blir jämförelsen av modellerna missvisande (Hansen & Lunde, 2011).  

GARCH-modeller utsattes exempelvis under 1990-talet för en del kritik då de inte lyckades 

förklara variabiliteten i de kvadrerade dagliga avkastningarna out-of-sample, trots att de hade 

en god förklaringsgrad in-sample. Andersen och Bollerslev (1998) förkastade kritiken och 

bevisade att GARCH-modeller förklarar volatilitet på ett rättvisande sätt genom att använda 

realiserad volatilitet, vilket är ett mer precist mått än kvadrerad daglig avkastning, vid 

utvärdering av GARCH-modellerna. Rent praktiskt är realiserad volatilitet ett mått som 

beräknas från högfrekvensdata och beskriver intradagsavkastningar. En metod för att formulera 

realiserad volatilitet hämtas från Degiannakis och Floros (2015) enligt nedanstående 

härledning. 

Ponera tidsintervallet [𝑎, 𝑏], tidsindexet 𝑡𝑗  där 𝑡𝑗 ∈ [𝑎, 𝑏] och 𝑇-stycken punkter placeras ut i 

tiden med lika avstånd 𝑗 =  1, 2, . . .  𝑇 där priset av tillgången vid varje tidpunkt observeras. 

Priserna P1, 𝑃2, … 𝑃𝑡  är från den observerade diskreta processen och mängden av alla 

observerade priser över tidsintervallet, d.v.s. den observerade processen, skrivs som {𝑃𝑡𝑗
}

𝑗=1

𝑇

. 

Notera att den verkliga underliggande processen är dold och pågår kontinuerligt. Den 

underliggande prisprocessen noteras 𝑝(𝑡) och mängden som beskriver den verkliga 

underliggande processen {𝑝𝑡𝑗
}

𝑗=1

𝑇

. Vidare uttrycks samplingsfrekvensen och längden av varje 

delintervall enligt nedanstående formel (Degiannakis & Floros, 2015, s.24). 

𝑙 =
𝑏−𝑎

𝑇−1
= 𝑡𝑗 − 𝑡𝑗−1     (16) 

Fortsättningsvis beskrivs den logaritmerade avkastningen över delintervallet [𝑡𝑗−1, 𝑡𝑗] som 

(Ibid, 2015, s.25) 

𝑟𝑡𝑗
= 𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑡𝑗

) − 𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑡𝑗−1).    (17) 

 

Den underliggande kontinuerliga prisprocessen 𝑝(𝑡) uttrycks i logaritmer som 𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑡), vilken 

följer en process enligt nedanstående formel (Ibid, 2015, s.25) 
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𝑑𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑡) = 𝜎(𝑡)𝑑𝑊(𝑡)                                             (18) 

 

 där 𝑊(𝑡) är en standard Wienerprocess och 𝜎(𝑡) är volatiliteten för 𝑙𝑜𝑔𝑝(𝑡). Detta medför att 

den ackumulerade volatiliteten över tidsintervallet [𝑎, 𝑏], d.v.s  𝜎[𝑎,𝑏]
2 , kan formuleras som en 

integral enligt nedanstående formel (Ibid, 2015, s.25). 

𝜎[𝑎,𝑏]
2 = ∫ 𝜎2𝑏

𝑎
(𝑡)𝑑𝑡     (19) 

Integralen motsvarar den verkliga volatiliteten som inte kan observeras. Istället estimeras 

volatiliteten genom en omskrivning av denna integral för att sedan substituera in observerade 

priser. Genom att låta längden av varje delintervall gå mot noll, 𝑙 → 0, och genom att låta 

antalet punkter över intervallet gå mot oändligheten, 𝑇 → ∞, formuleras integralen istället 

enligt nedanstående (Ibid, 2015, s.26) 

𝜎[𝑎,𝑏]
2 = ∫ 𝜎2𝑡2

𝑡1
(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝜎2𝑡3

𝑡2
(𝑡)𝑑𝑡+. . . + ∫ 𝜎2𝑟𝑇

𝑡𝑇−1
(𝑡)𝑑𝑡   (20) 

där 𝑎 =  𝑡1  och 𝑏 =  𝑡𝑇. När 𝑙 → 0 antas 𝑑𝑡  ≈  𝑡𝑗 , 𝑡𝑗−1. Följaktligen antas den realiserade 

volatiliteten (Ibid, 2015, s.26) 

𝑅𝑉[𝑡𝑗,𝑡𝑗−1] = (𝑙𝑜𝑔 (𝑝𝑡𝑗
) − 𝑙𝑜𝑔 (𝑝𝑡𝑗−1

))
2

     (21) 

vara en konsistent estimator för variansen  𝜎[𝑡𝑗,𝑡𝑗−1]
2 . Värt att notera är att estimatorn benämns 

för konsistent då längden i varje delintervalls går mot noll, vilket sker då antalet delintervall 

går mot oändligheten jämfört med den andra definitionen av en konsistent estimator som 

innebär att antalet observationer går mot oändligheten. Eftersom att de verkliga priserna 𝑝 i 

intervallet [𝑡𝑗 , 𝑡𝑗−1] inte går att observera substitueras istället dessa mot de observerbara 

priserna 𝑃 i intervallet [𝑡𝑗 , 𝑡𝑗−1], vilket ger en realiserad volatilitet enligt nedanstående 

formulering (Ibid, 2015, s.26) 

𝑅𝑉[𝑡𝑗,𝑡𝑗−1] = (𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑡𝑗
) − 𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑡𝑗−1

))
2

    (22) 

vilket gäller för varje integral i (Ibid, 2015, s.26) 

𝜎[𝑎,𝑏]
2 = ∫ 𝜎2𝑡2

𝑡1
(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝜎2𝑡3

𝑡2
(𝑡)𝑑𝑡+. . . + ∫ 𝜎2𝑟𝑇

𝑡𝑇−1
(𝑡)𝑑𝑡   (23) 

och medför att (Ibid, 2015, s.26) 
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 𝑅𝑉[𝑎,𝑏] = ∑ (𝑙𝑜𝑔 (𝑝𝑡𝑗
) − 𝑙𝑜𝑔 (𝑝𝑡𝑗−1

))
2

𝑇
𝑗=1      (24) 

är en konsistent estimator för 𝜎[𝑎,𝑏]
2 . Enligt tidigare härledning substitueras de ej observerbara 

priserna 𝑝 mot de observerade priserna 𝑃 över tidsintervallet [𝑎, 𝑏], vilket ger en realiserad 

volatilitet enligt nedanstående formel (Ibid, 2015, s.26). 

𝑅𝑉[𝑎,𝑏] = ∑ (𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑡𝑗
) − 𝑙𝑜𝑔 (𝑃𝑡𝑗−1

))
2

𝑇
𝑗=1     (25) 

I denna studie baseras den realiserade volatiliteten på intradagsdata som består av avkastningen 

var femte minut under varje handelsdag då realiserad volatilitet baserad på intervall om fem 

minuter har bevisats vara svårslagen eftersom att ”When 5-minute RV is taken as the 

benchmark, we find little evidence that it is outperformed by any other measures. When using 

inference methods that do not require specifying a benchmark, we find some evidence that 

more sophisticated measures outperform. Overall, we conclude that it is difficult to 

significantly beat 5-minute RV” (Liu, Patton & Sheppard, 2015, s.1). 

2.5.2 MSE och MAPE 

Enligt oss är ingen modell någonsin helt perfekt, vilket bör uppfattas som en mer diplomatisk 

formulering än den från Box (1976) som lyder ”All models are wrong but some are useful” 

(Ibid, 1976, s.2). Oavsett vilken formulering som används ger en imperfekt modell upphov till 

prognosfel vid jämförelse med ett sant värde eller observation, i detta fall den realiserade 

volatiliteten. Genom att låta 𝑌𝑡 vara det observerade värdet för tidpunkten 𝑡 och 𝐹𝑡 prognosen 

för samma tidpunkt 𝑡 definierar Makridakis et al. (1997) prognosfelet 𝑒𝑡 enligt nedanstående 

formel (Ibid, 1997, s.42). 

𝑒𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝐹𝑡      (26) 

Prognosfel används sedan för att utvärdera modeller där en vanlig utvärderingsmetod är mean 

squared error eller MSE. Makridakis et al. (1997) beskriver MSE enligt formuleringen nedan 

(Ibid, 1997, s.43) 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1      (27) 

där bör finnas 𝑛 stycken observationer och prognoser, vilket innebär att det finns 𝑛 stycken  

prognosfel (𝑒𝑡). Alla prognosfel kvadreras vid beräkning av MSE för att uppvisa positiva 

kvadrater och summeras sedan.  
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En styrka med MSE är att den matematiska enkelheten som medföljer vid fortgående 

bearbetning tack vare kvadrering av prognosfelen och en nackdel med MSE är svårigheten att 

jämföra olika tidsserier på grund av att storleken är direkt beroende på skalan för datamaterialet 

(Makridakis et al. 1997). I detta arbete används endast en tidsserie med en skala för alla 

prognoser, vilket innebär att jämförbarheten förblir god med utvärderingsmetoden MSE och 

därför används måttet följaktligen för utvärdering av prognosförmågan för modellerna i denna 

studie. Vidare är mean absolute percentage error, eller MAPE, en vidareutveckling av 

utvärderingsmåttet MSE som använder ett procentuellt prognosfel. Makridakis et al. (1997) 

beskriver det procentuella prognosfelet som (Ibid, 1997, s.44) 

𝑃𝐸𝑡 = (
𝑌𝑡−𝐹𝑡

𝑌𝑡
) × 100      (28) 

för att sedan applicera det procentuella prognosfelet i det relativa utvärderingsmåttet MAPE 

enligt nedanstående formulering (Ibid, 1997, s.44). 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |𝑃𝐸𝑡|𝑛

𝑡=1      (29) 

Vid beräkning av MAPE används absolutvärdet av de procentuella prognosfelen vid 

summering. Den stora fördelen med MAPE är överskådligheten och jämförbarheten tack vare  

att utvärderingsmåttet uttrycks i procent och en nackdel med MAPE är svårigheten att hantera 

nollor då detta leder till att kvoten i 𝑃𝐸𝑡 inte kan beräknas (Makridakis et al. 1997). Även 

MAPE används i denna studie för att förbättra överskådligheten och jämförbarheten som 

komplement till utvärderingsmåttet MSE. 

2.5.3 MZ-regression 

Metoden har fått sitt namn efter Mincer och Zarnowitz och omfattar utvärdering av prognoser 

genom regressionsskattning med det observerade värdet som beroende variabel och prognosen 

som förklarande variabel (Laurent & Violante 2012). Genom att använda tillvägagångssättet 

av Laurent och Violante (2012) går det att utvärdera prognoserna för denna studie genom 

följande regression (Ibid, 2012, s.2) 

𝑅𝑉𝑡 = 𝐵0 + 𝐵1𝜎𝑡
2 + 𝑒𝑡     (30) 

där 𝑅𝑉𝑡 betecknar realiserad volatilitet, 𝐵0 och 𝐵1 koefficienter, 𝜎𝑡
2 volatilitetsprognos och 𝑒𝑡 

felterm. Vidare prövas den gemensamma hypotesen 𝐵0 = 0 och 𝐵1 = 1, vilket innebär ett test 

för systematiska under- och överskattningar av modellen. 
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Genom observation av förklaringsgraden för regressionen erhålls en bild av korrelationen 

mellan prognosen och de observerade värdena. Förklaringsgraden fungerar som ett ytterligare 

sätt att utvärdera prognoserna utöver andra statistiska mått (Laurent & Violante 2012). 

2.5.4 Diebold-Mariano test 

Vidare appliceras Diebold-Mariano-testet för att pröva om två prognoser är signifikant skilda 

från varandra med hänsyn till prognosprecision där en förlustfunktion används för jämförelse. 

Under förutsättningen att två prognoser existerar, prognos A och prognos B, kan DM-testet 

pröva differensen av förlustfunktionerna för prognos A och prognos B. Laurent och Violante 

(2012) beskriver hur förlustfunktionen för Diebold-Mariano testet består av ett statistiskt mått 

som används till att mäta prognosprecisionen, vilket baseras på prognosfelen 𝜀𝑡. I denna studie 

används MSE, baserat på prognosfelet 𝜀𝑡, som det statistika måttet för att jämföra 

prognosprecisionen mellan olika prognoser. I enlighet med Diebold (2012) definieras 

differensen av förlustfunktionerna för prognos A och prognos B enligt nedan (Ibid, 2012, s.2) 

𝑑𝐴,𝐵,𝑡 = 𝐿(𝜀𝐴,𝑡) − 𝐿(𝜀𝐵,𝑡)     (31) 

där 𝑑𝐴,𝐵,𝑡 betecknar differensen av förlustfunktionerna, 𝐿(𝜀𝐴,𝑡) samt 𝐿(𝜀𝐵,𝑡)  representerar 

förlustfunktionen för prognos A respektive prognos B och 𝑡 är ett tidsindex. Teststatistikan 

𝐷𝑀𝐴,𝐵 för testet ser ut enligt följande (Ibid, 2012, s.2) 

𝐷𝑀𝐴,𝐵 =
𝑑𝐴,𝐵

�̂�
𝑑𝐴,𝐵

∼ 𝑁(0,1)     (32) 

där 𝑑𝐴,𝐵 =
1

𝑇
∑ 𝑑𝐴,𝐵,𝑡

𝑇
𝑡=1 , vilket betecknar medelvärdet för differensen av förlustfunktionerna 

och 𝜎𝑑𝐴,𝐵
 är en skattning av standardavvikelsen för 𝑑𝐴,𝐵. Diebold (2012) beskriver att 

nollhypotesen om likvärdig prognosförmåga från prognos A respektive prognos B motsvaras 

av att väntevärdet för differensen av förlustfunktionerna är noll, 𝐸(𝑑𝐴,𝐵,𝑡) = 0. Författaren 

antyder att prognosfelen kan vara autokorrelerade, vilket gör det lämpligt att 

standardavvikelsen 𝜎𝑑𝐴,𝐵
 i teststatistikan skattas genom robusta standardavvikelser. Laurent 

och Violante (2012) nämner att Diebold-Mariano testet kan ge upphov till skeva resultat vid 

applikation på data som observerats genom en proxy och i denna studie fungerar den 

realiserade volatiliteten som en proxy för den sanna volatiliteten. Eventuell diskrepans mellan 

den sanna volatiliteten och realiserad volatilitet gör att funktionen som används till att utvärdera 

prognosfel ger upphov till en felaktig rankning av prognoserna.  
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Olika funktioner ger potentiellt upphov till olika resultat vid utvärdering av prognosfelet, därför 

är valet av funktion viktigt (Laurent & Violante, 2012). Läsaren bör notera att Diebold-Mariano 

testet används som en komplettering till ovanstående utvärderingsmetoder i denna studie för 

att kunna utgöra om det finns signifikanta skillnader i precision mellan modellerna. Vidare 

anses det kvadrerade prognosfelet vara användbart för att producera tillförlitliga resultat, då 

”… many evaluation criteria commonly used in applied works, for example, forecast errors of 

square roots and log transformations or proportional error loss functions, are rejected whereas 

the squared forecast error is a valid criterion” (Ibid, s.6, 2012). Detta är en av anledningarna 

till valet av utvärderingsmåttet MSE, konstruerat utifrån det kvadrerade prognosfelet, till 

utvärderingar av prognosprecisionen. För en detaljerad härledning av Diebold-Mariano testet 

hänvisar vi till West (2006). 

 

2.6 Seminal papers 
Den välkända utvärderingsstudien från Hansen och Lunde (2005) nämns ofta vid 

volatilitetsmodellering och utvärdering, där författarna jämför 330 olika ARCH-modeller med 

en GARCH (1,1) tagen från Bollerslev (1986) utifrån ”.. their ability to describe the conditional 

variance” (Ibid, 2005, s.1). I studien används skattningar av realiserad volatilitet som ett 

substitut för den betingade variansen, vilket sedan dess har blivit praxis för att ge 

volatilitetsmodeller en rättvis grund för bedömning. Vidare använder Hansen och Lunde (2005) 

MSE som ett substitut till MZ-regressioner vid modellutvärdering. Resultatet antyder att vid 

prognoser av en växelkurs, närmare bestämt tyska mark till amerikansk dollar år 1987 till 1992, 

finns det ingen av de 330-modellerna som presterar bättre än en GARCH (1,1). Däremot finns 

det ett flertal modeller som presterar bättre i prognostisering av volatiliteten för IBMs aktiekurs 

än en GARCH (1,1), detta enligt författarna då vissa GARCH-modeller tar hänsyn till 

hävstångseffekten, exempelvis en GARCH-M.  

Vidare använder Brailsford och Faff (1996) data från den australiensiska aktiemarknaden, 

SAA-indexet, som består av ”… the 50 most actively traded companies listed on the Australian 

Stock Exchange (Ibid, 1996, s.424).” för att utvärdera förmågan att prognostisera volatilitet för 

enklare regressionsmodeller och mer avancerade GARCH-modeller som exempelvis en GJR-

GARCH. Resultatet från prognoserna jämförs med ett flertal prognosfelsmått, bland annat 

MAPE. Enligt samtliga utvärderingsmått presterar GARCH-modellerna väsentligt bättre än de 

mer enkla regressionsmodellerna, där GJR-GARCH (1,1) specifikationen sticker ut i form av 

prestation.   
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3. Data 
Datamaterialet som är underlag till modellering består av historiska dagsavslut och 

intradagshandel med intervall om fem minuter från index OMXS30 (Bloomberg Terminal, 

2018) där historiska dagsavslut inte är justerade för splits eller utdelningar. OMXS30 består 

enligt Bloomberg Terminal (2018) av ”… the 30 most actively traded stocks on the Stockholm 

Stock Exchange and is a market weighted price index. The composition of the OMXS30 index 

is revised twice a year. The index was developed with a base level of 125 as of September 30, 

1986” (Ibid, 2018, s.1). Tillgängligheten var god för historiska dagsavslut och intradagshandel 

från OMXS30, där historiska dagsavslut omfattas av 3 016 respektive 1 028 observationer från 

2004-01-02 till 2015-12-30 respektive 2011-11-22 till 2015-12-30 och intradagshandel 

omfattas av 25 545 observationer från 2015-01-02 03:00 till 2015-12-30 11:30 för skattningar 

av realiserad volatilitet. Anledningen till att två perioder med olika längd används som underlag 

till parameterskattningarna är på grund av finanskrisen och dess kölvatten mellan år 2007 och 

2011, vilket anses kunna påverka modellernas förmågor att prognostisera under år 2015.   

Vi har enligt praxis inom finansämnet transformerat datamaterialet från kursnivå till 

logaritmerad avkastning vilket underlättar tolkning och jämförelse (Hudson & Gregoriou, 

2015). Nämnd praxis brukar även omfatta valutakursjustering vid jämförelse av utländska 

aktiemarknaders prestationer för att undvika växelkurseffekter (Laplante, Desrochers & 

Préfontaine, 2008), däremot behövs ej detta då endast OMXS30 används i denna studie och 

därför försvinner användbarheten med valutakursjustering. Därför kommer logaritmerad 

avkastning i SEK att användas och dess formel återges nedan (Tsay, 2005, s.5) 

 

𝑟𝑡 = ln (
𝑝𝑡

𝑝𝑡−1
)      (33) 

 

där 𝑝𝑡−1 betecknar gårdagens tillgångspris och 𝑝𝑡 betecknar dagens tillgångspris (Tsay, 2005, 

s.5). Finansiella data följer inte ett flertal vanliga antaganden och däribland antagandet om 

normalfördelning, vilket bekräftas genom att inledningsvis konstruera ett histogram över den 

finansiella tidsserien.  
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Diagram 1. Histogram för logaritmerad avkastning från OMX30 med normalfördelningskurva, 

2004-01-02 till 2015-12-30. 

 

Enligt ovan motiverar kurvans toppighet till vidare undersökning. Två normalitetstester som 

benämns Jarque-Bera och Shapiro-Francia nyttjas då avvikelser från normalitet upptäcks bättre 

av dessa än andra normalitetstester. JB-testet har en teststatistika formulerad enligt följande 

(Cryer & Chan, 2008, s.284) 

𝐽𝐵 =
𝑛𝑔1

2

6
+

𝑛𝑔2
2

24
     (34) 

där 𝑔1 betecknar skevheten, 𝑔2 toppigheten och 𝑛 antalet observationer. Datamaterialet antas 

bestå av oberoende och likafördelade observationer där nollhypotesen lyder att datamaterialet 

är normalfördelat. Teststatistikan är approximativt 𝜒2-fördelad under nollhypotesen (Cryer & 

Chan, 2008). Vidare har SF-testet en teststatistika enligt följande formulering (Royston, 1983, 

s.12) 

𝑊′ = [∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑥(𝑖)]

2
[∑ 𝑚𝑖

2𝑛
𝑖=1 × ∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛

𝑖=1 ]⁄    (35) 

där (𝑥1, … 𝑥𝑛) är ett urval som prövas för avvikelser från normalitet och ordnas enligt 𝑥(1) <

𝑥(2) < . . . < 𝑥(𝑛). 𝑚′ är en vektor som innehåller de förväntade värdena från 

normalfördelningsstatistikan (Royston 1983). Royston (1983) beskriver att teststatistikan 𝑊′ 
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är lika med korrelationen mellan 𝑥(𝑖) och 𝑚𝑖 där låga värden på teststatistikan indikerar att 

(𝑥1, … 𝑥𝑛) inte är normalfördelade. Teststatistikan är inte normalfördelad under nollhypotesen, 

däremot förklarar författaren att en transformation är möjlig för att göra den approximativt 

normalfördelad. 

Enligt Mbah och Paothong (2015) används testerna vanligtvis vid ekonometrisk analys av 

finansiella data där Shapiro-Francia ofta presterar bättre än Jarque-Bera. Enligt Yap och Sim 

(2011) baseras det sistnämnda testet på kurvans toppighet och skevhet där nollhypotesen anför 

att antagandet om normalfördelning håller i det fall då toppigheten är tre och skevheten nära 

noll. Definitionen av Shapiro-Francia är enligt författarna snarlik Jarque-Bera, däremot 

presterar det förstnämnda testet bättre vid stora urval. Resultatet från Jarque-Bera och Shapiro-

Francia testerna presenteras efter den deskriptiva statistiken nedan. 

Tabell 1. Deskriptiv statistik av logaritmerad avkastning från OMXS30, 2004-01-02 till 2015-

12-30. 

 

Tabell 2. Normalitetstestet Jarque-Bera av logaritmerad avkastning från OMXS30, 2004-01-

02 till 2015-12-30. 

 

Tabell 3. Normalitetstestet Shapiro-Francia av logaritmerad avkastning från OMXS30, 2004-

01-02 till 2015-12-30. 
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Den deskriptiva statistiken i kombination med båda normalitetstester och starkt signifikanta 

resultat för perioden 2004-01-02 till 2015-12-30 visar att den logaritmerade avkastningen för 

OMXS30 inte bör anses vara normalfördelad, vilket inte påverkar vidare resultat och analys. 

Det erhållna resultatet är kongruent med tidigare studier av karakteristika för finansiella data 

(Laplante, Desrochers & Préfontaine, 2008). Nedan återfinns även den deskriptiva statistiken 

för perioden 2011-11-22 till 2015-12-30 med liknande resultat som ovan, där 

normalitetstesterna för denna period finns under bilagor.  

Tabell 4. Deskriptiv statistik av logaritmerad avkastning från OMXS30, 2011-11-22 till 2015-

12-30. 

 
Vidare presenteras deskriptiv statistik för intradagshandel från OMXS30 med intervall om fem 

minuter.  

Tabell 5. Deskriptiv statistik av logaritmerad avkastning för intradagshandel år 2015 från 

OMXS30. 

 

Logaritmerad avkastning från den frekventa intradagshandeln används som underlag till 

skattningar av den realiserade volatiliteten, vars koncept presenterades under avsnitt 2. Vidare 

jämfördes antal dagar och vilka dagar mellan intradagshandel och dagsavslut år 2015 för att 

testa efter inkonsistenser. Under år 2015 hade respektive data 251 handelsdagar som var helt 

överensstämmande sinsemellan. Sedan undersöktes dagsavsluten och intradagshandeln med 

hjälp av grafiska tidsserier för att identifiera möjliga extremvärden eller andra avvikelser. Inga 

extremvärden eller dylikt identifierades, se bilaga 3 för mer grafisk information.  
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Vidare bör läsaren notera att modellskattningar, volatilitetsskattningar och allmän 

databearbetning sker med hjälp av datorprogrammet Stata 15. Främst används Stata 15 till att 

erhålla skattningar för olika ARCH/GARCH-modeller för samtliga rullande fönster, detta för 

vidare prognosberäkning för respektive prognoshorisont.  

Stata använder en algoritm som växlar mellan olika likelihood-funktioner, vilka maximeras 

och itereras för att estimera de olika ARCH/GARCH-modellerna. Då ARCH/GARCH-

estimatorer är kända för konvergensproblem när likelihood-funktionerna ska maximeras kan 

detta innebära att det krävs många iterationer för att uppnå konvergens eller att konvergens inte 

uppnås överhuvudtaget (Stata, 2018a).  

Konvergensproblemet kan härstamma från modellspecifikationerna eller datamaterialets 

egenskaper och om det uppstår problem med konvergens har Stata ett antal lösningsalternativ. 

Dessa alternativ innebär exempelvis att testa andra metoder för att maximera likelihood-

funktion, använda andra startvärden eller genom att begränsa det maximala antalet iterationer 

som får genomföras (Stata, 2018a; Stata, 2018b). 

Stata rapporterar inte konvergens och skattningar av en modell om inte likelihood-funktionen 

har blivit fullt maximerad (Stata, 2018a). Detta ger upphov till problem i arbetsprocessen att 

estimera ARCH/GARCH-modeller då det i vissa fall blivit svårare att erhålla 

modellskattningar. Detta eftersom att algoritmen för skattning av ARCH/GARCH-modellerna 

fastnar och som resultat uteblir resultatet av modellskattningarna. Genom att då begränsa det 

maximala antalet iterationer är det således möjligt att stoppa algoritmen som maximerar 

likelihood-funktionerna innan den fastnar och resultat uteblir, detta för att sedan använda det 

resultat som finns tillgängligt (Stata, 2018b).  

Därmed har 250 stycken iterationer använts som maximalt antal iterationer för algoritmen vid 

tillfällen då konvergensproblem har uppstått i arbetsprocessen. I dokumentationen från Stata 

(2018b) beskrivs fyra stycken metoder som används för maximering av likelihood-funktionen 

och varje metod använder fem iterationer innan skiftet sker till nästa metod, vilka sedan 

omväxlande används för att maximera likelihood-funktionen tills konvergens eller det 

maximala antalet iterationer uppnås. Med detta i åtanke anses 250 stycken iterationer som 

maximalt antal iterationer för algoritmen vara ett relativt stort antal vilket borde rendera 

användbara modellskattningar i de fall problem med konvergens uppstått. De fall där 

konvergens ej har uppnåtts för en modellskattning redovisas i tabellform under bilagor.  
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4. ARCH/GARCH-modeller 
Modellerna som presenteras nedan har allmänna formuleringar, men denna studie utgår ifrån 

modellspecifikationen (1,1) för samtliga ARCH/GARCH-modeller. Anledningen bakom detta 

är tvåfaldig, först och främst vill vi kunna utgöra om ett tillägg till en GARCH-modell är 

fördelaktigt och resulterar i en bättre prognos, notera exempelvis GJR-GARCH där tillägget är 

i form av en indikatorvariabel. För det andra antyder Hansen och Lunde (2005) att ”Restricting 

the models to have two lags (or less) should not affect the main conclusions of our empirical 

analysis, because it is unlikely that a model with more lags with outperform a simple 

benchmark…” (Ibid, 2005, s.877). Därför kommer samtliga ARCH/GARCH-modeller nedan 

att vara specificerade enligt (1,1) vid fortgående volatilitetsprognostisering.  

4.1 ARCH 
ARCH står som tidigare nämnt för autoregressive conditional heteroscedasticity och är en 

modell som beskriver den icke-konstanta variansen i en tidsserie. Modellen är enligt Cryer och 

Chan (2008) användbar när den betingade volatiliteten i en finansiell tidsserie ska modelleras 

då denna är icke-konstant. Givet att avkastningen, 𝑟𝑡, för en tidsserie formuleras 𝑟𝑡 =

𝜎𝑡|𝑡 − 1𝜀𝑡 kan en ARCH(q)-modell formuleras enligt nedan (Ibid, 2008, s.289) 

𝜎𝑡|𝑡 − 1
2 = 𝜔 + 𝛼1𝑟𝑡−1

2 + 𝛼2𝑟𝑡−2
2 +. . . +𝛼𝑞𝑟𝑡−𝑞

2    (36) 

där 𝜎𝑡|𝑡 − 1
2  betecknar betingad volatilitet, 𝛼1, … 𝛼𝑞 och 𝜔 okända parametrar och {𝜀} en 

sekvens av oberoende och likafördelade slumpvariabler med väntevärde noll och varians ett 

(Ibid, 2008). Författarna beskriver ARCH-modellen som en regressionsmodell där den 

betingade volatiliteten är den beroende variabeln och tidigare värden av den kvadrerade 

avkastningen är förklarande variabler. 

4.2 GARCH 
GARCH(p,q) har under åren framgångsrikt prognostiserat volatiliteten för många finansiella 

tidsserier. Genom att tillämpa Bollerslevs (1986) definition formuleras en allmän GARCH(p,q) 

med 𝑝 stycken laggar av den betingade variansen och 𝑞 stycken laggar av kvadrerade feltermer 

enligt nedanstående  (Bollerslev, 1986, s.309; Stock & Watson, 2015, s.712) 

𝜎𝑡|𝑡 − 1
2 = 𝜔 + 𝛽1𝜎𝑡 − 1|𝑡 − 2

2 +. . . +𝛽𝑝𝜎𝑡 − 𝑝|𝑡 − 𝑝 − 1
2 + 𝛼1𝜀𝑡−1

2 + 𝛼2𝜀𝑡−2
2 +. . . +𝛼𝑞𝜀𝑡−𝑞

2      (37) 
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där den betingade variansen formuleras med 𝜎𝑡|𝑡 − 1
2 . Vidare är 𝛽1, . . . 𝛽𝑝 konstanter som 

tidigare värden av den betingade variansen viktas med,  𝛼1, … 𝛼𝑞 är konstanter som de 

kvadrerade feltermerna viktas med och 𝜔 är även en konstant. 

4.3 EGARCH 
Nelson (1991) presenterade kort efter GARCH-modellens uppkomst en exponentiell version 

av modellen som betecknades med förkortningen EGARCH. Modellen är användbar för att 

tillåta olika effekt för prisuppgångar respektive prisnedgångar på volatiliteten i en finansiell 

tillgång (Tsay, 2010), där avsaknaden av detta var ett tillkortakommande för den vanliga 

GARCH-modellen. Enligt Tsay (2010) formuleras en EGARCH(h,s) enligt nedanstående (Ibid, 

2010, s.144) 

𝑙𝑛(𝜎𝑡
2) = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖

𝑠
𝑖=1

|𝑎𝑡−𝑖|+𝛾𝑎𝑡−𝑖

𝜎𝑡−𝑖
+ ∑ 𝛽𝑗

ℎ
𝑗=1 𝑙𝑛(𝜎𝑡−𝑗

2 )   (38) 

där 𝑙𝑛(𝜎𝑡
2) betecknar den naturliga logaritmen av volatiliteten, 𝛼0 en konstant och 𝑎𝑡 = 𝜎𝑡𝜖𝑡. 

Detta innebär att ett positivt värde på 𝑎𝑡−𝑖 ger ett tillskott av 𝛼𝑖(1 + 𝛾𝑖)|𝜀𝑡−𝑖| till den 

logaritmerade volatiliteten medan ett negativt värde ger ett tillskott av 𝛼𝑖(1 − 𝛾𝑖)|𝜀𝑡−𝑖| till den 

logaritmerade volatiliteten, där 𝜀𝑡−𝑖 = 𝛼𝑡−𝑖 𝜎𝑡−𝑖⁄  (Tsay, 2010). 

4.4 GARCH-M 
GARCH-M är en annan vidareutveckling av GARCH-modellen som tar hänsyn till att 

avkastningen på en finansiell tillgång möjligtvis beror på dess volatilitet. Enligt Tsay (2010) 

står bokstaven 𝑀 i modellnamnet för GARCH-in-the-mean. Definitionen av en GARCH(p,q) 

i avsnitt 4.2 kombinerat med definitionen av en GARCH-M enligt Tsay (2010) ger följande 

formulering av en GARCH(p,q)-M (Ibid, 2010, s.142) 

𝑟𝑡 = 𝜇 + 𝑐𝜎𝑡|𝑡 − 1
2 + 𝜀𝑡     (39) 

𝜎𝑡|𝑡 − 1
2 = 𝜔 + 𝛽1𝜎𝑡 − 1|𝑡 − 2

2 +. . . +𝛽𝑝𝜎𝑡 − 𝑝|𝑡 − 𝑝 − 1
2 + 𝛼1𝜀𝑡−1

2 + 𝛼2𝜀𝑡−2
2 +. . . +𝛼𝑞𝜀𝑡−𝑞

2    (40) 

där den betingade variansen betecknas av 𝜎𝑡|𝑡 − 1
2 , 𝜔 en konstant och 𝛽1, . . . 𝛽𝑝 konstanter som 

tidigare värden av den betingade variansen viktas med. Vidare är 𝑟𝑡 avkastningen, 𝜇 respektive 

𝑐 är konstanter och 𝜀𝑡 betecknar feltermer. Tsay (2010) beskriver att konstanten 𝑐 ofta benämns 

riskpremieparameter och att ett positivt värde på denna konstant antyder att avkastningen 𝑟𝑡 

har ett positivt samband med volatiliteten. Vilket innebär att det är denna term av den betingade 

variansen i uttrycket för avkastningen som ger upphov till GARCH-M effekten. 



   
 

26 
 

4.5 GJR-GARCH 
GJR-GARCH formulerades några år senare av Glosten, Jagannathan och Runkle (1993). 

Modellen som författarna föreslog tar hänsyn till asymmetriska effekter på volatiliteten som 

antas härstamma från negativa respektive positiva avvikelser från förväntad avkastning. Givet 

att 𝑟𝑡 för en tidsserie formuleras 𝑟𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 kan en GJR-GARCH(p,q) beskrivas enligt nedan 

(V-Lab, 2018) 

𝜎𝑡
2 = 𝜔 + ∑ (𝛼𝑖 + 𝛾𝑖𝐼𝑡−𝑖)𝑝

𝑖=1 𝜀𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝛽𝑗

𝑞
𝑗=1 𝜎𝑡−𝑗

2     (41) 

𝐼𝑡−1 = {
0 𝑜𝑚 𝑟𝑡−1 ≥ 𝜇
1 𝑜𝑚 𝑟𝑡−1 < 𝜇

      (42) 

där  𝜎𝑡
2 betecknar volatiliteten, 𝜀𝑡 vitt brus med väntevärde noll, 𝜇, 𝜔, 𝛼, 𝛾 och 𝛽 okända 

skattade parametrar. 𝐼𝑡−1 är en indikatorvariabel som antar värdet ett eller noll beroende av hur 

avkastningen förhåller sig till den förväntade avkastningen 𝜇. Det är genom indikatorvariabeln 

som den assymetriska effekten på volatilitet erhålls (V-Lab, 2018).  
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5. Resultat och analys 

5.1 Realiserad volatilitet 
Resultatet för skattningarna av realiserad volatilitet för OMXS30 under år 2015 har sitt 

ursprung från intradagsavkastningarna under år 2015. Enligt tidigare diskussioner kommer den 

skattade realiserade volatiliteten att agera som en proxy för den sanna volatiliteten under 

tidsperioden, det vill säga agera som en referenspunkt för volatilitetsprognoserna från 

ARCH/GARCH-modellerna, och presenteras följaktligen i nedanstående diagram.  

Diagram 2. Realiserad volatilitet baserad på intradagsavkastningar för OMXS30 under perioden 

2015-01-02 till 2015-12-30. 

 

Observera de två topparna i ovanstående diagram under 2015/06/29 och 2015/08/24. Efter 

närmare granskning anses punkterna inte bero på beräkningsfel utan istället existera på grund 

av stora internationella marknadshändelser (GP, 2015; SR, 2015), vilket resulterat i hög 

marknadsfluktuation och handel för de flesta noterbara index. Sammanfattningsvis, tack vare 

fluktuationer på världsmarknaden och det faktum att OMXS30 ofta är känsligt gentemot 

omvärldshändelser, anses fluktuationerna i skattningen av den realiserade volatiliteten inte vara 

beroende av felskattningar utan behandlas istället fortsättningsvis som trovärdiga och sanna. 
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5.2 Box-Jenkins metod för modellval 
I enlighet med diskussionen i avsnitt två kommer modellvalet att utgå ifrån Box-Jenkins 

metoden för bearbetning av den finansiella tidsserien och vidare specificering av ARMA-

modellen. Arbetsprocessen för denna metod till modellspecificering redovisas nedan, detta då 

metoden låter oss välja en lämplig modell utifrån OMXS30.  

5.2.1 Modifikation av OMXS30 

Notera att det är praxis inom finansiell ekonomi att vid analys av finansiella tidsserier 

differentiera och logaritmera vanliga dagsavslut eller stängningskurser, vilket är i enighet med 

Box-Jenkins metoden för krav på stationäritet. Nedan illustreras den kortare tidsserien för 

OMXS30 i ett diagram medan den längre tidsserien återfinns i bilaga 3.  

Diagram 3. Stängningskurser för OMXS30 perioden 2011-11-22 till 2015-12-30. 

 

Observera att den finansiella tidsserien utan transformation inte verkar uppvisa någon form av 

stationäritet, vilket bekräftas av tester som återfinns i bilaga 5. I enighet med praxis för finansiell 

ekonomi och Box-Jenkins metoden används logaritmerad avkastning istället för 

stängningskursen vid analys. 
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Diagram 4. Logaritmerad avkastning för OMXS30 perioden 2011-11-22 till 2015-12-30. 

 

Efter bearbetning enligt Box-Jenkins metoden och praxis inom finansiell ekonomi uppfattas den 

logaritmerade avkastningen vara stationär vid visuell granskning, vilket bekräftades med ett 

utökat Dickey-Fuller test som återfinns i bilaga 5. DF-testets teststatistika erhöll ett värde på -

16.246 och det kritiska värdet för att kunna förkasta på enprocentig signifikansnivå var -3.960, 

vilket innebär att vi förkastar att den modifierade finansiella tidsserien innehåller en enhetsrot. 

5.2.2 Modellspecifikation för ARMA 

Under den inledande arbetsprocessen granskades autokorrelations- och den partiella 

autokorrelationsfunktionen för logaritmerad avkastning från OMXS30. Ingen av respektive 

funktioner gav användbar information om lämpligt antal laggar till modellering av tidsserien 

mer än indikationer om att det rör sig om ett mindre antal laggar. Nollhypotesen för Q-statistikan 

är att autokorrelationen är noll, vilken kan förkastas på femprocentig signifikansnivå för 

samtliga laggar utom den andra och tredje laggen enligt nedanstående diagnostik. 
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Diagram 5. Diagnostik för logaritmerad avkastning från OMXS30 perioden 2011-11-22 till 

2014-12-30. 

 

Ett antal ARMA-modeller testades för att modellera det betingade medelvärde, detta i enighet 

med Box-Jenkins metod som beskrivs under det andra avsnittet. Valet stod slutligen mellan en 

AR(1,5) eller en AR(5), där den autoregressiva modellen med lagg ett och fem uppvisade bättre 

diagnostik än de resterande modeller som utvärderades med hjälp av Box-Jenkins metoden. 

AR(1,5) valdes då den femte AR-laggen förbättrade diagnostiken avsevärt, vilket uppfattas 

vara veckoeffekten som är välkänd inom finansiell ekonomi och innebär att avkastningen för 

tillgångar är signifikant högre specifika dagar under en handelsvecka (Charles, 2010).  

Vidare visade sig det att laggarna två samt tre var icke-signifikanta för AR(5) och dessutom 

uppvisade AR(5) högre värden från informationskriterierna, vilket gjorde att det slutliga valet 

blev AR(1,5) för att modellera det betingade medelvärdet. AR(1,5) uppvisar inte heller några 

redundanta rötter, se bilaga 5, och resterande diagnostik för AR(1,5) samt AR(5) återfinns i 

samma bilaga tillsammans med AIC samt BIC.  
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Diagram 6. Diagnostik för residualer tillhörande modell AR(1,5), vilken baseras på 

logaritmerad avkastning från OMXS30 period 2011-11-22 till 2014-12-30. 

 

Det är önskvärt att det inte finns någon autokorrelation kvar i residualerna. Nollhypotesen för 

Q-statistikan lyder att autokorrelationen är noll för varje lagg som testas och kan inte förkastas 

på femprocentig signifikansnivå för den första laggen. AR(1,5)-modellen uppvisade bäst 

diagnostik med hänsyn till detta och motsvarande diagnostik för AR(5) återfinns i bilaga 5. 

Vidare observerades autokorrelationsfunktionerna och Q-statistikan för de kvadrerade 

residualerna, vilka enligt nedanstående diagram antyder att nollhypotesen som lyder att 

autokorrelationen är noll kunde förkastas för samtliga förutom den första laggen. Detta innebär 

att det finns kvarvarande variation i de kvadrerade residualerna att modellera, vilket är något 

som GARCH-modeller används till.  
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Diagram 7. Diagnostik för kvadrerade residualer tillhörande modell AR(1,5), vilken baseras på 

logaritmerad avkastning från OMXS30 period 2011-11-22 till 2014-12-30. 

 

5.2.3 Periodlängd för parameterskattningar 

Notera att stora delar av analysen som presenterades under ovanstående delavsnitt gäller för 

perioden 2011-11-22 till 2015-12-30 och att motsvarande resonemang även är giltiga för 

perioden 2004-01-02 till 2015-12-30. Den längre perioden för parameterskattningar kommer 

däremot inte att användas som underlag för fortskridande volatilitetsprognoser, detta då den 

längre perioden i enlighet med tidiga misstankar visade sig vara olämplig till prognostisering 

på grund av att en större del av perioden sammanfaller med finanskrisen som inleds år 2007. 

Detta går att observera genom en enklare grafisk jämförelse i nedanstående diagram mellan 

ARCH(1) baserad på perioden 2012-01-02 till 2015-12-30 och ARCH(1) baserad på perioden 

2004-01-02 till 2015-12-30.  
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Diagram 8. AR(1,5) ARCH(1)-modell baserad på period 2012-2015 och AR(1,5) ARCH(1)-

modell baserad på period 2004-2015. 

 

Med den skattade realiserade volatiliteten i åtanke anser vi att den sistnämnda modellen tenderar 

att systematiskt överskatta volatiliteten för OMXS30. Detta visade sig inte vara inte någon unik 

och begränsad händelse utan observerades även för samtliga GARCH-modeller, vilket 

resulterade i valet att endast basera parameterskattningarna och således volatilitetsprognoserna 

på perioden 2011-11-22 till 2015-12-30. 
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5.3 Volatilitetsprognoser från ARCH/GARCH-modeller 
Inledningsvis behöver volatilitetsprognoser utgå ifrån en längd på prognosfönstret, på engelska 

benämnt ’forecasting window’. Praktiskt innebär detta att endagarsprognoser beskriver en 

mängd prognospunkter där samtliga prognoser sker endast en dag framåt, femdagarsprognoser 

beskriver en mängd prognospunkter där samtliga prognoser sker endast fem dagar framåt och 

25-dagarsprognoser beskriver en mängd prognospunkter där samtliga prognoser sker 25 dagar 

framåt. Parameterskattningarna och i förlängning modellprognoserna baseras på en datamängd 

om tre år, detta genom att använda ett rullande fönster med endagars-, femdagars-, eller 25-

dagarsintervall som konstant innehåller tre års data under perioden 2011-11-22 till 2015-12-

30. Startpunkten 2011-11-22 valdes på grund av kalendertekniska skäl, då samtliga prognoser 

för de olika prognoshorisonter skulle inledas 2015-01-02 och baseras på ett fönster om tre år. 

Detta innebär praktiskt att den första endagarsprognosen för år 2015 baseras på data som inleds 

från den första handelsdagen år 2012 och sträcker sig tre år framåt till den sista handelsdagen 

år 2014. Vidare baseras femdagarsprognoserna samt 25-dagarsprognoserna på data från slutet 

av handelsåret 2011 och sträcker sig 3 år framåt till slutet av handelsåret 2014. Observera nedan 

tre diagram som representerar endags-, femdagars-, samt 25-dagarsprognoserna för ARCH(1)-

modellen plottade med den skattade realiserade volatiliteten och diagrammen för de resterande 

GARCH-modellerna återfinns i bilaga 6. 

Vidare, för att praktiskt förklara arbetsprocessen bakom parameterskattningar med hjälp av ett 

rullande fönster används endagsprognoser som ett exempel. Den första endagsprognosen 

skattas utifrån perioden 2012-01-02 till 2014-12-30 som underlag och omfattar tre år, vilket 

definierar fönstrets längd. Inledningsvis skattas modellens, exempelvis en AR(1,5) 

GARCH(1,1), parametrar utifrån datamaterialet i fönsterlängden. Sedan används modellen för 

att prognostisera den betingade variansen, vilket görs en dag framåt i tiden för 

endagsprognoser. Om det istället varit femdagarsprognoser eller 25-dagarsprognoser hade 

prognoserna skett fem respektive 25 dagar framåt i tiden. Efter att den betingade variansen har 

prognostiserats förflyttas fönstret en dag framåt i tiden och behåller samma längd med hjälp av 

ett rullande fönster. Detta innebär att den första datapunkten i fönstret, det vill säga 2012-01-

02, försvinner från det rullande fönstret och den andra skattningen för endagsprognoser sker 

med perioden 2012-01-03 till 2015-01-02 som underlag. Läsaren bör notera handelsdagar 

används, därav hoppet i datum. Fortsättningsvis används de nya parameterskattningarna för att 

återigen prognostisera den betingade variansen för den valda prognoshorisonten. Enligt denna 

arbetsgång rullar skattningsfönstret fram en dag i taget och producerar skattningar för år 2015. 
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För den intresserade läsaren återfinns STATA-koden som producerar ett rullande fönster för 

en AR(1,5) GARCH(1,1) i bilaga 8. 

Diagram 9. Volatilitetsprognos med endagsintervall från ARCH(1) plottad med den skattade 

realiserade volatiliteten för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 

 

Diagram 10. Volatilitetsprognos med femdagarsintervall från ARCH(1) plottad med den 

skattade realiserade volatiliteten för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 
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Diagram 11. Volatilitetsprognos med 25-dagarsintervall från ARCH(1) plottad med den 

skattade realiserade volatiliteten för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 

 

 

5.4 Modellutvärdering 
Huvudsakligen kommer prognosförmågan för volatilitetsmodellerna att utvärderas med hjälp 

av MSE i kombination med Diebold-Mariano testet, detta för att kunna utgöra om skillnaderna 

i prognosförmåga från utvärderingsmåttet MSE är signifikanta. Som ett komplement kommer 

prognosförmågan för volatilitetsmodellerna även att utvärderas med hjälp av förklaringsgraden 

från MZ-regressioner.  

MAPE används ofta för att utvärdera volatilitetsmodeller genom att ge indikationer om det 

procentuella felet, däremot diskuteras inte detta utvärderingsmått i analysavsnittet på grund av 

en överhängande risk för skevhet i resultaten. Hyndman och Koehler (2006) beskriver att 

procentbaserad mått kan uppvisa en skev fördelning när de observerade värdena ligger nära noll och 

vidare anser författarna att ett procentbaserat mått lägger större vikt vid positiva än negativa fel, vilket 

motiverade beslutet att främst utvärdera prognoserna med hjälp av MSE. Däremot återfinns 

skattningarna av MAPE i bilaga 7 

5.4.1 MSE och Diebold-Mariano test, inkluderat punkter med konvergensproblem 

Läsaren bör notera att den enda modellen som hade problem med konvergens var 

EGARCH(1,1), se bilaga 7. Detta kan ha påverkat resultatet för denna modell, vilket undersöks 

under följande avsnitt 5.4.2. 
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Tabell 6. Diebold-Mariano-test med MSE för endagsprognoser under år 2015 

 

Enligt ovanstående tabell har GJR-GARCH(1,1) det lägsta värdet på MSE för 

endagarsprognoser, däremot är prognosprecisionen från modellen inte signifikant skild från 

övriga modellers prognosprecision på femprocentig signifikansnivå. Vidare är GARCH(1,1)-

modellen signifikant skild från GARCH(1,1)-M med hänsyn till prognosförmåga, där 

GARCH(1,1)-M är modellen med ett lägre värde på MSE. 

Tabell 7. Diebold-Mariano-test med MSE för femdagarsprognoser under år 2015 

 
 

I tabellen ovan som sammanfattar resultatet för femdagarsprognoser har GARCH(1,1) det 

lägsta värdet på MSE, däremot är prognosprecisionen för modellen inte signifikant skild från 

övriga modellers prognosprecision på femprocentig signifikansnivå. 

Tabell 8. Diebold-Mariano-test med MSE för 25-dagarsprognoser under år 2015 

 
I tabellen ovan som sammanfattar resultatet för 25-dagarsprognoser har GARCH(1,1)-M det 

lägsta värdet på MSE, däremot är återigen prognosprecisionen för denna modell inte signifikant 

skild från övriga modellers prognosprecision på femprocentig signifikansnivå. 
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5.4.2 MSE och Diebold-Mariano test, exkluderat punkter med konvergensproblem 

Läsaren bör notera att det var EGARCH(1,1) som hade problem att konvergera vid 22 av totalt 

275 skattningar och övriga modeller har uppnått konvergens. Vi misstänker dock att samtliga 

modeller haft svårigheter vid samma punkter som EGARCH(1,1) och har därför uteslutit dessa 

för samtliga modeller, detta för att rättvist kunna jämföra modellerna sinsemellan. 

Tabell 9. Diebold-Mariano-test med MSE för endagsprognoser under år 2015 exkl. punkter 

med konvergensproblem 

 
Enligt ovanstående tabell som sammanfattar resultatet för endagarsprognoser där punkter med 

konvergensproblem uteslutits uppvisar EGARCH(1,1) det lägsta värdet på MSE. 

Prognosprecisionen för denna modell är signifikant skild från övriga modellers 

prognosprecision på femprocentig signifikansnivå. 

Tabell 10. Diebold-Mariano-test med MSE för femdagarsprognoser under år 2015 exkl. 

punkter med konvergensproblem 

 
I tabellen ovan som sammanfattar resultatet för femdagarsprognoser där punkter med 

konvergensproblem uteslutits har EGARCH(1,1) det lägsta värdet på MSE, däremot är 

prognosprecisionen inte signifikant skild från övriga modellers prognosprecision på 

femprocentig signifikansnivå.  

Tabell 11. Diebold-Mariano-test med MSE för 25-dagarsprognoser under år 2015 exkl. punkter 

med konvergensproblem 
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I tabellen ovan som sammanfattar resultatet för 25-dagarsprognoser där punkter med 

konvergensproblem uteslutits har GARCH(1,1)-M det lägsta värdet på MSE, däremot är likt 

femdagarsprognoserna inte prognosprecisionen signifikant skild från de andra modellernas 

prognosprecision på femprocentig signifikansnivå.  

5.4.3 MZ-regression, inkluderat punkter med konvergensproblem 

MZ-regressionen testar den gemensamma nollhypotesen 𝐻𝑜: 𝐵0 = 0 och 𝐵1 = 1, om denna 

inte kan förkastas anses modellen ej systematiskt under- eller överskatta volatiliteten. Läsaren 

bör notera att nedanstående tabeller angående MZ-regressioner redovisar p-värden för 𝐻𝑜, 

skattade koefficienter från regressionen och den justerade förklaringsgraden.  

Tabell 12. MZ-regression för endagsprognoser under år 2015 

 

Enligt tabellen ovan uppvisar GJR-GARCH(1,1) högst förklaringsgrad av alla modeller för 

endagarsprognoser, däremot går det att förkasta nollhypotesen för denna modell på 

femprocentig signifikansnivå.  Detta innebär att GJR-GARCH(1,1) systematiskt under- eller 

överskattar volatiliteten. Det är istället GARCH(1,1)-M som har högst förklaringsgrad bland 

de modeller där nollhypotesen inte går att förkasta på femprocentig signifikansnivå, vilket 

omfattar de modeller som inte uppvisar ett systematiskt under- eller överskattningsfel.  

Tabell 13. MZ-regression för femdagarsprognoser under år 2015 
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Enligt tabellen ovan har ARCH(1) har högst förklaringsgrad för femdagarsprognoser, däremot 

går det att förkasta nollhypotesen för denna modell på femprocentig signifikansnivå. Vidare 

går det att förkasta nollhypotesen för samtliga modeller på femprocentig signifikansnivå, vilket 

innebär att modellerna för femdagarsprognoser uppvisar systematiska felskattningar. 

Tabell 14. MZ-regression för 25-dagarsprognoser under år 2015 

 
Enligt tabellen ovan har ARCH(1) har högst förklaringsgrad för 25-dagarsprognoser, däremot 

går det även här att förkasta nollhypotesen för denna och samtliga modeller på femprocentig 

signifikansnivå. Detta innebär att modellerna vid 25-dagarsprognoser uppvisar systematiska 

felskattningar. 

5.4.4 MZ-regression, exkluderat punkter med konvergensproblem 

Läsaren bör notera att punkter med konvergensproblem har uteslutits i enlighet med 

resonemanget under tidigare delavsnitt 5.4.2. Tabellerna i detta delavsnitt redovisar likt ovan 

p-värden för 𝐻𝑜, skattade koefficienter från regressionen och den justerade förklaringsgraden. 

Tabell 15. MZ-regression för endagsprognoser år 2015 exkl. punkter med konvergensproblem 

 
Enligt ovanstående tabell har GJR-GARCH(1,1) högst förklaringsgrad för endagarsprognoser 

där punkter med konvergensproblem uteslutits, däremot går det att förkasta nollhypotesen för 

denna modell på femprocentig signifikansnivå. Det är endast EGARCH(1,1)-modellen som 

inte går att förkasta på femprocentig signifikansnivå, vilket innebär att det är den enda modellen 

som vid endagarsprognoser inte uppvisar systematiska under- eller överskattningsfel. 

Tabell 16. MZ-regression för femdagarsprognoser år 2015 exkl. punkter med 

konvergensproblem 
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Enligt ovanstående tabell har ARCH(1) högst förklaringsgrad för femdagarsprognoser där 

punkter med konvergensproblem uteslutits, däremot går det även här att förkasta nollhypotesen 

för denna modell på femprocentig signifikansnivå. Återigen är EGARCH(1,1) den enda 

modellen som inte går att förkasta på femprocentig signifikansnivå och som vid 

femdagarsprognoser inte uppvisar systematiska under- eller överskattningsfel. 

Tabell 17. MZ-regression för 25-dagarsprognoser år 2015 exkl. punkter med 

konvergensproblem 

 
Här har ARCH(1) högst förklaringsgrad för 25-dagarsprognoser där punkter med 

konvergensproblem uteslutits men återigen  går det att förkasta nollhypotesen för denna modell 

på femprocentig signifikansnivå likt övriga  modeller. Vid 25-dagarsprognoser uppvisar 

samtliga modeller systematiska under- eller överskattningsfel.  
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6. Diskussion 
Anledningen bakom dispositionen av resultatavsnittet, med punkter som inte konvergerat 

inkluderade respektive exkluderade, har sitt ursprung från funderingen över om resultaten 

påverkas ifall punkterna där konvergens inte uppnås utelämnas från prognostisering. Detta 

analyseras genom ett delavsnitt under resultatdelen där punkterna med konvergensproblem för 

EGARCH(1,1)-modellen utlämnas för samtliga modeller, vilket omfattar resterande modeller 

som inte haft konvergensproblem. Detta då det hade blivit en orättvis jämförelse att endast 

utesluta punkter med konvergensproblem för EGARCH(1,1)-modellen och inte för övriga 

modeller. Enligt resultatet noteras att MSE-värdet är betydligt lägre för samtliga modeller vid 

endagarsprognoser när punkterna med konvergensproblem exkluderats än när de har 

inkluderats. Förklaringsgraden från MZ-regressionerna uppvisar samma fenomen som MSE-

värdet i detta avseende, vilket kan vara en indikation för att punkterna där EGARCH(1,1) hade 

problem med konvergens var svårmodellerade trots att resterande modeller uppnådde 

konvergens. 

I resultatet där punkterna med konvergensproblem har uteslutits för samtliga modeller uppvisar 

EGARCH(1,1) det lägsta MSE-värdet för endagarsprognoser med en signifikant skillnad från 

övriga prognosprecisioner på femprocentig signifikansnivå. En brist med detta resultat är att 

de exkluderade punkterna är de som EGARCH(1,1)-modellen hade konvergensproblem för, 

vilket leder till spekulationer om att övriga modeller kan ha haft det svårt att hantera andra 

punkter är just dessa. Detta antyder att EGARCH(1,1)-modellen möjligtvis kan ha fått en 

orättvis fördel.  

All utvärdering sker genom att jämföra volatilitetsprognoserna med den realiserade 

volatiliteten för OMXS30 som har beräknats utifrån intradagsavkastningarna, vilket praktiskt 

innebär att den realiserade volatiliteten anses vara det sanna värdet som modellerna försöker 

prognostisera. Trots att denna metod följer tidigare studier och praxis inom finansiell ekonomi 

är den realiserade volatiliteten endast en proxy för den sanna volatiliteten, en okänd process 

som inte är observerbar. Avsaknaden av ett sant värde innebär därför en risk att erhålla 

missvisande resultat om skattningarna för den realiserade volatiliteten ligger långt bort från det 

sanna värdet. 
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Vidare kan valet av ARMA-modell för det betingade medelvärdet felaktigt påverka 

skattningarna, vilket är ett tillkortakommande för denna studie. Detta då det beräknas ett stort 

antal prognoser per prognoshorisont och modellerna som används inte är testade för varje 

prognoshorisont utan datamaterialet anses uppvisa liknande egenskaper när prognoshorisonten 

flyttas fram stegvis med hjälp av ett rullande fönster. Det skulle även vara intressant att basera 

skattningarna på en annan period än 2011-2014, vilket inte genomfördes här på grund av 

finanskrisen. 

MZ-regressionerna ger implikationer om att modellerna innehåller systematiska under- eller 

överskattningsfel i många fall, vilket inledningsvis kan uppfattas bero på dåliga modeller. 

Däremot kan systematiska under- eller överskattningar även ske om den realiserade 

volatiliteten är en dålig proxy för den sanna volatiliteten. Detta är också ett trovärdigt alternativ, 

i synnerlighet med extrempunkterna från skattningarna av den realiserade volatiliteten i åtanke 

vilket självfallet påverkar resultatet och ökar det genomsnittliga felet då samtliga modeller hade 

noterbart svårt att prognostisera dessa händelser. Därför rekommenderar vi framtida forskare 

inom ämnet volatilitetsprognostisering att undersöka alternativa mått för den sanna 

volatiliteten, exempelvis implicerad volatilitet som härrör från optionsprissättning.  

Det hade även varit intressant att inkludera fler modeller och modeller med olika antal laggar, 

exempelvis en GARCH(2,2), i utvärderingen. Vidare rekommenderas andra forskare till att 

utvärdera effekten av det betingade medelvärdet på volatilitetsprognoserna, exempelvis genom 

att använda en konstant eller en annorlunda ARMA-modell. 

Slutligen anser vi att valet av prognosintervall baserades på en sund uppfattning av realistiska 

utmaningar för investerare, men att däremot prognosintervallen var för olika och att kanske 

mindre skillnader bör observeras genom att använda tvådagars-, tredagars- och 

fyradagarsprognoser då det skiljer en hel del mellan endagsprognoser och 25-dagarsprognoser. 

Detta innebär även att andra forskare skulle kunna undersöka om det finns en optimal längd på 

ett prognosfönster för en viss typ av volatilitetsmodell där fokus ligger på att hitta en balans 

mellan förbättrad prognosprecision vid kortare prognosintervall och minskade avgifter för 

courtage vid längre prognosintervall. 
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7. Slutsats 
Vilken ARCH/GARCH-modell ger prognoser närmast den skattade realiserade volatiliteten? 

Frågeställningen ovan besvaras utifrån resultat- och analysavsnittet, där slutsatser med hänsyn 

till resultatet där punkter med konvergensproblem var inkluderade i prognostiseringen först 

presenteras för att sedan låta slutsatserna utgå ifrån resultatet där punkter med 

konvergensproblem var exkluderade i prognostiseringen.  

Vid punkter med konvergensproblem inkluderade presenteras först resultatet från 

endagsprognoserna, där GARCH(1,1)-M uppvisar bättre prognosprecision än GARCH(1,1) 

men ingen modell har signifikant skild prognosprecision från den som uppvisar lägst MSE. 

GJR-GARCH(1,1) är bäst med hänsyn till förklaringsgraden från MZ-regressionerna, däremot 

uppvisar denna och resterande modeller förutom GARCH(1,1) och GARCH(1,1)-M 

systematiska under- eller överskattningsfel. Vidare till femdagarsprognoser och 25-

dagarsprognoser identifieras ingen signifikant skillnad i prognosförmåga vid utvärderingar av 

MSE på femprocentig signifikansnivå. Enligt MZ-regressionerna har ARCH(1) högst 

förklaringsgrad för båda prognoshorisonter, däremot uppvisar samtliga modeller för dessa 

prognoser systematiska under- eller överskattningsfel. 

Vid punkter med konvergensproblem exkluderade presenteras nu resultatet från 

endagsprognoserna, där EGARCH(1,1) uppvisar bäst prognosprecision med hänsyn till MSE 

och prognosprecisionen för denna modell är signifikant skild från övriga modellers 

prognosprecision på femprocentig signifikansnivå. Vidare uppvisar GJR-GARCH(1,1) högst 

förklaringsgrad för endagarsprognoser där punkter med konvergensproblem uteslutits, däremot 

är EGARCH(1,1) den enda modellen som inte uppvisar systematiska under- eller 

överskattningsfel och har näst högst förklaringsgrad efter GJR-GARCH(1,1)-modellen. Vidare 

för femdagarsprognoser och 25-dagarsprognoser identifierades ingen signifikant skillnad i 

prognosförmåga vid utvärdering av MSE på femprocentig signifikansnivå. Enligt MZ-

regressionerna har även här ARCH(1) högst förklaringsgrad för respektive prognoshorisont, 

däremot är EGARCH(1,1) den enda modellen som inte uppvisar systematiska under- eller 

överskattningsfel för femdagarsprognoser med näst högst förklaringsgrad. Slutligen uppvisar 

samtliga modeller för 25-dagarsprognoser systematiska under- eller överskattningsfel.  
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Överlag verkar det inte som om de olika tilläggen till den ursprungliga ARCH/GARCH-

modellen ger signifikant bättre resultat, där förklaringsgraden är bättre i fallen med 

endagarsprognoser för GJR-GARCH(1,1). Denna modell tar hänsyn till asymmetriska effekter 

på volatiliteten som negativa respektive positiva avvikelser från den förväntade avkastningen. 

Med hänsyn till förklaringsgraden för de olika prognoshorisonterna observeras 

prognosförmågan bli noterbart sämre från endagarsprognoser till femdagarsprognoser samt 25-

dagarsprognoser, vilket är i enlighet med tidigare studier. Som en reflektion av resultaten från 

studier av Hansen och Lunde (2005) eller Brailsford och Faff (1996) var även detta resultat 

ofullständigt och har inte klargjort en favorit av volatilitetsmodeller för att modellera 

volatiliteten på ett aktieindex.  
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Bilagor 
Detta avsnitt är till för att återge information till läsaren som inte är lämpligt att presentera i 

brödtexten. Det kvarstår att se om all information som återfinns nedan kommer att finnas med 

i slutversionen, men vi ser ett syfte med att inkludera detta i utkastet. 

Bilaga 1. Skattad realiserad volatilitet år 2015 
Tabell 18. Dagsskattningar av realiserad volatilitet. 

datum realiserad volatilitet 

2015/01/02 0.0000524175658680906 

2015/01/05 0.0000295134297347517 

2015/01/07 0.0000629784066860352 

2015/01/08 0.0000414930904238328 

2015/01/09 0.0000848556088128170 

2015/01/12 0.0000625355580804713 

2015/01/13 0.0000344990345763231 

2015/01/14 0.0001185794747872950 

2015/01/15 0.0001442919832110310 

2015/01/16 0.0000530093776119242 

2015/01/19 0.0000360337883303608 

2015/01/20 0.0000380441792383895 

2015/01/21 0.0000705844563580565 

2015/01/22 0.0001057794756618760 

2015/01/23 0.0000393319226663668 

2015/01/26 0.0000519552879384650 

2015/01/27 0.0000706310099435372 

2015/01/28 0.0000715354865815319 

2015/01/29 0.0000490735962595928 

2015/01/30 0.0000389442615419050 

2015/02/02 0.0000471191633466227 

2015/02/03 0.0000296576198799330 

2015/02/04 0.0000828975026144129 

2015/02/05 0.0000454848626673888 

2015/02/06 0.0000337320214118537 

2015/02/09 0.0000413399590634795 

2015/02/10 0.0000570767181404713 

2015/02/11 0.0000406737605419429 

2015/02/12 0.0000579118021907846 

2015/02/13 0.0000305066765182232 

2015/02/16 0.0000214703619073297 

2015/02/17 0.0000400642789968495 

2015/02/18 0.0000265766674871578 

2015/02/19 0.0000682074469865363 

2015/02/20 0.0000364270242467181 

2015/02/23 0.0000374686492103158 

2015/02/24 0.0000366160887168814 

2015/02/25 0.0000300336325908915 

2015/02/26 0.0000139822385727208 

2015/02/27 0.0000366163909538802 

2015/03/02 0.0000374292925623023 

2015/03/03 0.0000641562561399593 

2015/03/04 0.0000908907470884907 

2015/03/05 0.0000427650183234279 
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2015/03/06 0.0000314901006214317 

2015/03/09 0.0000887600415581791 

2015/03/10 0.0000527336730181369 

2015/03/11 0.0000703794418805879 

2015/03/12 0.0000582777391012971 

2015/03/13 0.0000338883869466278 

2015/03/16 0.0000297184998578864 

2015/03/17 0.0000597066649977345 

2015/03/18 0.0001488020465133010 

2015/03/19 0.0000499356817702607 

2015/03/20 0.0000282575994969289 

2015/03/23 0.0000372660845119225 

2015/03/24 0.0000602482382870066 

2015/03/25 0.0000365557368968885 

2015/03/26 0.0000977171571932373 

2015/03/27 0.0000618130329669318 

2015/03/30 0.0000300064232221667 

2015/03/31 0.0000617549321518188 

2015/04/01 0.0000878717426613892 

2015/04/02 0.0000105578334619983 

2015/04/07 0.0000212702965944137 

2015/04/08 0.0000362800608002345 

2015/04/09 0.0000209266141493388 

2015/04/10 0.0000206334883025722 

2015/04/13 0.0000238042819320698 

2015/04/14 0.0000351117094222671 

2015/04/15 0.0000192749958347395 

2015/04/16 0.0000206911435592762 

2015/04/17 0.0000924867448797688 

2015/04/20 0.0000360392905442511 

2015/04/21 0.0000560350426468491 

2015/04/22 0.0000829399798489631 

2015/04/23 0.0000608779244326871 

2015/04/24 0.0000491359459243072 

2015/04/27 0.0000442781193611635 

2015/04/28 0.0001273836788665500 

2015/04/29 0.0001454850870707690 

2015/04/30 0.0001585664677889270 

2015/05/04 0.0000746851202715527 

2015/05/05 0.0001755638423671410 

2015/05/06 0.0001761395802873490 

2015/05/07 0.0001340329664224200 

2015/05/08 0.0001261811410766180 

2015/05/11 0.0000649996478973114 

2015/05/12 0.0001107813777829100 

2015/05/13 0.0000370750322107866 

2015/05/15 0.0000468671418452687 

2015/05/18 0.0000673064752755386 

2015/05/19 0.0000579602099874708 

2015/05/20 0.0000334450910566102 

2015/05/21 0.0000273586125634407 

2015/05/22 0.0000292997687394630 

2015/05/25 0.0000150003006579877 

2015/05/26 0.0000482771468680834 
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2015/05/27 0.0000562683561015079 

2015/05/28 0.0000338561352911052 

2015/05/29 0.0000825273342073561 

2015/06/01 0.0000709573601308819 

2015/06/02 0.0001096908943988690 

2015/06/03 0.0000492022714721384 

2015/06/04 0.0000725095433565388 

2015/06/05 0.0000531001497150657 

2015/06/08 0.0000600066901180966 

2015/06/09 0.0001038305082399710 

2015/06/10 0.0000692941338611230 

2015/06/11 0.0000857142925427903 

2015/06/12 0.0000767239651423392 

2015/06/15 0.0000848520901892987 

2015/06/16 0.0001000568283705850 

2015/06/17 0.0001061393742704590 

2015/06/18 0.0001316068719413120 

2015/06/22 0.0000838697517253163 

2015/06/23 0.0000352624123153877 

2015/06/24 0.0000952613874581134 

2015/06/25 0.0000653576205578111 

2015/06/26 0.0000693137855242549 

2015/06/29 0.0001475964365885290 

2015/06/30 0.0001817783645958700 

2015/07/01 0.0001820160656361150 

2015/07/02 0.0000936384796540930 

2015/07/03 0.0000577661178203099 

2015/07/06 0.0000875918889821001 

2015/07/07 0.0000960182946796586 

2015/07/08 0.0000928312816193514 

2015/07/09 0.0000653832501368010 

2015/07/10 0.0000473597006104955 

2015/07/13 0.0000418699924957500 

2015/07/14 0.0000281114099168812 

2015/07/15 0.0000225503092358406 

2015/07/16 0.0000445531099155228 

2015/07/17 0.0000440784987081451 

2015/07/20 0.0000310768947266558 

2015/07/21 0.0000342198539805297 

2015/07/22 0.0000278096708002980 

2015/07/23 0.0000424027817027164 

2015/07/24 0.0000524889756811249 

2015/07/27 0.0000833452588979620 

2015/07/28 0.0000605559814865074 

2015/07/29 0.0000666597887448819 

2015/07/30 0.0000566592047394288 

2015/07/31 0.0000311950961261898 

2015/08/03 0.0000423306222239015 

2015/08/04 0.0000338712325188271 

2015/08/05 0.0000336115872240099 

2015/08/06 0.0000242820638301515 

2015/08/07 0.0000253720671645529 

2015/08/10 0.0000566837465871909 

2015/08/11 0.0000629495413264750 
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2015/08/12 0.0000984619901874077 

2015/08/13 0.0000806786977107157 

2015/08/14 0.0000519086694248874 

2015/08/17 0.0000891153407158209 

2015/08/18 0.0000518564074159716 

2015/08/19 0.0000553295520130680 

2015/08/20 0.0000890398296571691 

2015/08/21 0.0001342623833593510 

2015/08/24 0.0008332986663263570 

2015/08/25 0.0002373335634971270 

2015/08/26 0.0003039831044743800 

2015/08/27 0.0000900105541111135 

2015/08/28 0.0001018804536202820 

2015/08/31 0.0000896890679935633 

2015/09/01 0.0001203162381732850 

2015/09/02 0.0001700362568856880 

2015/09/03 0.0001039112863800460 

2015/09/04 0.0001246918520378190 

2015/09/07 0.0000418540996652759 

2015/09/08 0.0000481469651860560 

2015/09/09 0.0000475024997824560 

2015/09/10 0.0000758325621166413 

2015/09/11 0.0000596415100295659 

2015/09/14 0.0000941494920686102 

2015/09/15 0.0000726991050665273 

2015/09/16 0.0000444234807342254 

2015/09/17 0.0000276316322827761 

2015/09/18 0.0000839996911983603 

2015/09/21 0.0000760995537358066 

2015/09/22 0.0000876970507099106 

2015/09/23 0.0001180496176809930 

2015/09/24 0.0001730731416917300 

2015/09/25 0.0000684792198787615 

2015/09/28 0.0000820090141825135 

2015/09/29 0.0002677465084142730 

2015/09/30 0.0000873770606545280 

2015/10/01 0.0001208666969403380 

2015/10/02 0.0002246956753408040 

2015/10/05 0.0000537320686739060 

2015/10/06 0.0000979733581713831 

2015/10/07 0.0000853186209145206 

2015/10/08 0.0000839687984014771 

2015/10/09 0.0000452345891100982 

2015/10/12 0.0001141484680644890 

2015/10/13 0.0001019205561891770 

2015/10/14 0.0000696530806392366 

2015/10/15 0.0000581246691916042 

2015/10/16 0.0001126541556098260 

2015/10/19 0.0000524281610938890 

2015/10/20 0.0000926822550603452 

2015/10/21 0.0000842425565488870 

2015/10/22 0.0000974737222962355 

2015/10/23 0.0000988132981191709 

2015/10/26 0.0000622387270446011 
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2015/10/27 0.0000558325527299001 

2015/10/28 0.0001027532582147350 

2015/10/29 0.0001177921627899790 

2015/10/30 0.0000344826482090391 

2015/11/02 0.0000710061495392675 

2015/11/03 0.0000496696784647495 

2015/11/04 0.0000755383660978554 

2015/11/05 0.0000534798545698874 

2015/11/06 0.0001211062864295680 

2015/11/09 0.0000579841790823097 

2015/11/10 0.0000971583213382346 

2015/11/11 0.0000543434569792487 

2015/11/12 0.0001097512590994190 

2015/11/13 0.0001350601494348330 

2015/11/16 0.0001008120067116830 

2015/11/17 0.0000485133606640372 

2015/11/18 0.0000465687576787036 

2015/11/19 0.0000475643542838965 

2015/11/20 0.0000467744391117015 

2015/11/23 0.0000544265527050450 

2015/11/24 0.0000710637235553738 

2015/11/25 0.0000585902153126476 

2015/11/26 0.0000294617804076864 

2015/11/27 0.0000350114252355071 

2015/11/30 0.0000707503200198557 

2015/12/01 0.0000528883076904871 

2015/12/02 0.0000814161166252823 

2015/12/03 0.0001986048188702250 

2015/12/04 0.0001178845197296590 

2015/12/07 0.0000437057200309384 

2015/12/08 0.0001340569103442500 

2015/12/09 0.0001524171570306290 

2015/12/10 0.0001295089595533000 

2015/12/11 0.0001778459931123950 

2015/12/14 0.0002048497106841780 

2015/12/15 0.0000882241165117196 

2015/12/16 0.0000984481575709199 

2015/12/17 0.0000817207800842408 

2015/12/18 0.0001141090085107550 

2015/12/21 0.0000706780581943579 

2015/12/22 0.0001338650882616520 

2015/12/23 0.0000530390511150605 

2015/12/28 0.0000367960285331851 

2015/12/29 0.0000315731018265595 

2015/12/30 0.0000408025401927621 
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Bilaga 2. Daglig kursdata för OMXS30 år 2015 
Tabell 19. Daglig kursdata från OMXS30 under år 2015. 

Datum Högsta Lägsta Stängningskurs 

02/01/2015 1472.609 1460.667 1463.78 

05/01/2015 1467.694 1453.532 1454.811 

07/01/2015 1441.308 1421.342 1421.342 

08/01/2015 1458.17 1428.536 1456.72 

09/01/2015 1460.988 1439.151 1444.464 

12/01/2015 1460.112 1444.551 1453.644 

13/01/2015 1468.854 1449.841 1465.659 

14/01/2015 1459.685 1434.793 1434.793 

15/01/2015 1458.005 1421.837 1457.361 

16/01/2015 1470.472 1447.415 1468.898 

19/01/2015 1479.808 1466.777 1476.307 

20/01/2015 1498.269 1480.622 1491.592 

21/01/2015 1501.222 1483.261 1501.222 

22/01/2015 1526.458 1501.484 1523.796 

23/01/2015 1540.909 1530.358 1536.39 

26/01/2015 1554.698 1527.364 1554.698 

27/01/2015 1554.66 1525.442 1533.366 

28/01/2015 1562.538 1539.147 1562.538 

29/01/2015 1570.838 1550.106 1570.387 

30/01/2015 1582.104 1572.551 1573.622 

02/02/2015 1579.021 1567.634 1575.945 

03/02/2015 1594.634 1581.156 1593.416 

04/02/2015 1596.268 1574 1579.313 

05/02/2015 1588.318 1572.721 1586.13 

06/02/2015 1601.125 1580.987 1599.551 

09/02/2015 1593.178 1582.565 1591.4 

10/02/2015 1605.936 1583.038 1602.744 

11/02/2015 1604.966 1589.363 1593.029 

12/02/2015 1631.271 1594.3 1624.353 

13/02/2015 1643.845 1628.484 1642.042 

16/02/2015 1644.291 1637.17 1644.291 

17/02/2015 1639.077 1625.192 1630.994 

18/02/2015 1652.381 1634.668 1652.147 

19/02/2015 1662.236 1642.602 1662.236 

20/02/2015 1665.07 1652.854 1664.332 

23/02/2015 1679.49 1667.684 1679.477 

24/02/2015 1685.646 1666.933 1683.915 

25/02/2015 1685.665 1675.384 1678.73 

26/02/2015 1686.055 1678.196 1684.828 

27/02/2015 1695.369 1679.209 1691.029 

02/03/2015 1701.067 1675.977 1686.638 

03/03/2015 1694.294 1660.292 1661.869 

04/03/2015 1667.194 1643.625 1664.498 
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05/03/2015 1678.536 1669.108 1669.564 

06/03/2015 1675.288 1661.645 1662.546 

09/03/2015 1666.048 1642.46 1660.362 

10/03/2015 1661.784 1640.254 1641.706 

11/03/2015 1667.911 1634.805 1663.312 

12/03/2015 1666.784 1653.241 1661.685 

13/03/2015 1669.741 1660.466 1665.128 

16/03/2015 1690.267 1671.059 1689.667 

17/03/2015 1691.641 1666.742 1675.876 

18/03/2015 1710.167 1674.246 1703.963 

19/03/2015 1719.442 1699.313 1707.503 

20/03/2015 1710.921 1696.483 1710.87 

23/03/2015 1708.57 1695.373 1698.384 

24/03/2015 1704.051 1691.96 1701.287 

25/03/2015 1705.56 1688.994 1694.391 

26/03/2015 1675.943 1654.042 1675.607 

27/03/2015 1681.623 1662.305 1662.563 

30/03/2015 1687.175 1669.522 1687.175 

31/03/2015 1689.219 1666.739 1667.726 

01/04/2015 1677.665 1654.994 1669.49 

02/04/2015 1675.573 1668.861 1675.52 

07/04/2015 1700.632 1687.962 1697.429 

08/04/2015 1701.583 1686.255 1686.765 

09/04/2015 1695.935 1687.159 1695.935 

10/04/2015 1699.978 1692.536 1699.964 

13/04/2015 1701.079 1688.615 1700.356 

14/04/2015 1709.011 1694.978 1701.387 

15/04/2015 1714.616 1699.477 1710.605 

16/04/2015 1710.835 1690.929 1690.929 

17/04/2015 1690.077 1655.716 1655.716 

20/04/2015 1678.385 1658.883 1678.282 

21/04/2015 1697.502 1679.359 1694.725 

22/04/2015 1713.479 1685.604 1706.251 

23/04/2015 1716.89 1681.263 1689.773 

24/04/2015 1700.231 1689.895 1698.512 

27/04/2015 1720.02 1697.815 1719.933 

28/04/2015 1715.899 1671.509 1679.522 

29/04/2015 1691.041 1632.682 1636.18 

30/04/2015 1642.974 1615.449 1628.039 

04/05/2015 1644.296 1630.292 1634.102 

05/05/2015 1640.681 1595.379 1595.483 

06/05/2015 1602.483 1573.895 1584.175 

07/05/2015 1594.417 1558.164 1587.65 

08/05/2015 1619.006 1580.134 1616.455 

11/05/2015 1625.168 1607.645 1617.035 

12/05/2015 1609.893 1589.658 1600.1 
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13/05/2015 1622.026 1603.95 1622.01 

15/05/2015 1637.106 1615.017 1616.483 

18/05/2015 1626.789 1611.586 1622.572 

19/05/2015 1637.046 1620.764 1633.258 

20/05/2015 1637.698 1626.594 1637.485 

21/05/2015 1642.191 1627.801 1642.191 

22/05/2015 1653.706 1639.394 1648.463 

25/05/2015 1650.69 1639.098 1650.69 

26/05/2015 1656.975 1636.159 1638.488 

27/05/2015 1664.162 1637.794 1664.078 

28/05/2015 1668.477 1657.987 1667.058 

29/05/2015 1669.133 1644.991 1644.991 

01/06/2015 1656.849 1644.758 1649.59 

02/06/2015 1657.585 1629.944 1638.654 

03/06/2015 1650.277 1632.269 1641.692 

04/06/2015 1639.259 1618.839 1625.016 

05/06/2015 1616.95 1601.16 1606.455 

08/06/2015 1608.24 1589.565 1589.565 

09/06/2015 1594.464 1569.461 1587.836 

10/06/2015 1613.027 1578.849 1610.382 

11/06/2015 1618.656 1596.477 1604.892 

12/06/2015 1611.403 1588.432 1597.333 

15/06/2015 1586.375 1561.524 1566.995 

16/06/2015 1585.797 1548.682 1582.228 

17/06/2015 1584.266 1565.857 1567.458 

18/06/2015 1565.227 1538.473 1562.425 

22/06/2015 1606.62 1581.633 1606.62 

23/06/2015 1628.239 1611.54 1620.948 

24/06/2015 1627.573 1606.751 1611.5 

25/06/2015 1613.166 1594.904 1601.123 

26/06/2015 1614.304 1584.033 1608.255 

29/06/2015 1585.781 1545.582 1559.804 

30/06/2015 1561.34 1537.928 1541.659 

01/07/2015 1582.095 1546.421 1575.499 

02/07/2015 1577.772 1560.626 1562.104 

03/07/2015 1564.29 1544.551 1553.602 

06/07/2015 1539.464 1525.901 1526.942 

07/07/2015 1541.712 1516.088 1516.118 

08/07/2015 1528.613 1507.007 1520.878 

09/07/2015 1552.039 1524.482 1549.592 

10/07/2015 1590.541 1570.634 1590.541 

13/07/2015 1616.562 1601.144 1614.424 

14/07/2015 1616.56 1607.138 1616.245 

15/07/2015 1612.552 1600.4 1601.967 

16/07/2015 1639.176 1611.19 1636.119 

17/07/2015 1648.806 1630.019 1635.466 
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20/07/2015 1655.821 1641.482 1653.443 

21/07/2015 1658.935 1634.867 1636.416 

22/07/2015 1633.354 1621.269 1621.269 

23/07/2015 1636.492 1617.401 1619.812 

24/07/2015 1626.716 1611.187 1612.8 

27/07/2015 1608.065 1581.065 1581.33 

28/07/2015 1594.864 1578.395 1588.217 

29/07/2015 1603.322 1583.083 1597.864 

30/07/2015 1609.381 1592.193 1603.499 

31/07/2015 1615.644 1600.449 1615.644 

03/08/2015 1621.725 1610.489 1618.284 

04/08/2015 1616.898 1606.535 1611.879 

05/08/2015 1630.007 1615.626 1627.424 

06/08/2015 1627.482 1619.415 1621.565 

07/08/2015 1622.941 1612.282 1612.282 

10/08/2015 1636.632 1608.266 1636.54 

11/08/2015 1638.12 1611.606 1614.72 

12/08/2015 1604.032 1573.115 1575.036 

13/08/2015 1599.607 1586.286 1594.149 

14/08/2015 1598.293 1583.338 1586.826 

17/08/2015 1603.681 1578.41 1592.81 

18/08/2015 1592.839 1580.39 1583.529 

19/08/2015 1576.861 1553.267 1553.506 

20/08/2015 1553.537 1532.965 1534.388 

21/08/2015 1530.706 1495.357 1495.357 

24/08/2015 1471.653 1405.014 1428.079 

25/08/2015 1487.255 1440.983 1483.349 

26/08/2015 1490.481 1444.631 1458.196 

27/08/2015 1505.876 1485.665 1502.86 

28/08/2015 1509.706 1490.465 1509.706 

31/08/2015 1504.548 1486.613 1501.073 

01/09/2015 1489.069 1460.665 1469.865 

02/09/2015 1486.132 1464.405 1471.513 

03/09/2015 1506.528 1479.134 1500.211 

04/09/2015 1486.049 1459.485 1461.457 

07/09/2015 1479.877 1466.196 1471.752 

08/09/2015 1499.474 1480.666 1488.876 

09/09/2015 1524.234 1505.99 1507.146 

10/09/2015 1505.657 1487.908 1494.346 

11/09/2015 1499.116 1484.175 1488.407 

14/09/2015 1491.822 1462.761 1467.734 

15/09/2015 1475.109 1450.565 1469.078 

16/09/2015 1490.556 1477.594 1483.664 

17/09/2015 1488.698 1480.369 1486.456 

18/09/2015 1478.693 1446.98 1453.114 

21/09/2015 1467.565 1443.735 1462.661 
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22/09/2015 1455.867 1424.532 1425.392 

23/09/2015 1432.381 1416.92 1421.495 

24/09/2015 1424.2 1378.942 1381.872 

25/09/2015 1421.627 1401.047 1418.471 

28/09/2015 1416.075 1389.377 1389.377 

29/09/2015 1403.297 1369.29 1391.88 

30/09/2015 1423.832 1407.34 1416.885 

01/10/2015 1435.974 1399.339 1404.454 

02/10/2015 1429.383 1396.198 1412.857 

05/10/2015 1456.972 1429.647 1456.972 

06/10/2015 1464.584 1441.353 1457.152 

07/10/2015 1471.635 1452.007 1452.007 

08/10/2015 1464.985 1447.363 1464.488 

09/10/2015 1490.197 1473.995 1483.74 

12/10/2015 1504.597 1472.521 1481.429 

13/10/2015 1483.467 1452.785 1460.109 

14/10/2015 1455.057 1441.29 1442.75 

15/10/2015 1453.87 1441.755 1453.87 

16/10/2015 1469.712 1444.88 1452.355 

19/10/2015 1466.737 1452.211 1458.005 

20/10/2015 1471.821 1449.553 1466.672 

21/10/2015 1463.135 1443.162 1452.092 

22/10/2015 1485.665 1434.719 1484.466 

23/10/2015 1514.847 1486.096 1506.591 

26/10/2015 1515.227 1499.289 1506.155 

27/10/2015 1504.078 1485.72 1487.029 

28/10/2015 1503.215 1482.03 1499.637 

29/10/2015 1505.98 1484.175 1495.863 

30/10/2015 1508.454 1496.515 1499.23 

02/11/2015 1509.698 1480.291 1502.437 

03/11/2015 1508.675 1496.129 1507.449 

04/11/2015 1533.946 1512.895 1529.431 

05/11/2015 1535.05 1521.127 1523.25 

06/11/2015 1536.579 1516.543 1526.49 

09/11/2015 1537.246 1511.554 1511.554 

10/11/2015 1517.852 1488.186 1499.4 

11/11/2015 1518.303 1503.157 1511.457 

12/11/2015 1512.612 1487.957 1488.398 

13/11/2015 1485.558 1468.999 1476.215 

16/11/2015 1485.677 1458.523 1479.039 

17/11/2015 1514.328 1479.236 1513.935 

18/11/2015 1515.212 1504.38 1514.181 

19/11/2015 1530.913 1507.831 1512.772 

20/11/2015 1525.476 1505.945 1521.869 

23/11/2015 1521.869 1509.272 1515.798 

24/11/2015 1515.798 1486.742 1488.894 
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25/11/2015 1508.381 1487.953 1506.521 

26/11/2015 1524.623 1502.298 1522.284 

27/11/2015 1527.621 1511.622 1522.005 

30/11/2015 1542.119 1515.328 1536.052 

01/12/2015 1546.532 1527.453 1530.515 

02/12/2015 1539.539 1521.637 1533.867 

03/12/2015 1544.939 1502.413 1502.413 

04/12/2015 1501.983 1475.786 1485.324 

07/12/2015 1504.606 1489.619 1494.518 

08/12/2015 1494.056 1450.436 1454.993 

09/12/2015 1460.847 1428.622 1440.935 

10/12/2015 1444.673 1427.585 1433.411 

11/12/2015 1433.375 1399.898 1401.142 

14/12/2015 1418.657 1388.783 1389.255 

15/12/2015 1427.109 1389.255 1426.474 

16/12/2015 1439.501 1418.871 1428.022 

17/12/2015 1461.492 1429.724 1438.32 

18/12/2015 1435.794 1415.12 1422.633 

21/12/2015 1443.798 1419.125 1419.125 

22/12/2015 1428.448 1410.237 1413.737 

23/12/2015 1446.693 1415.015 1446.693 

28/12/2015 1451.71 1432.546 1434.056 

29/12/2015 1452.947 1435.119 1452.947 

30/12/2015 1455.424 1442.169 1446.824 

 

Bilaga 3. Tidsserier för OMXS30, intradagshandel och dagsavslut 
Diagram 12. Intradagshandel från OMXS30 under år 2015. 
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Diagram 13. Stängningskurser från OMXS30 under år 2015. 

 

 
Diagram 14. Stängningskurser från OMXS30 under perioden 2004-2015. 
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Bilaga 4. Normalfördelningstest för 2011-11-22 till 2015-12-30 
Diagram 15. Histogram för logaritmerad avkastning från OMXS30 med 

normalfördelningskurva, 2011-11-22 till 2015-12-30. 

 
 

Tabell 20. Jarque-Bera normalitetstest för logaritmerad avkastning från OMXS30, 2011-11-22 

till 2015-12-30. 

 

Tabell 21. Shapiro-Francia normalitetstest för logaritmerad avkastning från OMXS30, 2011-

11-22 till 2015-12-30. 
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Bilaga 5. Diagnostik och tester för modellval 
Tabell 22. Dickey-Fuller test för logaritmerad avkastning från OMXS30, 2011-11-22 till 2015-

12-30. 

 
 

Tabell 23. ARIMA-skattningar för AR(1,5), 2011-11-22 till 2015-12-30. 

 
 

Tabell 24. ARIMA-skattningar för AR(5), 2011-11-22 till 2015-12-30.

 
 

Tabell 25. AIC och BIC för AR(1,5) respektive AR(5), period 2011-11-22 till 2015-12-30. 
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Diagram 16. Karakteristiska rötter för AR(1,5), period 2011-11-22 till 2014-12-30. 

 
 

 

Diagram 17. Karakteristiska rötter för AR(5), period 2011-11-22 till 2014-12-30. 
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Diagram 18. Diagnostik för residualerna till AR(5), period 2011-11-22 till 2015-12-30.

 
 

Bilaga 6. Volatilitetsprognoser 
Diagram 19. Volatilitetsprognos med endagsintervall från GARCH(1,1) plottad mot realiserad 

volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 
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Diagram 20. Volatilitetsprognos med femdagarsintervall från GARCH(1,1) plottad mot 

realiserad volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30 

 

 

Diagram 21. Volatilitetsprognos med 25-dagarsintervall från GARCH(1,1) plottad mot 

realiserad volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 
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Diagram 22. Volatilitetsprognos med endagsintervall från EGARCH(1,1) plottad mot realiserad 

volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 

 

 

Diagram 23. Volatilitetsprognos med femdagarsintervall från EGARCH(1,1) plottad mot 

realiserad volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 
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Diagram 24. Volatilitetsprognos med 25-dagarsintervall från EGARCH(1,1) plottad mot 

realiserad volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 

 

Diagram 25. Volatilitetsprognos med endagsintervall från GARCH(1,1)-M plottad mot 

realiserad volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 
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Diagram 26. Volatilitetsprognos med femdagarssintervall från GARCH(1,1)-M plottad mot 

realiserad volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 

 

Diagram 27. Volatilitetsprognos med 25-dagarssintervall från GARCH(1,1)-M plottad mot 

realiserad volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 

 

 



   
 

70 
 

Diagram 28. Volatilitetsprognos med endagsintervall från GJR-GARCH(1,1) plottad mot 

realiserad volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 

 

Diagram 29. Volatilitetsprognos med femdagarsintervall från GJR-GARCH(1,1) plottad mot 

realiserad volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 
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Diagram 30. Volatilitetsprognos med 25-dagarsintervall från GJR-GARCH(1,1) plottad mot 

realiserad volatilitet för perioden 2015-01-02 till 2015-12-30. 

 

 

 

Bilaga 7. MAPE och konvergensproblem 
Tabell 26. MAPE för samtliga volatilitetsskattningar oavsett konvergensproblem. 

 
 

 

Tabell 27. Antal skattningar med konvergensproblem. 
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Bilaga 8. STATA-kod med ett rullande fönster för en AR(1,5) GARCH(1,1) 
capture program drop garch 

 

program garch, rclass 

 

  syntax varlist(max=1) [if] [, horizon(integer 1) ar(integer 1) ma(integer 1) arch(integer 1) 

garch(integer 1) start(integer 1)] 

  // horizon: forecast horizon 

  // ar() and ma() number of lags for the ARIMA 

  // arch() and garch() number of lags for the GARCH 

  // example run command: rolling forecast1=r(forecast1) obs1=r(obs1) forecast5=r(forecast5) 

obs5=r(obs5) forecast25=r(forecast25) obs25=r(obs25) itr=r(itr), window(753) stepsize(1): 

garch omx30_lreturn, horizon(25) start(778) 

   

  // find out sample, e.g. "when" are we making the forecast 

  tempvar obs 

  quietly: gen `obs' = _n `if' 

  quietly: summ `obs' 

  local last = r(max) // largest observation number in sample 

   

  quietly: tsset 

  local tvar = r(timevar) 

  tempvar forecast 

   

  // itr number of iterations (16000 default in Stata) 

  local itr = 16000 

   

  // counter for loop 

  local count = 0 

   

  // value to while loop 

  local d = 1 

 

  // loop that changes number of iterations if ARIMA/GARCH fails to converge 

  while `d'==1 { 

   local itr = `itr' - (50*`count') 

   local count = `count' +1 

   capture arch `varlist' `if', ar(1,5) arch(`arch') garch(`garch')  iterate(`itr') 

   capture predict `forecast', variance dynamic(`tvar'[`last'+1]) 

   capture gen `forecast' = 0 // if forecast did not get predicted this will get generated, otherwise 

it already exists 

   quietly: summ `forecast' 

   local sum = r(sum) // this will be >0 if predict did work (convergence) 

    if `sum' >0 { 

    local d = 0 // breaks loop 

    } 

     else { 

     local itr = 300 

     drop `forecast' 

     } 
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   } 

  // values to the for-loop 

  local a = `last'+1 

  local b = `last'+`horizon'  

   

  // loop that return forecast and obs. for the forecast 

  // c is used to get index 1 to [horizon] for each rolling window 

  forvalues i=`a'(1)`b'{ 

   local c = `i' - `last' 

   if `i' >=`start'{ 

   return scalar forecast`c'  = `forecast'[`i'] 

   return scalar obs`c'  = `tvar'[`i'] 

   } 

  } 

   

  return scalar itr = `itr'  

   

end program 

 


