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Sammanfattning  

 

Value at Risk (VaR) är en finansiell metod för att skatta risker och som används i stor 

utsträckning av banker och företag. VaR beräknar att en eventuell förlust inte skall överstiga 

ett visst belopp med 95/99 procents konfidens. Denna uppsats syfte är att undersöka om VaR 

kan appliceras på en svensk aktie när Riskmetrics-modellen (IGARCH) skattar volatiliteten på 

aktien trots oro på den finansiella marknaden. Undersökningen genomfördes på Volvos B-

aktie med data från perioden 2003-01-01 till 201 2-12-31. Vi genererade enstegsprognoser 

över den potentiella förlusten (VaR) givet en fiktiv investering av 10 000 000 SEK. Det 

estimerade VaR jämfördes sedan med de verkliga historiska utfallen. Resultaten visade att 

VaR med Riskmetrics-metoden lyckas täcka den verkliga förlusten i 96.31 procent av fallen. 

Detta resultat tyder på att Riskmetrics lyckas att skatta volatiliteten även under oroligheter, 

dels på den finansiella marknaden och dels inom företaget.  

 

Nyckelord: 
  

Value at Risk (VaR), Riskmetrics, Volatilitet, IGARCH, Volvo, Sverige 
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1. Inledning  
 

1.1.  Bakgrund 
 

Value at risk (VaR) har uppkommit som ett standardmått för investerare att utvärdera risk. 

Idén är att estimera potentiella förluster givet en viss investering och till en viss konfidensgrad 

(Tsay 2005, s. 325f ). Investeraren riskerar alltid att förlora sina pengar men eftersom 

investeraren är riskavert (ovillig att ta onödiga risker) så finns starka motiv till att minimera 

risken eller åtminstone att kunna bedöma risknivån (Berk & DeMarzo 2011, s. 293fff). Det är 

just detta som är idén med VaR. 

Value at Risk kan beräknas med fler metoder men den som ligger till grund för detta arbete är 

kovarians-metoden som med hjälp av Riskmetrics antagande om normalfördelning och 

prognosmodell för volatiliteten, beräknar potentiell förlust för en vald aktie. 

I oktober 1994 offentliggjorde det globala investeringsbolaget JP Morgan information 

(Riskmetrics) som skulle komma att få stor genomslagskraft på finansmarknaden. Detta 

välkomnades av finansmarknaden som efter några tuffa år hade stort behov av att kunna 

bedöma risker likt VaR. Nu fanns plötsligt information tillgänglig för den som ville och kunde 

beräkna risker för investeringar av typen aktier, obligationer och utländsk valuta (Holton 

2013, kap. 1.9.5). 

 

1.2. Problematisering 
 

För att göra en korrekt riskbedömning för t.ex. en portfölj så krävs att vi kan estimera 

volatiliteten (standardavvikelsen) för avkastningen. Detta har varit svårt att applicera praktiskt 

eftersom tillvägagångssättet kräver omfattande datamaterial om marknaden och 

prisförändringar likväl som god kännedom om metodik. Dessutom är volatiliteten känslig och 

lättpåverkad av t.ex. plötsliga marknadschocker, vilket gör att den oförutsägbart kan ändra 

riktning. T.ex. försvårar en oförutsedd finanskris prognostisering eftersom den plötsligt 

omkullkastar grundläggande och nödvändiga antaganden om bl.a. stationaritet och iid (se 

sektion 2). Därför omfattas också prognoser alltid av en viss grad av osäkerhet då dess 

grundläggande idé och mål är att förklara vad som kommer att hända innan det faktiskt har 
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hänt. Val av modell är alltså en viktig nyckel till att estimera volatiliteten och därmed 

prognostisera korrekt. 

   

1.3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att applicera teori i ett verkligt fall för att undersöka hur väl teorin 

överensstämmer i praktiken. Ekonomiska modeller med ambitionen att prognostisera 

framtiden har ofta fått utstå en hel del kritik. Med den senaste finanskrisen i minne hävdar 

kritiker att man helt enkelt misslyckats att fånga den komplexa verkligheten som dagens 

samhälle innefattas av (ETC, 2011). Value at Risk är en metod som haft genomslagskraft på 

finansmarknaden och som säger sig kunna förvalta en investering med hjälp av vissa 

antaganden och beräkningar (Holton 2013, kap. 1.9.5). Vi avser med detta arbete att 

undersöka om dessa förväntningar för avkastningen kommer att uppfyllas på den svenska 

aktiemarknaden.  

Vi kommer att beräkna och utvärdera förlustfunktionen Value at Risk för en utvald aktie. Med 

hjälp av Riskmetrics prognosmodell estimeras aktiens volatilitet (standardavvikelsen) och 

med teoretiskt resonemang bestäms konfidensnivån. Vi valde Volvos B-aktie för denna 

uppsatts med vilken vi kommer att kalkylera potentiell förlust till given konfidensnivå under 

en tioårsperiod (2003-2012) för att sedan jämföra med de verkliga observerade utfallen under 

samma tidsperiod. På så sätt kommer vi tydligt kunna se hur bra VaR fungerar i detta fall. 

Syftet sammanfattas därför i följande frågor: 

 Hur tillförlitligt är Value at Risk när den testas på Volvos B-aktie under en 

tioårsperiod? 

 Lyckas VaR fånga alla de externa faktorer som påverkar fluktuationer och därmed 

avkastningen på aktiemarknaden? 
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1.4. Avgränsningar  
 

Denna studie har inte avsikten att utvärdera Value at Risk som helhet eftersom det skulle vara 

ett allt för tidskrävande och omfattande arbete. Eftersom vi är begränsade i både tid och 

resurser så sträcker sig våra ambitioner endast till att utvärdera VaR för Volvoaktien under 

åren 2003-2012. Resultatet kan inte tala för hur väl VaR eller Riskmetrics-modellen fungerar i 

det generella fallet utan endast hur väl den fungerar i detta fall och under den aktuella 

tidsperioden.   

 

1.5. Tidigare studier 
 

Det mest omfattande forskningsområdet på Value at Risk är jämförelser mellan VaR och 

andra riskanalysmetoder. Denna studie berör hur väl Riskmetrics fungerar på den svenska 

marknaden. Tidigare studier av den svenska aktiemarknaden har vi inte kunnat hitta. Däremot 

finns studier som analyserat hur väl Riskmetrics fungerar på marknader i Nord och 

Sydamerika, Asien, Australien samt Italien (Aguirre et al, 2013) (Allen, Singh & Powell, 

2012) (Bonga-Bonga & Mutema, 2009) (McMillan & Thupayagale, 2010) (Frijns, Tallau & 

Tourani-Rad, 2010) (Lee & Saltoglu, 2002) (Chen, 2003) (Jamaleh, 2001).  

Det har även gjorts en analys över Europa som helhet (McMillan & Kambouroudis, 2009) där 

Sverige ingick (dock analyserades inte Sverige som enskilt land). McMillan och 

Kambouroudis studie innebar jämförelser mellan Riskmetrics prognoser över volatiliteten och 

prognoser gjorda av andra GARCH-modeller. De använde aktieindex från 31 internationella 

marknader där det gjordes en enkel prognos över volatiliteten och en Value-at-Risk prognos. 

McMillan och Kambouroudis kom fram till att en APARCH- modell gav de bästa 

skattningarna när det gäller att prognostisera volatiliteten för G7-länderna och Europa. 

Resultaten visade att det fanns tydliga skillnader mot de skattningar som gavs av Riskmetrics 

IGARCH-modell. För de asiatiska marknaderna fungerar dock Riskmetrics-modellen väl. 

McMillan och Kambouroudis ansåg visserligen att 1 procentig VaR med Riskmetrics-

metoden gav de största medelfelen och därmed var otillräcklig men att ett 5 procentigt VaR 

gav ett tillräckligt resultat för att kunna prognostisera volatiliteten. De ansåg även att 

Riskmetrics-metoden kan prognostisera väl volatiliteten för små tillväxtmarknader och för 

bredare VaR-mått.  
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1.6. Disposition  

 

Denna uppsats är indelad i 3 huvudsektioner där sektion 1 inleds med en kort genomgång av 

de nyckelbegrepp som läsaren bör känna till för att läsningen skall gå problemfritt. Därefter 

redogör vi för den statistiska teorin som används till att estimera volatiliteten för Volvoaktien. 

Sektion 2 behandlar den ekonomiska teorin som föreligger Value at Risk-beräkningar samt 

genomgång av Riskmetrics-teorin. I sista sektionen testar vi den teori som presenterats i de 

tidigare delarna på Volvo. Vi prognostiserar volatiliteten för Volvoaktien samt beräknar den 

potentiella förlusten (VaR) med 95 procents konfidens för varje handelsdag över hela 

tidsperioden. Därefter analyserar vi resultaten och kontrollerar mot verkligheten där 

förlustfunktionen (VaR) jämförs med de verkliga utfallen (avkastningen). På så sätt ser vi hur 

väl den teoretiska modellen överensstämmer med verkligheten. Sektion 3 avslutas sedan med 

diskussion och slutsats där vi även ger förslag på vidare studier inom detta område. 
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2. Tidsserier 
 

För att underlätta läsningen och förståelsen av detta arbete så inleder vi med att redogöra och 

definiera några av de statistiska begrepp som är vanligt förekommande i tidsserier. 

 

2.1. Stationaritet (svagt statitionär) 
 

För att en tidsserie skall vara stationär måste väntevärde, varians och kovarians vara 

oberoende av tiden (t) (Cryer & Chan 2008, s. 16). Då gäller att väntevärdet är konstant för 

alla t och att variansen är mindre än oändligheten för alla t, vilket innebär att variansen är 

ändlig.  

            (2.1) 

                 (2.2) 

                    (2.3) 

 

2.2. Auto/ seriell korrelation 
 

Om ovanstående kriterier uppfylls så är tidsserien stationär. Om inte så har tidsserien en trend 

och serien är icke stationär. Om en tidsserie har trend så finns ett linjärt samband mellan 

variabeln vid tidpunkt t och samma variabel k perioder innan (t-k). Detta kallas för 

autokorrelation, då variabeln korrelerar med sig själv vid olika tidsperioder (Makridakis, 

Wheelwright & Hyndman 1998, s. 38). 

                  (2.4) 
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2.3. Vitt brus 

 

 En variabel som varierar slumpmässigt (iid)
1
 genom tidsserien kallas vitt brus om 

parametrarna är konstanta (Cryer & Chan 2008, s. 17). 

          (2.5) 

           
   (2.6) 

                      (2.7) 

 

2.4. Enhetsrot (Random walk) 
 

Random walk är när värdet på en observation i tidsserien beror på en föregående observation 

samt en slumpmässig felterm. 

             (2.8) 

En tidsserie som följer ovanstående mönster visar vanligtvis på en trend. Feltermen (  ) är vitt 

brus och kan då slumpmässigt och helt oförutsägbart få trenden att byta riktning. En tidsserie 

som innefattar en random walk-process är inte stationär (Makridakis, Wheelright, Hyndman 

1998, s. 329,612).  

 

2.5. Volatilitet 
 

Volatilitet är ett nyckelbegrepp inom finansiell riskbedömning. Att korrekt estimera 

volatiliteten är nödvändigt för att kunna konstruera en ekonomisk modell vars mål är att 

prognostisera volatiliteten (Minkah 2007, s. iii). Vi säger att volatiliteten är hur mycket den 

faktiska avkastningen avviker från den förväntade avkastning (Berk & DeMarzo 2011, s. 

295fff). Volatiliteten är då standardavvikelsen (SCB 2011) för avkastningen vilken fluktuerar 

med tiden.  

 

                                                           
1
 iid= independent, identically distributed random variables. 
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2.6. ARCH (autoregressive conditional heteroskedasticity) 
 

Enligt Riskmetrics är IGARCH- modellen det bästa verktyget för att prognostisera 

volatiliteten. För att kunna förstå dess funktioner måste vi titta på hur den är uppbyggd. 

IGARCH är en utveckling av Engels (1982) ARCH- modell som var den första av de 

modeller som systematiskt modellerade volatiliteten.  

Det stora problemet gällandes aktiers volatilitet är att den inte är direkt observerbar. 

Volatiliteten förändrar sig hela tiden och på grund av dess icke observerbara natur blir det 

svårt att använda heteroskedastiska prognosmetoder.  Hetroskedasticitet innebär att 

residualerna i en serie ej har konstant varians utan förändras med tiden (Tsay 2005, s.110f). 

Även om volatiliteten inte är observerbar har den andra egenskaper såsom 

1: Volatiliteten existerar i kluster. Det vill säga att volatiliteten kan vara hög i vissa 

tidsperioder och låg i andra perioder (Tsay 2005, s. 97f). 

 

2: Volatilitetens utveckling över tid är kontinuerlig. Hopp i förändringen av 

volatiliteten är ovanligt (Tsay 2005, s. 97fff). 

 

3: Volatiliteten är ofta stationär. Den går inte mot oändligheten utan rör sig kring ett 

medelvärde (Tsay 2005, s. 97fff). 

 

4: Volatiliteten har en så kallad hävstångseffekt, då effekten blir större på en 

prisökning än på ett prisfall eller vice versa (Tsay 2005, s. 97fff). 

Eftersom volatiliteten har dessa egenskaper så krävs också en modell som kan fånga 

egenskaperna. Detta är just det som är ARCH- modellens syfte (Tsay 2005, s.115f). 

Idén bakom ARCH är att förändringen på en tillgångs avkastning    är seriellt okorrelerade 

men ändå (icke linjärt) beroende på     . Detta kan beskrivas genom en enkel kvadratisk 

funktion av laggade värden (Tsay 2005, s.115f). 

ARCH (m)-modellen ser ut på följande sätt 

       ,    
            

          
  (2.9) 
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Där    är (iid) och vitt brus  (0,1). Dessutom gäller villkoren att    0,   ≥ 0, där i 0 

eftersom variansen aldrig kan vara negativ. Dock kan villkoret   ≥ 0 ändras om det gäller 

större ARCH-modeller. På grund av modellens utformning så tenderar en plötslig förändring 

(chock) att följas av ytterligare stor förändring, så att sannolikheten för att få en stor varians 

ökar (Tsay 2005, s. 116fff). 

2.7.GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedasticity) 

  

Eftersom ARCH modellen oftast kräver att ett flertal parametrar estimeras på ett korrekt sätt 

för att förklara volatiliteten så kan modellen ibland behöva utvecklas för att passa på det data 

som den ska förklara. Bollerslev (1986) utvecklade ARCH-metoden och den nya modellen 

kom att kallas för den generaliserade ARCH-metoden eller GARCH. (Tsay 2005, s.131f) 

 För att förklara GARCH börjar vi med den logaritmerade avkastningsserien (räntabiliteten)    

(se avsnitt 3.2). Om vi låter          vara förändringen vid tidpunkten t, då följer    en 

GARCH(m,s)-modell. Formeln för    blir då: 

       , 

  
            

 

 

   

         
 

 

   

  

(2.10) 

där    är vitt brus (iid). Precis som i ARCH-metoden antas    vara standard normalfördelad. 

Modellen kräver att   >0,   ≥ 0,   ≥ 0 och   
         
           . För att detta ska vara 

uppfyllt krävs även att   =0 för     samt att   =0 för    . Restriktionen på    

  innebär att    är ändlig och att    
  utvecklas med tiden. Om     följer den återigen en 

ARCH (m)-modell (Tsay 2005, s. 131f). 

Om vi börjar med den enklaste GARCH (1,1)-modellen kan vi se några av typiska egenskaper 

  
           

         
                         (2.11) 

Stora värden på     
  och     

  ger stora värden på   
 , vilket resulterar i att volatiliteten rör 

sig i kluster eftersom stora värden ofta följs av andra stora värden. ARCH och GARCH (1,1) 

följer inte normalfördelningen då fördelningen har tjockare svansar (Tsay 2005, s.132fff). 
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2.8. IGARCH (Integrated generalized autoregressive conditional 

heteroskedasticity) 
 

Vi skriver om GARCH i ARMA-uttryck med hjälp av den ursprungliga GARCH (m,s)-

modellen (2.10). Låt      
    

 , vilket ger att   
    

    .    
  byts nu ut mot   

  

              i GARCH (m,s)-modellen som nu skrivs om till följande: 

 

  
                 

 

         

   

             

 

   

 

(2.12) 

Till skillnad från den ursprungliga GARCH-modellen är denna serie inte oberoende och 

identiskt fördelad (iid) (Tsay s.131, 140f). 

Om AR delen (            
          

     av GARCH-modellen (2.12) består av en unit root-

process, då får vi en IGARCH-modell. I IGARCH-modellen är effekten av de tidigare 

kvadrerade chockerna på   
  då      

    
  för    , bestående (Tsay 2005, s.140f). 

När vi har en unit root-process skrivs GARCH (1,1) (från 2.12) om till en IGARCH (1,1) och 

skrivs då enligt följande, 

        
2    

            
            

   (2.13) 

där      är vitt brus (   ) och        (Tsay 2005, s. 141f).    är variansen i hela serien 

och antas vara 0 i Riskmetrics prognosmodell. Variansen påtvingar att ovanstående villkor 

uppfylls under antagandet att variansen bäst fångas med denna Integrated Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (IGARCH) modell. Parametern   sätts 

vanligtvis till ett värde kring 0.94 för dagsdata och 0.97 för månadsdata enligt (Harper 2010) 

3
medan t anger tiden (Neely och Weller 2002, s. 43f). Då kan vi skriva modellen som  

  
        

            
  (2.14). 

                                                           
2
 Definitionen från 2.7 (        ) gäller även här men eftersom        är        

3
 Not: 0.94 har  i det generella fallet visat sig vara det optimala värdet på β för att minimera mse (mean square 

error) och används därför enligt Riskmetrics för prognoser av daglig volatilitet av pris på en tillgång. 
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3. Ekonomisk teori 
 

Fram tills nu har vi redogjort för den statistiska teorin som beskriver IGARCH-modellens 

egenskaper och bakgrund. Modellen estimerar aktiens volatilitet, vilken vi i detta avsnitt 

använder i den matematiska ekvationen (se 3.17) för att beräkna den potentiella förlusten 

(VaR). Vidare behandlar ekonomisk teori räntabilitetsbegreppet, EWMA och Riskmetrics. 

 

3.1 Value at Risk (VaR) 
 

Idén med Value at Risk är att estimera potentiella förluster givet en viss investering och till en 

viss konfidensgrad (Tsay 2005, s. 325f ). VaR säger att vi med X procent sannolikhet inte 

kommer att förlora mer än V kronor under nästkommande N dagar (Hull 2013, s. 433f).  

Value at risk består av tre komponenter. Konfidensnivån, förlusten i monitära enheter eller i 

procent samt ett tidsintervall. Konfidensnivån (X) bestäms vanligen till 95 eller 99 procent. 

Förlusten (V) är VaR för en viss aktie eller portfölj där vi riskerar att förlora beloppet V (eller 

mer) med sannolikheten (1-X). N är det på förhand bestämda tidsintervallet och sätts 

exempelvis till N dagar eller månader (Hull 2013, s. 433fff).  

 

Funktionen för avkastningen antas vara normalfördelad där avkastningen ordnas i 

storleksordning från största förlust (vänstersvansen) med sannolikheten 1-X till bästa möjliga 

avkastning (högersvansen) (Hull 2013, s. 434f). 
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För att förstå grunden till VaR så kan vi tänka oss att vi har en portfölj värd P kronor och 

bestående av n stycken tillgångar, där    (1≤ i ≤ n) är en andel av tillgången. Om vi låter     

vara förändringen på tillgångens avkastning efter exempelvis en dag, då blir       nya värdet 

på tillgången 

         

 

   

 

(3.1). 

Då är    värdeförändringen av portföljen under t.ex. en dag. Eftersom     antas vara 

Gaussfördelad (se 3.3) så kommer även    att vara Gaussfördelad (eg. normalfördelad). 

Vid beräkning av VaR behöver vi då med denna metod endast estimera medelvärdet och 

volatiliteten för    (Hull 2013, s. 443f). 

 

3.2 Räntabilitet (Return on assets) 
 

För att kunna beräkna VaR börjar vi med att införa ett nytt begrepp, räntabilitet på totalt 

kapital     . Termen utnyttjas i IGARCH-modellen (se 2.14 och fotnot 2) för att prognostisera 

volatiliteten (      där    är approximativt lika med   . Räntabilitet på totalt kapital används i 

de flesta finansiella studier (Tsay 2005, s.3). Enligt Campbell, Lo och MacKiblay (1997) finns 

det två fördelar med att använda detta begrepp. För det första är räntabiliteten ett skalfritt och 

lättförståeligt mätinstrument på en investering. För det andra är avkastningsserier 

lätthanterligt utifrån ett statistiskt perspektiv.  

För att räkna ut räntabiliteten bör vi enligt Tsay (2005, s. 3) låta Pt vara priset på en tillgång 

vid tidsperioden t. Om vi då håller den tillgången från tidsperioden t-1 till t kommer vi att få 

en enkel bruttoavkastning med följande formel 

     
  

    
 

(3.2) 
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Om vi istället håller tillgången i k perioder, från perioden t-k till t ger det oss en k-perioder 

enkel bruttoavkastning (Tsay 2005, s. 3). 

    

        
  

    
  

  

    
 

    

    
    

      

    
 

                                        

          

   

   

 

(3.3) 

Den naturliga logaritmen av den enkla bruttoavkastningen på en tillgång blir en kontinuerligt 

sammansatt avkastning i enlighet med Tsay (2005, s. 5).  

              
  

    
         

(3.4) 

Där           .  

Då blir den logaritmerade bruttoavkastningen analogt med (Tsay 2005, s. 5)     för k perioder 

från t-k till t. 

                                                 

                                   

                  

(3.5) 

 

 

 

 
 



15 
 

3.3 Exponentially weighted moving average (EWMA) 
 

Låt    vara volatiliteten vid dag n som estimeras vid slutet på dag n-1, då blir   
  variansen 

vid dag n (Hull, 2013 s.450). Låt    vara räntabiliteten (avkastningen) vid dag i (Hull, 2013 s. 

451, Tsay s 5). Den väntevärdesriktiga skattningen av   
  enligt Hull (2013, s.451) där vi 

använder oss av de m senaste observationerna på    ges av:  

  
  

 

   
           

 

   

 

(3.6). 

Där    är medelvärdet av    (Hull, 2013, s. 451): 

   
 

 
     

 

   

 

(3.7). 

Ekvation 3.10 ändras oftast med avseende på olika antaganden (Hull 2013, s.451). 

1.    är oftast definierad som den procentuella förändringen av aktiens värde från 

den ena dagen till den andra (men detta antagande tas inte hänsyn till i vår 

studie utan vi använder räntabiliteten) (Hull 2013, s.451). 

2.    antas vara noll, vilket vi även har visat i avsnitt 2.8 om IGARCH då vi 

nämner att       (Hull 2013, s.451).  

3. Det sista antagandet är att 
 

   
 ersätts med 

 

 
 (Hull 2013, s.451). 

Om vi skriver om notationen för   
  givet ovanstående antaganden ger det oss:  

  
  

 

 
     

 

 

   

 

(3.8). 

Ovanstående ekvation ger varje observation av    lika mycket vikt, men givet att ovanstående 

formel ska fånga volatiliteten är det lämpligt att ge mer vikt till de senare observationerna 

(Hull 2013, s.451f)  
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(3.9). 

Där variabeln    är den vikt som observationen får i dagar sen. Alla de totala vikterna måste 

summeras till 1 (Hull 2013, s.452)  

   

 

   

   

(3.10).  

En exponentially weighted moving average (EWMA) modell är ett specialfall av 3.13, där 

vikterna      minskar exponentiellt allteftersom hur långt tillbaka i tiden de är (Hull 2013, 

s.452). Det leder till att:         ,      , vilket i sin tur enligt Hull (2013, s.452) gör 

att vi kan skriva om ekvation 3.13 till: 

  
        

           
   (3.11).   

Om vi byter ut n mot tiden t får vi: 

  
        

           
 ,  (2.14, 3.12) 

vilket är samma formel IGARCH (1,1) (se 2.14).  
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3.4 Riskmetrics 
 

Riskmetrics gör antagandet att förändringen av värdet på en tillgång är normalfördelad. Vi 

observerar en aktie under en längre tidsperiod. Om vi logaritmerar och differentierar dess 

värde så får vi räntabiliteten     som är avkastningen. Om vi sedan observerar aktien under en 

längre tid så kommer räntabiliteten att vara approximativt normalfördelad. Under detta 

antagande kan vi utnyttja att den 5e kvantilen skär normalfördelningskurvan vid 5 procent för 

att göra våra riskberäkningar. 1.645
4
 motsvarar skärningspunkten vid 5 procent i en standard 

normalfördelning och 2.326 motsvarar 1 procent (Phelan 1997, s.177). Den potentiella 

förlusten (VaR) kan då beräknas med,  

                        (3.13) 

vilket är risken att med 95 procents sannolikhet inte förlora mer än   kronor under en dag. 

Omvänt gäller också att risken att förlusten överstiger   är 5 procent. 

Normalfördelningen har två parametrar (µ, σ
2
),

 
vilka skall estimeras. Väntevärdet        

då värdeförändringen för t.ex. en aktie från en dag till nästa rimligtvis kan antas vara 0 

(Phelan 1997, s.178) (se avsnitt 2.8 och 3.3). Riskmeterics antar också att volatiliteten (σ) bäst 

fångas med en IGARCH-modell (2.14, 3.16) (Mina & Yi Xiao 2001, s.2).  

   
        

            
  (2.14, 3.12, 3.14) 

Variansen    
   vid tidperiod t kommer att bero på det genomsnittliga värdet av den 

prognostiserade variansen      
   och den faktiska variansen       

 ), en tidsperiod innan.  

Eftersom ovanstående IGARCH(1,1) som vi redan har nämnt är en s.k. exponentiell 

smoothing-modell avser den att vikta observationerna i avtagande takt utefter tidsperiod 

(upprepning). Ju äldre en observation är desto mindre vikt tilldelas. Vid fler än en lagg 

minskar observationernas vikter exponentiellt genom att multiplicera β, där den senaste 

observerade avkastningen viktas med      , den näst sista med        , därefter 

       
  osv. (McMillan & Kambouroudis 2009, s. 180f).  

  

  

                                                           
4
 Not: 1.645 föregås av ett minustecken (-1.645) i en standard normalfördelning eftersom vi här avser 

skärningspunkten i vänstersvansen men eftersom vi med VaR beräknar en förlustfunktion så blir dubbla 

notationer överflödiga. 
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4. Data 
 

För att välja datamaterial att beräkna och utvärdera Value at risk med ville vi testa en 

internationellt välkänd aktie med vilken det handlas med i en stor omfattning. Valet föll på 

Volvos B-aktie. På grund av att bilbranschen är känslig för konjunkturförändringar, med 

minskade orderingångar (Affärsvärden, 2010) som följd av tillfälliga konjunkturnergångar 

och eftersom att Volvo de senaste åren blivit utsatt för både inre och yttre chocker så anser vi 

den vara ett lämpligt och utmanande test för vår prognosmodell.  

Det datamaterial som samlades in till uppsatsen var dagsdata från 1/1 2003 till 31/12 2012 för 

Volvo B-aktiens stängningskurser i kronor per aktie. Datamaterialet består av 2518 

observationer där materialet innehåller varje handelsdags slutkurs på OMX börsen i priser 

justerade för splittar och nyemissioner.   

Nedanstående finns det en figur över aktiens justerade stängningskurser: 

 

Figur 4.1: Aktiekurs i SEK 
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Eftersom att datamaterialet behöver göras om till räntabiliteten för att kunna genomföra 

riskmetrisks-analysen logaritmeras datamaterialet. Den logaritmerade serien över hela 

tidsperioden visas i nedanstående figur 

 

Figur 4.2: Logaritmerad aktiekurs i SEK  

För att få fram räntabiliteten differentieras sedan den logaritmerade serien och vi får följande 

figur över räntabiliteten under tidsintervallet 1/1 2003 till 31/12 2012

 

 Figur 4.3: Räntabilitet 
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5. Analys av data – resultat 
 

Utifrån variabeln räntabilitet skattar vi IGARCH (1,1)-modellen med maximum likelihood-

metoden och estimerar parametrarna β1 = 0,9259244 och (1- β1) = 0,0740756, vilka var 

signifikanta på 1 procents nivå. Detta resultat (se bilaga 1 för statautskrift) överensstämmer 

väl med tidigare redogjord teori (2.8). Vår IGARCH (1,1) modell ser då ut på följande sätt: 

 

  
               

               
  (5.1) 

 

Efter att ha estimerat parametrarna använde vi IGARCH (1,1)-modellen på datamaterialet för 

att skatta variansen.  

VaR beräknas då med följande formel 

                                                           (5.2) 

Med hjälp av teorin i sektion 3.1 estimerar vi nu den potentiella förlusten (VaR) för den valda 

aktien (se formel 3.10). Investeringen är satt till 10 miljoner SEK för att i demonstrativt syfte 

undvika en allt för stor decimalutveckling.  Konfidensnivån väljs till 95 procent, vilket som 

tidigare nämnts motsvarar 1.645 i den standardiserade normalfördelningen. Produkten 

multipliceras sedan med den estimerade standardavvikelsen för tidsperioden innan. 
5
 VaR 

skattas då med enstegs-prognoser för varje enskild dag, sammanlagt 2517
6
 prognoser.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Not: Ekvationen multipliceras också med    där N är tidsperioden för vilket vi estimerar förlustfunktionen. 

Eftersom vi i detta arbete använder dagsdata och därmed estimerar förlusten för var dag så är      och blir 
därmed överflödig. 
6
 Not: 2518 är antalet observationer av värdet på Volvoaktien men En observation försvinner på grund av 

differentiering. Kvar återstår 2517 observationer. 
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Nedanstående figur 5.1 visar hur VaR utvecklats över tidsintervallet. När den estimerade 

förlusten är liten (som mellan 2004-2005), beror det på att variansen i föregående tidsperiod 

var liten, vilket slutligen resulterar i att den prognostiserade förlusten blir liten. Den största 

estimerade förlusten sker i slutet på 2008 när VaR skattas till 1127395 kr.  

 

Figur 5.1: De estimerade förlusterna (VaR) under åren 2003-2012 i absoluta värden. 
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Figuren Avkastning 5.2 är räntabiliteten multiplicerat med 10 miljoner kronor. Avkastningen 

är relativt jämn fram tills andra hälften av 2008 där volatiliteten tillfälligt ökar för att sedan 

sjunka igen tills 2011/2012 då den åter börjar fluktuera.   

 

Figur 5.2: Avkastningen för aktien givet investeringen av 10 miljoner SEK. 
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Ur histogrammet kan vi avläsa att avkastningen är approximativt normalfördelad med ett 

medelvärde kring 0. Dessa resultat överensstämmer med de grundantaganden som gjorts 

enligt Riskmetrics teori för att beräkna den potentiella förlustfunktionen. Histogrammet visar 

att avkastningen i tre fall överstiger en miljon där det största värdet uppgår till ca 1.5 miljoner 

kronor. Likaså överstiger förlusten i tre fall en miljon kr givet vår fiktiva investering på tio 

miljoner kr, där den största förlusten även den uppgår till ca 1.5 miljoner kronor.    

 

Figur 5.3: Histogram över avkastningen. 
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Vi ser den estimerade förlusten (VaR) samt den verkliga förlusten nedan. Alla värden är i 

själva verket negativa och föregås av minustecken men för att göra figuren mer visuellt 

tilltalande har vi genererat båda variablerna i absoluta värden. Gråmarkerad yta visar verklig 

förlust medan svartmarkerad är vår prognos. Vi ser att VaR täcker verklig förlust i de flesta 

fall med undantag för extremvärden där förlusten i vissa fall kraftigt överstiger VaR. Det är 

tydligt att VaR i dessa fall varit otillräcklig att estimera förlusten med. Dock sker detta endast 

i 3.69 procent av fallen (se bilaga 3). Risken att den verkliga förlusten överstiger den 

estimerade är enligt den satta konfidensgraden 5 procent. Detta resultat visar att VaR 

misslyckas att estimera förlusten 3.69 procent av alla 2517 försöken vilket faller inom 

ramarna för den satta gränsen. Resultatet talar alltså till VaR- teorins fördel och kan anses 

vara tillfredställande. 

 

Figur 5.4: Jämförelse mellan estimerad förlust (VaR) och verklig förlust i absoluta värden. 
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6. Diskussion 
 

Resultatet visar att vi med hjälp av Riskmetrics-metoden lyckats att prognostisera volatiliteten 

med tillräcklig precision att den verkliga förlusten endast översteg VaR i 3.69 procent av 

fallen. I förarbetet till denna uppsats var vi frågande till om Riskmetrics-modellen, som var 

gjord till den amerikanska marknaden, även kunde appliceras på den svenska. Likaså undrade 

vi hur väl modellen skulle anpassa sig efter de extrema fluktuationer på marknaden som 

finanskrisen 2008 medförde. Trotts dessa hinder visade det sig att modellen håller vad den 

lovar (att endast underskatta förlusten i 5 procent av fallen). En rimlig fråga är då vilka 

egenskaper hos modellen som gör att den passar så bra med dessa data?  

Först och främst använder vi oss av en modell där endast en parameter (β) behöver skattas. 

Detta var en tacksam uppgift eftersom risken för felskattningar och prognosfel ökar ju fler 

parmetrar som behövs estimeras. Det verkade också fördelaktigt att i detta fall använda en 

exponentiell smoothing-modell då volatiliteten samlas i kluster (se figur 5.1). Eftersom ett 

högt värde tenderar att följas av ett annat högt värde, kan det vara lämpligt att vikta 

observationerna där det senaste observerbara värdet ges högre prioritet än ett tidigare värde. 

 En annan styrka hos IGARCH- modellen liksom med alla GARCH- modeller är att den 

tillåter att variansen kan vara heteroskedastisk. Eftersom vårt datamaterial tidvis fluktuerar 

ganska kraftigt så behöver vi en modell som är anpassningsbar vid t.ex. plötsliga 

marknadschocker såsom finanskrisen. Därmed kan vi också lättare fånga upp en icke konstant 

volatilitet (Butler 1999, s. 204, 215). 

I flera fall har dock förlusten överstigit VaR och då ganska kraftigt (se figur 5.3). När 

förlusten varit stor så har modellen misslyckats att estimera förlusten. En anledning kan vara 

slumpmässig fluktuation i serien eftersom tidsserier alltid har en inneboende stokastisk 

process. En annan förklaring till varför Riskmetrics-modellen inte lyckas fånga in extrema 

värden kan bero på antagandet att avkastningen följer en normalfördelning. I själva verket 

verkar avkastningen följa en lognormalfördelningskurva då lognormalfördelningen har en 

högre topp och längre svansar än normalfördelningen (Butler 1999, s.216). Detta ligger också 

i linje med det resultat vi fått. I de fall då vår modell missbedömt förlusten verkar också 

förlusten ligga utanför normalfördelningskurvan (se figur 5.3). Riskmetrics-metoden missar 

att det oftast finns ett negativ korrelation mellan avkastningen och volatiliteten (McMillan & 

Kambouroudis, 2009).   
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7. Slutsats  
 

Syftet med vår uppsats var att applicera en vedertagen metod och undersöka hur väl den 

fungerar i verkligheten. Vi valde Riskmetrics metod för att beräkna Value at Risk och sedan 

jämföra den estimerade förlusten med den faktiska förlusten.  

Vi genomförde vår undersökning på Volvo B-aktien, vars data vi hämtat från perioden 2003-

01-01 till 2012-12-31. Resultaten visade att VaR lyckats skatta nedre gränsen för förlusten 

96.31 procent av fallen, vilket t.o.m. är något mer än förväntat. Value at Risk visar sig alltså 

vara tillförlitlig att bedöma risken med för Volvoaktien under denna tidsperiod. Resultatet 

visar också att modellen även lyckades fånga in de flesta externa faktorer som påverkar 

marknadsfluktuationen som t.ex. finanskrisen. Även prognostisering i dessa extremare 

förhållanden gav alltså ett tillfredställande utfall. Dock tenderade VaR att underskatta 

förlusten vid tillfällen då förlusten blev ovanligt stor.  

 Att det fungerar bra att estimera förlustfunktionen med Riskmetrics metod i Sverige stämmer 

väl överrens med McMillan och Kambouroudis slutsats. Deras arbete skiljer sig dock i det 

avseendet att deras undersökning genomfördes på små tillväxtmarknader, vilket Sverige inte 

räknas som. Dock krävs det större undersökningar med ett flertal aktier av varierade storlek 

för att kunna dra några generella slutsatser om hur väl denna metodik fungerar i svensk 

kontext. 

För vidare forskning på området föreslår vi därför att en utökad studie med fler aktier och ett 

större tidsintervall kan ge en bättre generell uppskattning över hur väl Value at Risk med 

Riskmetrics metod fungerar på den svenska aktiemarknaden.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 
 

 

 

Bilaga 2 

 

Bilaga 3 

 

 

 

                                                                              

       _cons     3.60e-06   5.67e-07     6.36   0.000     2.49e-06    4.71e-06

              

         L1.     .9259244   .0068535   135.10   0.000     .9124918    .9393569

       garch  

              

         L1.     .0740756   .0068535    10.81   0.000     .0606431    .0875082

        arch  

                                                                              

     dlnvar3        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                               OPG

                                                                              

 ( 1)  [ARCH]L.arch + [ARCH]L.garch = 1

   Variansen        2519    .0005942    .0005873   .0001175    .004697

                                                                      

    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum  Variansen

       Dummy        2520    .0369048    .1885654          0          1

                                                                      

    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

. sum Dummy


