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Sammanfattning 

 

Dagens globala marknader har gett företagen enorma möjligheter att expandera, investera, 
producera och sälja sina produkter i andra länder än sitt hemland. Dessa möjligheter har också 
medfört flera risker som företag och institutioner dagligen måste ha i beaktande. 

Riskhantering har fått en allt centralare roll i företag och orsakerna kan härledas till dem volatila 
finansiella marknaderna i början av 70-talet. Riskhantering syftar till att designa och 
implementera en process för att identifiera, mäta och hantera risker. Ett av dem viktigaste 
instrumenten för estimering av risk är Value at Risk (VaR). VaR definieras som den maximala 
förlusten man riskerar under en given tidshorisont och vid ett givet konfidensintervall. 

Vi har i den här studien testat två ansatser av VaR. Dem två ansatser som ingår i studien är 
Historical Simulation Approach och Simple Moving Average Approach. Dessa två ansatser har 
vidare applicerats på OMX Stockholm 30 (Index), Råolja (Vara) och Växelkurs (SEK/EUR). 
Syftet med studien är att jämföra ansatserna i termer av tillförlitlighet under antagandet om 
normalfördelning.  

Beräkningen av ansatserna är baserad på 1000 handelsdagar. Dagliga stängningspriser har 
samlats in mellan åren 2006-2009 för Simple Moving Average Approach och 2002-2009 för 
Historical Simulation Approach. 

Resultaten visar att Simple Moving Average Approach är mer tillförlitlig än Historical 
Simulation Approach under antagandet om normalfördelning. Resultaten visar också att 
parametriska ansatser (Simple Moving Average) presterar bra på låga konfidensintervaller under 
antagandet om normalfördelning. 

De slutsatser vi framförallt kan dra är att parametriska ansatser är mer tillförlitlig då dem 
underliggande tillgångarnas avkastningar är någorlunda normalfördelade. Vi kan också tydligt se 
att tillgångarnas karakteristikor som volatilitet, skevhet och kurtosis starkt påverkar ansatsernas 
prestation och därför bör dem studeras noggrant innan man väljer ansats. 

 

 

Nyckelord: Value at Risk, VaR, Historical Simulation Approach, Simple Moving Average 
Approach, tillförlitlig, överskridelser, karakteristikor, normalfördelning, kurtosis, skevhet, 
standardavvikelse. 
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1. Inledning 
Syftet med det här kapitlet är att ge läsaren en bakgrund till det valda ämnet. Läsaren kommer 
sedan att ledas till problemformuleringen och syftet med studien. Vi kommer också att presentera 
studiens avgränsningar och disposition. 

 

1.1 Introduktion 
 

För att lyckas i en konkurrenskraftig miljö måste man ofta ta viktiga beslut som alla involverar 
olika typer av risk. Att ibland absorbera mer risk kan visa sig vara det bästa man har gjort, men 
att gång på gång försöka slå marknaden kanske inte är den bästa strategin. Att vara riskbenägen 
behöver nödvändigtvis inte förknippas med något negativt. Många tidigare studier visar på att det 
finns ett starkt samband mellan högt risktagande och hög avkastning (Hull, 2006, s. 120). Många 
finansiella institutioner har därför lärt sig att till sin fördel utnyttja risk medan för andra risk 
kanske är något man inte vill kännas vid och agerar passivt utifrån det vilket kan leda till lägre 
avkastningar. 

Globaliseringen av dem finansiella marknaderna utgör en viktig del av det globala samhället. 
Utvecklingen av finansmarknader leder till att kapitalflödet i världsekonomin ökar. Osäkerheten 
på finansmarknaderna driver finansiella institutioner till att utveckla olika sätt att hantera och 
kvantifiera risk på. Utvecklingen av riskhanteringen kan härledas från den växande volatiliteten 
på finansmarknaderna i början på 1970-talet (Jorion, 2007, s. 3). 

Kollapsen av det fasta växelkurssystemet under 1971 ledde till att många länder gick från fast 
växelkurs till rörlig växelkurs. Detta påverkade flexibiliteten på växelkursmarknaden eftersom 
utbud och efterfråga bestämde vad priset på en växelkurs skulle bli. Prisförändringarna från den 
rörliga växelkursen ur finansiella institutionernas synvinkel innebar en ökad riskexponering som 
delvis kunde hanteras genom effektiva riskhaneringars metoder (Jorion, 2007, s. 4-5). 

En annan bidragande faktor till varför riskhanteringen har fått en centralare roll inom finansiella 
institutioner kan förklaras med olja krisen under 1973 som resulterade i att omvärlden upplevde 
tilltagande olja priser samt växande ränta nivåer som följd. Vi kan även nämna den ”Svarta 
måndagen” under 1987 då många av världens börser föll dramatiskt och förlusterna från krisen 
värderades till ofantliga siffror. Jorion (2007) betonar betydelsen av att ha tillgång till en eller 
flera väl fungerande riskbedömningssystem för att delvis skydda sig mot de ovan nämnda 
riskerna (Jorion, 2007, s. 4-5). 
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En riskhanteringsmetod som föddes ur dessa svåra finansiella tider är Value at Risk (VaR). VaR 
mäter riskexponeringen för finansiella tillgångar och definieras som ” den med en viss 
sannolikhet förväntade förlusten från ofördelaktiga marknadsrörelser över en bestämd tidsperiod 
(Jorion, 2007, s. 106)”. Eller med andra ord; om det värsta scenariot inträffar, hur mycket 
kommer vi med en viss sannolik maximalt att förlora.  
 

Det finns olika typer av risk som finansiella institutioner utsetts för och som hanteras av företag 
på olika sätt. En risk typ som generellt drabbar alla finansiella institutioner är marknadsrisken, 
det vill säga risken för att marknadsförändringar orsakar finansiella förluster. Världsmarknaden 
är ständig i rörelse på grund av förändringar i räntor, tillgång på kapital och politiska beslut och 
detta påverkar dagligen institutioner. Detta måste finansiella institutioner ständigt ha i beaktande 
för att inte absorbera onödig risk (Jorion, 2007, s. 76). 

De risktyper som ingår i marknadsrisk är ränterisk, valutarisk, aktierisk och varurisk. Alla de 
ovan nämnda risktyperna identifieras, uppskattas och mäts av företag på olika sätt. Inom 
finansiering är risk oftast uttryckt som standardavvikelsen för tillgångars avkastning (Jorion, 
2007, s. 76). 

Derivatmarknaden är en finansmarknad som är relativt ung, men som växer lavinartat. 
Derivativmarknaden är en marknad som kännetecknas av en hög volatilitet vilket attraherar 
många investerare eftersom det finns möjlighet till stora vinster. Det är även väl utvecklade 
finansmarknader som är förknippade med risker men inte i lika stor utsträckning som 
derivatmarknaden. För att säkra lönsamheten och minska riskexponeringen har riskhanteringen 
avsevärt förbättrats i finansiella institutioner (Hull, 2006, s. 1).  

Många finansiella institutioner handlade med ofantliga positioner på derivatmarknaden i början 
på 90-talet. Det har visat sig i efterhand att många institut intog positioner på marknaden som 
inte var tillräckligt riskbedömda. Det resulterade i att många finansiella institut tvingades i 
konkurs. Några exempel på företag som gjorde miljard förluster i början på 90- talet på grund av 
felaktiga riskbedömningar är Metallgesellschaft, Orange County, Daiwa Bank och Sumitomo 
Corporation (Dowd, 1998, s. 16-17). Detta resulterade i att det blev en skyldighet för banker och 
institut att kvantifiera den maximala potentiella förlusten som kan drabba dem under en given 
tidshorisont och konfidensintervall. 
 

För att ge sig in i den här nya osäkra marknaden krävs det att finansiella institutioner har tillgång 
till väl fungerande riskbedömningssystem. Riskhanteringsprocessen hjälper företag att 
identifiera, estimera och mäta den risk man är intresserad av. VaR uppfyller funktionen att 
erbjuda beslutsfattare det underlag som behövs för att klargöra företagets framtida positioner. 
Detta är särskilt viktigt i dagsläget då den globala finanskrisen härjar och flertalet finansiella 
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marknader runt om i världen starkt påverkats. Detta har lett till att företag försöker minimera sina 
potentiella förluster (Dowd, 1998, s. 16). 

 

1.2 Problembakgrund 
 

Value at Risk (VaR) som riskhanteringsverktyg har under de senaste åren upplevt en 
revolutionsartad utveckling för finansiella institutioner. Detta sätt att kvantifiera finansiell 
marknadsrisk på föddes ur de svåra finansiella kriserna i början av 1990-talet (Dowd, 1998, s. 
16). Idag är VaR utspridd och det är bara en tidsfråga innan de flesta finansiella institutioner 
använder sig av den. Det som framförallt är orsaken till att VaR slog igenom kan förklaras med 
finansiella institutionernas strävan efter att förbättra sina interna riskhanteringsmodeller och göra 
dem till standardmodeller (Dowd, 1998, s. 16).  

VaR som riskbedömningssystem är utspridd över alla finansiella institutioner och har fått en allt 
viktigare roll som riskhanteringsmått. Banker med större portföljer eller andra finansiella 
institutioner som är exponerade för marknadsrisk har en stor fördel av användningen av VaR. De 
som inte använder detta riskbedömningssystem kan exponera sig för onödiga risker som kan 
innebära stora förluster (Dowd, 1998, s. 16).  
 
Vad är då syftet med att beräkna Value at Risk? Som vi tidigare nämnt utrycker VaR den 
maximala förlusten över en specifik tidshorisont och ett givet konfidensintervall. Under Basel II 
överenskommelsen som är ett bindande regelverk för riskhantering är banker och andra 
finansiella institutioner fordrade att kommunicera den dagliga beräkningen av marknadsrisken 
genom att använda olika varianter av VaR.  I Basel II kommuniceras också den maximala tillåtna 
VaR. Banker och institutioner är under Basel II fordrade att inneha kapitaltäckning för det 
beräknade VaR. VaR används av finansiella institutioner som ett beslutsunderlag för viktiga 
beslut som rör nuvarande och framtida investeringsbeslut.  

Syftet med studien är inte att studera Basel II och dess innehåll utan det är viktigt att läsaren av 
studien förstår att det finns ett regelverk bakom VaR. I Basel II är VaR ett standardverktyg för 
riskhantering (Kaplanski & Haim, 2007, s. 1888-1889).  

Vilken VaR ansats ska man då välja? Detta är en komplex fråga för alla finansiella institutioner. 
Olika ansatser ger olika värde på VaR där ett högt VaR innebär att institutioner tvingas hålla mer 
kapital inom institutionen för täcka beräknad VaR (Dowd, 1998, s. 21). Om mer kapital behövs 
för att bemöta den potentiella förlusten så måste institutioner öka andelen eget kapital. Eget 
kapital har högre avkastningskrav än andra investeringsformer som till exempel lån och detta 
medför att institutioner får en ökad kapitalkostnad (Ross, Westerfield & Jaffe, 2005, s. 410). Ett 
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lågt VaR ur finansiella institutioners synvinkel betyder att kapital kan frigöras och investeringar 
ökas. Att välja rätt VaR ansats är inte problemfri. Det önskevärda för finansiella institutioner 
vore att välja en eller flera ansatser som ger ett beräknat värde av VaR som exakt motsvarar 
marknadsrisken. 

Tidigare studier har inte kunnat enas om vilken ansats som är mest tillförlitlig. Dessa studier är 
dock gjorda på olika tillgångar och olika tidsperioder. Av anledning att det inte går att finna 
samstämmiga resultat i tidigare studier finner vi ett intresse att studera VaR och sedan applicera 
den på olika tillgångar med olika karakteristikor för att studera vilken av VaR- ansatserna som 
presterar bäst. Detta underlättar vår jämförelse av resultaten. De tidigare studier som det 
refereras till i studien är gjorda under 90-talet och därför finner vi det intressant att applicera 
ansatserna på en senare tidsperiod för att se om ansatserna fortfarande är lika tillförlitliga. I de 
flesta tidigare studier som gjorts har författarna endast applicerat ansatserna på en tillgång och 
därför vill vi testa dem på ett större antal tillgångar för att se om vi får olika resultat.  

Dem tillgångar som ingår i studien och som ansatserna appliceras på är Växelkurs, Index och 
Råolja. Dessa tillgångar är olika tillgångstyper och tidigare studier visar på att VaR- modeller 
presterar olika bra på olika tillgångar. Vi finner det därför intressant att studera resultaten på 
olika tillgångstyper.  

Vi kommer att studera hur våra valda VaR- ansatser presterar när det gäller tillförlitlighet. 
Tillförlitligheten på VaR- modellerna mäter vi genom att studera antalet överskridelser av VaR 
under en given tidsperiod. Vi kommer även testa under vilka konfidensintervaller ansatserna 
presterar bäst. Argumentationen ovan leder oss till följande problemformuleringar: 

 

Vilken av Historical Simulation Approach och Simple Moving Average Approach är mest 
tillförlitlig? 

 

Hur kan man då fastställa modellernas tillförlitlighet och prestation? För att besvara denna fråga 
måste vi definiera vad vi menar med tillförlitlig. Med tillförlitlig menar vi: 

 

• Hur många gånger under en specifik period eller tidshorisont överskrids det beräknade 
Value at Risk? 
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Olika tillgångar kännetecknas av olika karakteristikor som volatilitet, kurtosis och skevhet. 
Dessa tillgångars karakteristikor kan ha en effekt på beräknat VaR och dess prestation, vilket kan 
vara en avgörande faktor när man ska jämföra och analysera resultaten mellan de olika 
modellerna därför vill vi också studera: 

 

Vad har de olika tillgångarnas karakteristikor för effekt på beräknat Value at Risk? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att studera en parametrisk och en icke parametrisk ansats av VaR 
på tre underliggande tillgångar som är OMX Stockholm 30 (Index), Råolja (Vara) och Växelkurs 
(SEK/EURO). Vi valde dessa tillgångar eftersom de handlas på olika marknader och är mycket 
likvida. De tillhör olika tillgångstyper vilket gör det intressant att studera om ansatserna presterar 
olika bra beroende på vilken tillgång eller tillgångstyp de appliceras på. 

Dem två ansatserna som ingår i studien är Historical Simulation Approach (Icke Parametrisk) 
och Simple Moving Average Approach (Parametrisk).  Simple Moving Average kommer att 
beräknas med olika lagg eftersom tidigare studier inte påvisar några standardiserade lagg. Vi 
kommer att beräkna Simple Moving Average med 20, 50 och 200 dagars lagg. 

Syftet är att studera vilken av ansatserna som är mest tillförlitlig eller presterar bäst under olika 
konfidensintervaller. Vi kommer att jämföra ansatserna i termer av tillförlitlighet vilket är antalet 
överskridelser av VaR. Det andra delsyftet är att analysera resultaten på beräkningarna av de två 
modellerna för att se om några slutsatser kan dras gällande ansatsernas prestation på de olika 
underliggande tillgångarna och dess karakteristikor.  

Avslutningsvis kommer vi att utvärdera ansatserna med Kupiec test som är ett statistiskt verktyg 
för att validera eller förkasta VaR – modeller. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Som vi tidigare har nämnt så är VaR ett verktyg för att mäta marknadsrisk. Under VaR ingår 
flera olika ansatser som har olika metoder att beräkna marknadsrisk på.  
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Vi har i den här studien valt att fokusera på Historical Simulation Approach och Simple Moving 
Average Approach eftersom de tillhör två skilda kategorier av VaR.  

Det är viktigt att läsaren förstår och inser att det existerar fler ansatser som är exkluderade från 
den här studien och bland dessa kan vi nämna Monte Carlo Simulation (MC), Exponential 
Moving Average (EMA) och Risk Metrics (RM). 

De ansatser som ingår i den här studien är vanligt förekommande bland de finansiella 
institutionerna. Det är av den anledningen vi har valt att fokusera på dessa. Det kan dock nämnas 
att Monte Carlo, Exponential Moving Average och Risk Metrics dagligen används men har 
exkluderats i den här studien. 

De tillgångar som ingår i studien är OMX Stockholm 30, Råolja (Brent Blend Oil) och 
Växelkurs (SEK/EUR). Vi har valt att applicera ansatserna på tre olika tillgångstyper eftersom vi 
vill testa om ansatserna producerar olika resultat beroende på tillgångstyp.  
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1.6 Disposition 
 

1. Introduktion 

I det här kapitlet presenterar vi bakgrunden till vårt problem, riskhantering och Value at Risk. 
Vidare så presenteras studiens problemformuleringar och syfte. Vi beskriver också studiens 

avgränsningar. 

 

2. Vetenskaplig Metodologi 

Det här kapitlet tar upp våra vetenskapliga utgångspunkter. Målet med kapitlet är att ge 
läsaren en djupare förståelse för studiens utgångspunkter. I kapitlet presenteras våra val av 

metodologi. Vi presenterar även våra sekundära källor. 

 

3. Teoretisk Referensram 

I detta kapitel presenterar vi för läsaren de teorier som studien bygger på. I kapitlet 
presenterar vi de två ansatser som vi testar i studien samt Kupiec Test som vi använder för 

att utvärdera VaR- modellerna. En presentation av de underliggande tillgångarna som 
ansatserna ska appliceras på ges även i detta kapitel. Läsaren får även en kortare 

beskrivning av risk och riskhantering. 

 

4. Praktisk Metodologi 

I det här kapitlet beskriver vi vårt tillvägagångssätt vid beräkningen av Value at Risk. Vi ger 
även läsaren en presentation av de statistiska variabler som behövs för att kunna utvärdera 

ansatserna samt förstå de karakteristikor som påverkar ansatsernas prestation. 

 

5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från beräkningarna av ansatserna. Resultaten 
presenteras för varje enskild tillgång. I detta kapitel presenteras även resultaten av Kupiec 

Test. 
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6. Analys och slutsatser 

I detta kapitel presenteras våra analyser av resultaten. Vidare så besvarar vi de 
problemformuleringar som studien utgår från. I detta kapitel presenteras även de slutsatser 

vi kan dra utifrån resultaten samt en diskussion kring ansatsernas prestation. 

 

7. Sanningskriterium 

I detta kapitel diskuterar vi kring studiens validitet och reliabilitet. Detta ger läsaren 
möjligheten att bedöma studiens kvalité. 

 

8. Förslag till framtida studier 
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2. Vetenskaplig Metodologi 
I det här kapitlet kommer vi att presentera studiens vetenskapliga utgångspunkter. Vi kommer att 
ge en bakgrund till våra förkunskaper. Vi kommer också att redogöra och argumentera för våra 
val av metod. Avslutningsvis kommer vi också att ge läsaren en redogörelse kring de källor som 
vi refererar till i studien.  

 

2.1 Förkunskaper 
 

Den primära kunskapen kan härledas från tidigare erfarenheter i livet. Den har sin förklaring i 
personers sociala, akademiska och praktiska erfarenheter. Eftersom den här typen av kunskap 
kan påverka forskares tolkning av data och information är det viktigt att författarna klargör och 
redogör deras förkunskap så att läsaren förstår bakgrunden i värderingar och tolkningar i studien 
och kan utvärdera studien därefter (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). En persons förkunskap kan 
delas in i primär och sekundär kunskap. Den primära kunskapen är relaterad till personliga 
erfarenheter som arbetslivserfarenhet medan den sekundära kunskapen kan härleds från tidigare 
lärande som utbildning och litteratur (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 

Vårt val av ämne, syfte, metodologi, teoretisk referensram, statistiska ansatser och hur vi tolkar 
vårt empiriska material och resultat påverkats av våra förkunskaper och därför att det viktigt att 
vi ger en beskrivning vad våra förkunskaper är och de kan ha påverkat oss i studien. Vår 
intention är att göra det möjligt för läsaren att bedöma och värdera vår objektivitet under studiens 
förlopp.  

Båda författarna läser på Handelshögskolan vid Umeå Universitet med inriktning mot 
finansiering och redovisning. Under studietiden har vi anskaffat oss kunskaper i ämnen inom 
både företagsekonomi, nationalekonomi och statistisk. Båda författarna har även läst avancerade 
kurser i finansiering där vi bland annat fick studera och applicera våra kunskaper i VaR och dess 
ansatser. Vi anser dock att våra kunskaper i Value at Risk var begränsad när studien tog sin 
början men under arbetets gång har vi genom litteraturstudier anskaffat oss den kunskapen för att 
kunna genomföra denna studie.  

Tidigare studier i nationalekonomi och statistik gav oss en bra överblick över de vanligaste och 
mest använda statistiska modellerna. Vi har även varit tvungna att bredda vår kunskap för att 
passa vårt av ämne. Detta gav oss möjligheten att utvärdera ett antal statistiska modellers styrka 
och svagheter. Vårt intresse för statistik och finansiell matematik gav oss möjligheten att finna 
empiriskt stöd i kvantitativ data.  
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Vi har båda också genomfört en obligatorisk kurs i vetenskaplig metodologi som vi anser har 
gett oss de verktyg som krävs för att genomföra en vetenskaplig studie.  

 

2.2 Kunskapssyn 
 

Den centrala ontologiska frågeställningen är huruvida människor är sociala entiteter som är 
objektiva och oberoende av sin omgivning eller om de skall anses vara en social konstruktion 
som påverkas av sin uppfattning och andra sociala aktörers handlingar. 

Objektivismen är en ontologisk position som innebär att sociala fenomen och dess mening har en 
existens som är oberoende av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2003, s. 33). 

Alternativet är kontruktionism som försäkrar att människor att sociala fenomen och dess mening 
uppnås av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2003, s. 33-35). 

Det är uppenbart att våra argument att studera VaR är baserad på objektivismen. Det är bara det 
synsättet som kan försvara våra teoretiska argument.  Att anta konstruktionism som sysätt kan 
motiveras i en induktiv studie vilket inte är ett alternativ för att besvara vårt syfte (Bryman, 2008, 
s. 18-19). 

Positivismen är en position som förespråkar de naturvetenskapliga metoderna för att studera 
sociala verkligheter (Bryman & Bell, 2003, s. 26-28). Den största fördelen med positivismen är 
att man peka på tydliga relationer mellan variabler i en stor population. I studien estimerar vi 
VaR enligt redan existerande formler och jämför dessa resultat med de faktiska avkastningarna 
under den studerade perioden. Detta leder till att vi objektivt kan studera om VaR överskrids 
eller inte. Eftersom vi kommer att kvantifiera vårt insamlade datamaterial så kan vi förbli 
objektiva men tolkningar av våra fynd bestäms av våra teoretiska kunskaper och uppfattningar.  
Detta betyder att vår subjektiva uppfattning spelar en viktig roll i analysen. Vi kommer att ha 
detta i beaktande i vår analys för att förbli så objektiva som möjligt.  

Alternativet till positivismen är hermeneutik. Det synsättet fokuserar på tolkning och betydelsen 
av sociala handlingar och text (Bryman & Bell, 2003, s. 29-32). Det tidigare beslutet att anta det 
positivistiska synsättet var ett uppenbart val. Detta bestämmer vilken typ av data vi behöver 
samla in. Vi kommer att observera synlig och offentlig data som marknadspriser. Dessa fakta är 
inte är inte baserad på individuella och subjektiva uppfattningar (Bryman & Bell, 2003, s. 13-
16). 
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2.3 Perspektiv 
 

Som läsare är det viktigt att förstå från vilket perspektiv författarna har valt att observera ett 
problem eftersom samma problem kan upplevas på olika sätt beroende på från vilket perspektiv 
man väljer att observera och studera problemet (Eliasson, 1995, s. 28-30). 

Syftet med den här studien är inte att göra någon djupgående studie över VaR och dess ansatser. 
Intentionen med den här vetenskapliga studien är att förse läsaren med en bakgrund till VaR och 
två av de vanligaste modellernas förmåga att fånga riskexponeringen.  Eftersom VaR kan 
användas till att mäta risken i alla typer av tillgångar såsom priser på värdepapper, råolja och 
varor så kan man se det här problemet utifrån flera perspektiv.  

De som framförallt kan dra nytta av en studie av VaR är finansiella institutioner, lagstiftare, 
kommersiella företag och portföljförvaltare. Som ni kan observera finns det många institutioner 
som dagligen använder VaR och därför har vi inte inriktat oss på ett enskilt perspektiv utan 
vänder oss till alla som använder någon av de modeller som vi studerar.  

VaR är ett statistiskt instrument för att mäta risk och därför förutsätter vi att de som läser studien 
har grundläggande kunskaper i statistik och finansiering. 

 

2.4 Vetenskapligt angreppssätt 
 

”Well begun is half done” 

-Aristoteles 

 

För att kunna fullfölja syftet med studien var vi som författare tvungna att genomföra en 
teoretisk fördjupning i ämnet genom att läsa tidigare studier och litteratur. Den förståelsen var 
nödvändig för att skaffa oss den kunskap som krävdes för formulerandet av studiens problem. 
För att kunna besvara problem och syfte kommer vi senare testa det empiriska materialet och ur 
detta kommer vi att kunna dra slutsatser om vår teoretiska referensram kan appliceras på vår 
valda population. Vi har således valt det deduktiva angreppssättet för att besvara problem och 
syfte med studien.   

I den deduktiva ansatsen utgår forskaren från den teoretiska kunskapen i ämnet. Utifrån denna 
kunskap formulerar sedan forskaren en hypotes som sedan antingen blir accepterad eller 
förkastad i empiriska tester (Bryman, 2002, s. 20-24). 



KAPITEL 2: Vetenskaplig Metodologi   

 

12 

 

Alternativet till den deduktiva metoden är det induktiva angreppssättet. Detta betyder att 
forskaren drar slutsatser utifrån observationer av det empiriska materialet (Bryman, 2002, s. 20-
24). 

 

Källa: www.eki.mdh.se/ 

 

Vi såg många fördelar med att använda det deduktiva angreppssättet.  Den tillät oss framförallt 
att vara objektiva vid formulerandet av problemet. Vi anser att det deduktiva angreppssättet är 
bäst lämpad för vår studie då syftet med studien inte är att hitta nya metoder att mäta 
marknadsrisk på utan endast mäta hur tillförlitligt VaR fångar riskexponeringen. Syftet med 
studien är endast att applicera redan befintliga VaR-ansatser på en given på population för att 
sedan acceptera eller förkasta dem. Deduktion är när man utgår från befintliga teorier och utifrån 
dessa formulerar man hypoteser. Dessa hypoteser testar man sedan med hjälp av observationer. 
Utifrån resultaten av studien kan man sedan antigen bekräfta eller förkasta hypoteserna. I vår 
studie utgår vi från redan existerande teorier och tidigare vetenskaplig forskning om VaR. 
Formulerandet av vår frågeställning utgår från sammanställande verk av Jorion (2007) och Dowd 
(1998). Dessa teorier har sedan testats på tre underliggande tillgångar för att kunna svara på vår 
frågeställning om vilken av ansatserna som är mest tillförlitlig.  

Fördelen med vårt av angreppsätt är att vi objektivt kan bedöma resultaten av ansatsernas 
prestation. En ytterligare fördel är att vi kan göra tydliga jämförelser med tidigare forskning i 
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ämnet. En nackdel med detta angreppssätt är att vi inte kan få någon djupare förståelse för de 
faktorer som påverkar ansatsernas prestation utan kan endast göra vissa antaganden om hur de 
påverkar resultaten.  

Det största problemet med att applicera det induktiva angreppssättet på vår studie är att finna ett 
relevant problem som sedan skall resultera i en generalisering. Vi insåg tidigt att denna metod 
inte var ett alternativ då det skulle vara svårt att tillföra ny kunskap i ämnet. Vi skulle också 
förlora möjligheten till generalisering av vår studie och att vi förmodligen skulle få svårt att finna 
några relevanta slutsatser från vår valda population.  Vi menar att genom att testa redan 
existerade teorier i ämnet så kan man få en större förståelse för vårt problem eftersom syftet är 
att studera ansatsernas förmåga at mäta risk och då vill man veta om den tillförlitligt gör det.  

Det finns även en kombination av det deduktiva och det induktiva angreppssättet som kallas det 
abduktiva angreppssättet och benämns ofta som den ”gyllene medelvägen”. Vi har funnit olika 
beskrivningar av vad den ansatsen innefattar men generellt så betyder det att studien börjar med 
att statuera en hypotes och sedan testar den. I det fall hypotesen förkastas går man tillbaka till 
teorin och formulerar ett nytt problem (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55). Vi anser även att 
denna metod inte är lämpad för vår studie. 

 

2.5 Val av Metodologi 
 

Hur en forskare samlar, använder och analyserar empiriskt data kan definieras med hjälp av två 
skilda metoder, den kvantitativa och den kvalitativa metodologin. Generellt så har de samma 
syfte, att få en bättre förståelse för det ämne de studerar. Det är av väsentlig vikt att forskaren gör 
ett medvetet val eftersom det starkt påverkar hur data måste samlas in (Bryman & Bell, 2003). 

För att kunna besvara vårt problem och syfte att testa huruvida VaR fångar riskexponeringen 
måste vi som författare hantera vårt empiriska material på ett objektivt sätt så att studien kan bli 
valid för generalisation. En generalisation kan endast göra om man kan göra tillförlitliga 
observationer på en population. Det bästa sättet att uppnå detta är att använda sig av den 
kvantitativa metoden.  Den här metoden ger oss möjligheten att undersöka en större population 
eller ett representativt urval (Bryman & Bell, 2003, s. 169). 

Vid vetenskaplig forskning kan man göra två val av metodologier som är den kvantitativa 
metodologin och kvalitativa metodologin. Den kvantitativa metodologin fokuserar på att 
kvantifiera data (Bryman & Bell, 2003, s. 154). Den kvalitativa metodologin fokuserar på ord 
och syftar framförallt till att få en djupare förståelse i ämnet man studerar (Bryman & Bell, 2003, 
s. 402). 
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En kvalitativ studie skulle kunna förse oss med mer detaljerad data och användas i en induktiv 
studie. Efter att ha vägt de olika metodernas fördelar och nackdelar ansåg vi att studera Value at 
Risk förmåga att mäta risk bäst utförs med den kvantitativa metodologin. Vi har inte lyckats hitta 
någon vetenskaplig forskning som har använt en kvalitativ metodologi. 

Vi har framförallt valt den kvantitativa metodologin för att det som ingår i våra primära källor 
består av en stor datamängd.  Vi syftar till att jämföra redan publicerad och officiella historiska 
priser med våra estimat av VaR. Detta leder till at vi kan studera en större population samt göra 
tydliga jämförelser mellan de valda ansatserna och tidigare forskning i ämnet. Detta är en 
standardiserad och strukturerad procedur vilket leder till kvantifierade resultat. Det är därför 
möjligt att jämföra våra resultat med andra tidigare genomförda studier i ämnet. Ett annat viktigt 
särdrag för den kvantitativa metodologin är att man kan finna statistiska korrelationer mellan 
olika variabler samt att man har möjligheten att studera en större population för en högre 
validitet. Begränsningarna med den kvantitativa metodologin är att vi inte kan få någon djupare 
förståelse för utfallen av resultaten. Eftersom det finns många olika faktorer som påverkar om en 
ansats accepteras eller förkastas så kan den kvantitativa metodologin begränsa forskarens synfält. 
Med en kvalitativ metodologi så skulle man kunna studera de enskilda faktorerna för att se hur 
de påverkar ansatserna prestation. 

 

2.6 Insamling av sekundärdata 
 

I dagens värld är nyckeln till succé tillgång till korrekt information. Enligt Holme & Solvang 
(1991) så kan data och information kan delas in i två olika typer, primär och sekundärdata. 
Primärdata är information som forskaren själv har samlat in medan sekundärdata är data som 
någon annan har samlat in men har används av forskaren. Den främsta nackdelen med sekundära 
källor är att de inte är anpassad för forskarens syfte. Det är därför vikigt att vi som författare 
förklarar hur vi valde våra vetenskapliga artiklar (Holme & Solvang, 1991, s. 147). 

Sekundärdata är data som redan har som vi tidigare nämnt blivit insamlat och bearbetats för ett 
annat syfte än den nuvarande studien. Det kan användas för att få nya perspektiv på den 
nuvarande studien, för att komplettera eller för att jämföra studierna och använda delar av den. 
Sekundära källor har även fördelen att vara billigare och kan samlas in mycket snabbare 
(Bryman & Bell, 2003, s. 340-341). De sekundära källor som användes i den här studien var 
främst vetenskaplig litteratur i form av böcker, e-böcker, artiklar och tidigare studier. 

Vi använde framförallt databaser som Elsevier ScienceDirect, Blackwell Synergy, Busniess 
Source Premier och JSTOR för att hitta de studier och artiklar som vi refererar till i studien. Vi 
använde oss också av Google Scholar för att hitta relevanta vetenskapliga studier. En metodologi 
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som vi också ansåg vara till stor hjälp vid insamlingen av sekundärdata vara att gå igenom 
referenslistor i andra vetenskapliga artiklar gällande VaR. Vi kunde på så sätt snabbt och 
effektivt hitta de texter som bäst passade vårt syfte. 

 

2.7 Kritik av sekundära källor 
 

I vår litteraturstudie fokuserade vi främst på litteratur och vetenskapliga artiklar som ofta blir 
refererade till i andra vetenskapliga studier.  Huvuddelen av den teoretiska referensramen består 
av sammanställande verk av Dowd (1998) och Jorion (2007) eftersom de ofta blir refererade till i 
andra vetenskapliga studier i ämnet VaR. Vidare så anses Phillipe Jorions bok ”Value at Risk – 
The New Benchmark For Managing Financial Risk” vara industristandard för Value at Risk. 

Vi använde dessutom andra vetenskapliga artiklar för att få ytterligare förståelse för vår teori.  I 
vår studie refererar vi ofta till publicerade tidningar och tidsskrifter som Journal of Banking & 
Finance, The Journal of Derivatives, Journal of Macroeconomics, Economic Policy Review, The 
Journal of Finance,  Financial Analysts Journal och Journal of Economic Literature. Vi anser 
att dessa tidningar och tidsskrifter håller en hög kvalité då kraven och förutsättningarna för att bli 
publicerad i ett av dessa verk är höga.  
 
Vi refererar också till böcker i metodologi och statistik samt böcker inom vårt valda ämne från 
bokförlag som Liber Ekonomi AB, John Wiley & Sons Ltd, McGraw-Hill och Studentlitteratur 
och som används som studentlitteratur och därför anser vi att även dessa håller en hög 
trovärdighet och kvalité. 
 
Av dem vetenskapliga artiklarna som ingår i studien är de flesta gjorda under senare delen av 90- 
talet. Vi har inte lyckats hitta några studier som omfattar tidsperioden vi studerar. Vad detta 
beror på vet vi inte. Det vi dock kan se är att de studier som har gjorts under 2000- talet mer 
fokuserar på avancerade VaR- modeller som till exempel GARCH, Monte Carlo och 
RiskMetrics och passar därför inte syftet med vår studie. Detta betyder dock inte att modellerna 
som ingår i vår studie är irrelevant eftersom de är enklare att implementera och producerar goda 
resultat i jämförelse med de mer avancerade modellerna. 
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3. Teoretisk Referensram  
I det här kapitlet kommer vi att presentera de ansatser som vi ämnar testa. Vi kommer också att 
ge en beskrivning av riskhantering samt en definition av risk. Avslutningsvis kommer vi också att 
presentera Kupiec Test som är en av flera metoder för att utvärdera VaR-modeller.  Vi kommer 
även återge vad tidigare studier kommit fram till. 

 

3.1 Val av Teorier 
 

Vi kommer i detta kapitel att redovisa de teorier som vi funnit relevanta för uppsatsens 
genomförande. Inledningsvis presenterar vi en allmän definition av risk. Vi beskriver därefter de 
olika typer av risk som en finansiell institution exponeras för. Vi kommer sedan presentera 
riskhanteringens roll i finansiella institutioner som följs av en genomgående beskrivning av VaR 
och de två ansatser som vi testar i studien. I detta kapitel presenterar vi även Kupiec Test som är 
en utvärderingsmodell för VaR. Vi kommer i det här kapitlet även belysa vad tidigare 
vetenskapliga studier har sagt om ämnet.  

Innan vi går in på teoriavsnittet är detta ett bra tillfälle att återge syftet med studien som är att 
studera en icke parametrisk och en parametrisk ansats av VaR. De ansatser som studeras är 
Historical Simulation Approach (icke parametrisk) och Simple Moving Average Approach 
(parametrisk). Dessa ansatser kommer att testas i termer av tillförlitlighet som är antalet 
överskridelser av VaR.  De två ansatserna kommer att appliceras på tre olika tillgångstyper vilket 
är OMXs30 (Index), Växelkurs (SEK/EUR) och Råolja (Brent Blend Oil).  

Studien utgår från följande problemformuleringar: 

 

Vilken av VaR - modellerna är mest tillförlitlig? 

 

Och, 

 

Vad har de olika tillgångarnas karakteristikor för effekt på beräknat Value at Risk? 
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Det är viktigt att läsaren förstår våra utgångspunkter så att denne kan förstå våra val av teorier. 
VaR är en del av en riskhanteringsprocess och vår studie försöker inte på något sätt undersöka 
eller studera processen i sig utan endast Value at Risk förmåga att mäta risk. VaR en del av en 
lång och kontinuerlig process som ämnar skydda företaget mot oförväntade förluster. VaR är ett 
samlingsnamn för flera ansatser. Det finns ett stort antal ansatser som har olika styrkor och 
svagheter. Vi har valt att testa Historical Simulation Approach och Simple Moving Average 
Approach eftersom de tillhör två olika grupper av ansatser som utgår från olika antaganden som 
vi går in på senare i studien. 

Icke parametrisk ansats: Historical Simulation Approach 

Parametrisk ansats: Simple Moving Average Approach 

I detta kapitel kommer läsaren även att bekanta sig med en hel del statistiska begrepp såsom 
konfidensintervall, skevhet, kurtosis och standardavvikelse (volatilitet). Dessa begrepp beskrivs 
närmare i kapitlet Praktisk Metodologi (4.2 Statistiska Variabler). 

 

3.2 Definition av Risk 
 

Som alla vet kan vi inte undvika att exponeras för risker men vi kan välja vilka risker vi vill ta. 
Rationellt beslutsfattande kräver därför en kvantifierbar definition av risk så att den kan vägas 
mot andra kostnader och fördelar.  

Risk kan definieras som osäkerheten kring en investerings avkastning. Risken är möjligheten att 
en investerings avkastning skiljer sig från den förväntade (Jorion, 2007, s. 3). Ett fundamentalt 
koncept inom finansiering är relationen mellan risk och avkastning som säger att investeringar 
som bär på en högre risk också har en större möjlighet till högre avkastningar (Hull, 2006, s. 
120). Till exempel statsobligationer som har en låg avkastning medan en nyintroducerad aktie 
har en potential att göra investerare mycket rika men denne kan också förlora det investerade 
kapitalet då risken är större.   

Vissa typer av risker är lättare att kvantifiera än andra.  Ett allmänt accepterat verktyg för att 
mäta risk är att mäta volatiliteten vilket är hur mycket en tillgångs avkastning fluktuerar över en 
tidsperiod och benämns som standardavvikelsen.   

Det är viktigt för finansiella institutioner att de är medveten om att det finns olika typer av risker 
som har olika effekter på verksamheten och måste därför behandlas på olika sätt.  
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Vilka är de olika typerna av risker? Det finns olika risker som kan påverka en investering. En del 
risker kan reduceras genom åtgärder som diversifiering men en del måste helt enkelt accepteras 
och planeras för i alla beslut (Hull, 2006, s. 120). 

 

3.3 Olika typer av risker 
 

VaR är ett instrument för att mäta marknadsrisk. Marknadsrisk är ett samlingsnamn för en grupp 
risker som påverkar hela marknaden. Marknadsrisk är risken att värdet på en investering minskar 
till följd av förändringar på värdet av riskfaktorerna på marknaden. De fyra standardiserade 
riskfaktorerna på marknaden är aktiepriser, räntor, växelkurser och varupriser (Bodie, Kane & 
Marcus, 2009, s. 195). 

 

• Ränterisk är risken att en investerings värde förändras till följd av förändringar i räntor.  
Ränterisken påverkar obligationer mer direkt än aktier och är den största risken för alla 
som investerar i obligationer. När räntorna faller, faller priset på obligationerna och vice 
versa (Bodie et al., 2009, s. 513-514).  

• Valutarisk (Växelkurs SEK/EUR) är risken som uppstår till följd av förändringar i 
priset av en valuta mot en annan. När företag utför transaktioner i olika valutor exponeras 
de risken att priset på valutan förändras. Risken uppstår eftersom valutor rör sig i relation 
till varandra. Om ett företag köper och säljer i olika valutor kan intäkter och kostnader 
röra sig upp eller ner när växelkursen mellan valutorna förändras (Brealey & Myers, 
2000, s. 803-805). 

• Aktierisk (OMX Stockholm 30) är risken att ens investering minskar i värde på grund 
av dynamiken på aktiemarknaden (Dowd, 1998, s. 3). 

• Varurisk (Brent Blend Oil) refererar till osäkerheten kring framtida marknadsvärden 
och storleken på framtida intäkter som beror på fluktuationer i varupriser. Dessa varor 
kan exempelvis vara metaller, gas, elektricitet och råolja (Dowd, 1998, s. 3).  

 

Av de ovan nämnda riskerna så är det Valutarisken, Aktierisken och Varurisken som vi berör i 
vår studie. De underliggande tillgångar som vi applicerar VaR- ansatserna på är OMXs30, 
Växelkurs (SEK/EUR) och Råolja (Brent Blend Oil). 
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3.4 Riskhantering 
 

Dagens globala marknader har gett företagen enorma möjligheter att expandera, investera, 
producera och sälja sina produkter i andra länder än sitt hemland. Dessa möjligheter har också 
medfört flera risker som multinationella företag dagligen måste ha i beaktande. De företag som 
bäst kan hantera dessa risker lyckas medan dem andra misslyckas.  När en del företag passivt 
absorberar risk försöker andra skapa en konkurrensfördel genom att hantera riskerna på ett 
kostnadseffektivt sätt (Dowd, 1998, s. 3-4).  

Som vi tidigare har nämnt så kan man definiera risk som osäkerheten kring framtida utfall eller 
händelser. Detta kan representera värdet på en tillgång, aktier eller intäkter. Företag exponeras 
dagligen för olika typer av risk som kan klassificeras in i två olika klasser, operationella risker 
och finansiella risker. 

Riskhantering har fått en allt centralare roll i företag och orsakerna kan härledas från de volatila 
finansiella marknaderna i början av 70-talet. Riskhantering syftar till att designa och 
implementera en process för att identifiera, mäta (VaR) och hantera risker.  

Riskhantering syftar till att göra ett val av en systematisk och kostnadseffektiv metod för att 
minimera effekterna av företagets risker. Alla risker kan inte undvikas eller lindras på grund av 
finansiella och praktiska orsaker och därför måste alla företag absorbera en viss risk (Jorion, 
2007, s. 3-16). 

VaR kvantifierar riskexponeringen och ger beslutsfattare ett underlag för framtida beslut. VaR är 
ett standardinstrument för mätning av marknadsrisk.  

 

3.5 Vad är Value At Risk (VaR) 
 

VaR har under senare år utvecklats till att vara en grundläggande metod för att mäta 
marknadsrisk. Enligt Jorion (2007) definieras VaR som den maximala förlusten som kan inträffa 
under en given tidsperiod vid ett givet konfidensintervall (Jorion, 2007, s. 106). VaR som modell 
består utav fyra komponenter, ett konfidensintervall, en tidsperiod, en standardavvikelse och ett 
värde på en specifik tillgång eller portfölj av tillgångar.  

Konfidensintervall är ett statistisk mått där 95 % och 99 % konfidensintervall är de vanligaste 
nivåerna. Ett högt konfidensintervall innebär en hög potentiell förlust eftersom VaR är en 
växande funktion av konfidensintervallet (Jorion, 2007, s. 475). Komponenten tidsperiod är den 
tidshorisont man är intresserad av. Generellt så ökar VaR ju längre tidsperiod man studerar samt 
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ju högre konfidensintervall man applicerar VaR på (Jorion, 2007, s. 115). Den sista 
komponenten är värdet på tillgången. Det är värdet på portföljen som kan förloras under den 
givna tidsperioden och det givna konfidensintervallet. Nedan illustreras VaR med ett 95 % 
konfidensintervall. 

 

Figur 1: Value at Risk (95 % konfidensintervall) 

Risken att beräknat VaR överskrids sker endast med en liten sannolikhet om man estimerar det 
på ett korrekt sätt. Figur 1 illustrerar VaR estimerat på ett 95 % konfidensintervall där 
sannolikheten att den faktiska förlusten förväntas blir större än estimerat VaR är 5 %. Ett 
underskattat VaR innebär för institutionen att den faktiska förlusten blir större än beräknad VaR 
och institutionen behöver undanhålla mer kapital för att bemöta förlusten. Det motsatta gäller för 
ett överskattat VaR.  

Det finns många modeller att välja mellan vid beräkning av VaR. Dessa modeller kan generellt 
delas in i två kategorier, nämligen parametriska och icke parametriska modeller (Jorion, 2007, s. 
108-110). Den parametriska ansatsen innebär att VaR följer någon typ av fördelning, där 
normalfördelningen är en av dem fördelningar man använder sig av (Jorion, 2007, s. 110).  
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Icke parametriska ansatser gör inga fördelningsantaganden utan VaR estimeras utifrån historisk 
data (Jorion, 2007, s. 108). De ansatser som vi kommer att använda oss av vid beräkning av VaR 
är Historical Simulation Approach och Simple Moving Average Approach. I den här studien 
representerar Historical Simulation Approach gruppen icke parametriska ansatser, medan Simple 
Moving Average Approach representerar gruppen parametriska ansatser. 

Vid beräkning av VaR så bör tillgångarna värderas till sitt marknadsvärde. Finansiella tillgångar 
handlas på daglig basis och är därför enklare att erhålla rådande marknadsvärde på. Van den 
Goorbergh & Vlaar (1999) betonar att detta är en viktig parameter för hur väl VaR presterar 
(Van den Goorbergh & Vlaar, 1999, s. 8). När det gäller de icke finansiella tillgångarna så måste 
man enligt Linsmeier & Pearson (1996) uppskatta marknadsvärdet vid beräkningen av VaR 
vilket avsevärt försvårar beräkningarna (Linsmeier & Pearson, 1996, s. 5).  

Som vi tidigare nämnt så definieras VaR som den maximala förlusten som kan inträffa under en 
given tidsperiod vid ett givet konfidensintervall (Jorion, 2007, s. 106). VaR mäter förluster som 
skulle komma genom ”normal” marknadsrörelse. Förluster som är större än förväntad VaR 
inträffar endast med en liten sannolikhet. Den parametriska ansatsen beräknas enligt följande: 

 

                                                                                     (3.5.1) 

VaR =  *                                                                                               (3.5.2) 

 

Där, 

 

α = Det kritiska värdet av den efterfrågade konfidensnivån. Till exempel på ett 95 % 
konfidensintervall så är α = 1,645. 

σ = Tillgångens standardavvikelse under en given tidshorisont. 

 = Tillgångens marknadsvärde.  

 = Kvadratroten ur tidshorisonten (t). Om VaR beräknas på daglig basis (t =1) kan  
exkluderas ur ekvationen. 
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VaR är ett statistisk mått på downside risk givet nuvarande position, positionen är fix under 
tidshorisonten. Ekvation (3.5.1) ovan består av några viktiga komponenter, såsom tillgångens 
standardavvikelse som vi i den här uppsatsen beräknar på daglig basis, konfidensintervall (α), 
tidhorisont (  )och värdet ( ) på tillgången.  

Som vi tidigare nämnt beräknar vi i studien VaR på daglig basis. komponenten värdet ( ) på 
tillgången kommer att exkludera i studien, då komponenten endast visar storleken på förlusten. 
Vi ämnar testa ansatsernas tillförlitlighet i termer av överskridelser och är därför inte intresserad 
av värdet av Value at Risk. De tre komponenter som finns kvar är tillgångens standardavvikelse 
för avkastningarna, tidshorisont och konfidensintervall.  

Valet av konfidensintervall är annorlunda för olika finansiella institutioner beroende på vad VaR 
används till. Enligt Dowd (1998) leder ett högt konfidensintervall till att VaR ökar eller att den 
oförväntade förlusten ökar och vice versa (Dowd, 1998, s. 52). Vill finansiella institut vara 
försiktiga och minska risken för att VaR uppskattningarna underskattas bör ett högt 
konfidensintervall användas (Dowd, 1998, s. 53). Värdena på VaR är större med ett högt 
konfidensintervall jämfört med värdena med ett lågt konfidensintervall eftersom man fångar 
observationer längre ut i fördelningen. Detta leder till att antalet förväntade överskridelser 
minskar i takt med att konfidensintervallet ökar. Detta kan i sin tur bero på att flera och större 
extrema avkastningar fångas upp med ett högt konfidensintervall.  

 

 Beräkning av VaR görs med följande 5 steg: 

 Bestäm tillgångens marknadsvärde 

 Mätning av volatilitets faktorn (standardavvikelse) 

 Bestäm tidshorisont 

 Välja ett konfidensintervall 

 Beräkning av Value at Risk 

 

För att lättare förstå hur VaR beräknas vill vi med hjälp av ett enklare exempel visa hur VaR 
estimeras och hur resultaten av olika konfidensintervaller påverkar beräkningen av VaR. 

Anta att värdet ( ) på tillgången är 100 miljoner, och tillgångens standardavvikelse (σ) uttryckt 
på årlig basis är 25 %. Tidshorisonten (t) är 10 dagar. Vi är intresserade av att veta den maximala 
förlusten som vi exponeras för. VaR beräknas med följande formel: 
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                                                                          (3.5.3)      

 

Där,  

 

α  (Konfidensintervall) = (95 % = 1,645, 99 % = 2,33 och 99,9 % = 3,090) 

t = Antal dagar = 10 dagar 

σ = Standardavvikelse = 25 %  

 = Värde på tillgången = 100 Miljoner 

252 = Antal handelsdagar på ett år 

 

95 % konfidensintervall 

 = 100 miljoner * 1,645 * 25 % *   = 8,19 Miljoner 

99 % konfidensintervall 

 = 100 miljoner * 2,33 * 25 % *  = 11,60 Miljoner 

99,9 % konfidensintervall 

 = 100 miljoner * 3,090 * 25 %  = 15, 39 Miljoner 

 

Detta visar tydligt på att vi får olika värden på beräknat VaR beroende på vilket 
konfidensintervall man väljer att applicera ansatserna på. Resultaten av exemplen visar på den 
maximala förlusten under en given tidsperiod och konfidensintervall som man exponeras för. 
VaR beräknat på ett 95 % konfidensintervall förväntas överskridas 5 % av fallen medan antalet 
förväntade överskridelser på ett 99 % och 99,9 % konfidensintervaller ligger på 1 % respektive 
0,1 %.  
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Ofta görs några antaganden vid beräkningarna av VaR som att tillgångens avkastning följer 
någon form av fördelning, vanligtvis normalfördelning. Fördelen med detta antagande är att 
estimeringen av VaR blir betyglig enklare eftersom vi kan beskriva konfidensintervallet i termer 
av alpha. Alpha visar i fördelningen var det kritiska värdet finns (Dowd, 1998, s. 42).  

Risken att det kritiska värdet överskrids sker med en liten sannolikhet. Om ett stort antal 
observationer finns ute i svansen eller om fördelningen har en tjock svans (kurtosis) är det 
mycket problematiskt eftersom detta kan vara en indikation på extraordinära händelser (Jorion, 
2007, s. 106). Enligt Dowd (1998) så förespråkas t-fördelningen1

 

 när det finns tecken på tjocka 
svansar eller kurtosis. t-fördelningen ger ett större mått på VaR än normalfördelningen (Dowd, 
1998, s. 44). 

3.6 Begränsningar med Value at Risk 
  

Det är självklart att även VaR som anses vara den populäraste och mest använda 
riskhanteringsmetoden för finansiella tillgångar dras med begränsningar som man användare 
måste ha i beaktande. Enligt Dowd (1998) så bör dem som sköter beräkningen av VaR har i 
tanken att modellens interna problem och begränsningar. Tre typiska begränsningar sticker ut 
enligt Dowd (Dowd, 1998, s. 22). 

Det första problemet är att många VaR- modeller fokuserar på att titta bakåt i tiden. Man 
försöker förutse framtida utfall genom att studera historisk data. Dessa antaganden bygger på 
prognoser som kan avvika från verkligheten. Dock är det viktigt att inte dra förhastade slutsatser 
om VaR som modell, utan det viktiga är att ha kännedom om begränsningarna med VaR.  

Det andra problemet är att alla VaR- modeller är baserade på någon typ av antaganden som inte 
gäller i alla situationer och detta kan påverka resultatet. Det görs ofta antaganden om fördelning 
på avkastningar och priser. 

Det tredje problemet är att ingen av ansatserna är 100 % tillförlitlig. Hur bra en ansats än är så är 
VaR endast ett statistiskt verktyg och inget mer. Begränsningen sitter i att vi saknar kunskap om 
den korrekta modellen för hur marknaden utvecklas. Nu approximerar vi verkligheten med en 
enklare modell som kan vara långt ifrån verkligheten. Det är avgörande att beräkningen av VaR 
görs av personer som har kunskap och erfarenhet av hur och när metoderna skall användas. 
Enligt Dowd (1998) kan även en svag ansats vara användbar i en erfaren persons händer medan 
en stark ansats i en oerfaren persons händer kan leda till allvarliga problem. Det är därför ytterst 
viktigt att kunniga personer arbetar med beräkningen av VaR (Dowd, 1998, s. 22). 

                                                           
1 t-fördelning är en typ av sannolikhetsfördelning som i teorin liknar normalfördelningen. Skillnaden mellan en t-
fördelning och normalfördelning är frihetsgraderna. Ju högre frihetsgrader desto mer lik blir den en standard 
normalfördelning med ett medelvärde på 0 och en standardavvikelse på 1.   
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Ett annat problem med VaR som riskhanteringsverktyg är att det inte säger något om storleken 
på överskridelserna när dem väl uppstår (Berkowitz & O´Brien, 2002, s. 1096). 

 

3.7 Vilka använder Value at Risk? 
 

Det finna många som kan dra nytta av VaR i sin riskhantering. I Basel II är VaR ett standardmått 
för marknadsrisk. Basel kommittén (Basel Committe on Banking Supervision) är den 
internationella finansinspektionen och ansvarar för reglering, övervakning av den internationella 
finansmarknaden och finansiella institutioners kapitalbehov. Basel kommittén kräver att 
finansiella institutioner håller tillräckligt med kapital för att möta alla oförutsedda förluster.  
Basel kommittén fokuserar sig på att förse dem internationella kommersiella bankerna med 
regleringar som styr bankernas kapitalbehov i den mån den drabbas av kreditförluster. Basel 
kommittén insåg senare att detta inte var tillräckligt och att hanteringen av marknadsrisk skulle 
inkorporeras i dem finansiella institutionernas verksamheter (Jorion, 2007, s. 58).  

Jorion (2007) anser att dessa regleringar behövs eftersom det är oftast aktieägarna som får ta 
konsekvenserna av att finansiella institutioner misslyckas med hanteringen av marknadsrisk 
(Jorion, 2007, s. 50). De som vanligtvis använder VaR är: 

 

• Finansiella institutioner: Banker som handlar med större portföljer har gått i spetsen för 
utvecklingen av effektiva riskhanteringsmetoder. Institutioner som i sina dagliga 
verksamheter har att göra med finansiella risker och komplicerade instrument har 
implementerat centraliserade riskhanteringssystem (Jorion, 2007, s. Preface). 

• Kommersiella företag: VaR är användbart för alla institutioner som exponerar sig för 
finansiella risker. Multinationella företag har kassaflöden i länder med olika valutor, 
vilket resulterar i att många företag blir utsatta för valutafluktuationer och därför har 
behovet för VaR även ökat för icke finansiella företag (Jorion, 2007, s. Preface). 

• Portföljförvaltare: Även icke finansiella Institutioner vänder sig nu till VaR för att klara 
av hanteringen av finansiella risker. Vi kan nu beskåda det sammanlagda VaR på 
portföljer baserat på tillgångarnas klass som är utvärderad av individuella 
portföljförvaltare. Många finansiella kriser kunde enligt Jorion (2007) ha undvikits om 
rapportering hade varit mer transparent (Jorion, 2007, s. Preface). VaR tar ett steg längre 
och ställer sig frågan vad som kan hända under förändringar i marknadsvärden.  
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3.8 Historical Simulation Approach (HS) 
 

En icke parametrisk modell antar inte att historiska avkastningar är fördelade efter en specifik 
sannolikhetsfördelning. Det är ett enkelt sätt att beräkna VaR på och används flitigt just på grund 
av att den ignorerar många variabler men kan fortfarande producera relativt goda resultat.  

Idén bakom Historical Simulation Approach är att använda sig av historiska fördelningar på 
avkastningar för att simulera tillgångars VaR. Historical Simulation Approach utgår från 
hypotesen att investerarna håller tillgången över det tidsintervall som man samlar in historisk 
data för. 

För att applicera den här ansatsen måste man först och främst identifiera de olika instrumenten i 
till exempel en portfölj för att sedan samla in historiska avkastningar över den observerade 
tidsperioden. Sedan använder man sig av vikterna i den aktuella portföljen för att simulera den 
hypotetiska avkastning som man skulle ha genererat om man höll portföljen över den 
observerade tidsperioden. Man utgår sedan ifrån att denna historiska fördelning på avkastningar 
är ett bra proxy för den fördelning på avkastningar man kommer att ha över nästa tidshorisont. 
Innan man beräknar VaR baserat på Historical Simulation Approach måste man först beräkna 
tillgångarnas avkastningar (se praktisk metodologi 4.3.1).  

Den relevanta percentilen från fördelningen av historiska avkastningar leder oss till den 
förväntade VaR för den specifika tillgången (Dowd, 1998, s. 99-100). Historical Simulation 
approach beräknas enligt: 

 

                                                                          (3.8.1) 

 

Där, 

 

 = VaR vid tidpunkten t + 1 

 = Initiala värdet av tillgången  

 = R står för avkastningen vid tidpunken t. p = percentilen av de historiska avkastningarna.2

                                                           
2 Percentilen definieras som brytningspunkten på en fördelning givet ett konfidensintervall. 
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Fördelen med den här ansatsen är enligt Dowd (1998) dess enkelhet. Detta är till stor hjälp för de 
ansvariga för riskhanteringen eftersom de data som behövs lätt finns tillgänglig från publika 
källor. En ytterligare betydelsefull fördel är att Historical Simulation Approach inte är beroende 
av antagandet angående fördelningen på avkastningar. Huruvida det är normalfördelning som ger 
den bästa uppskattningen eller inte är inte frågan här. Dock har det visat sig att ansatsen presterar 
bra på högre konfidensintervaller. Detta kan bero att ansatsen har en tendens att fånga flera och 
större extrema avkastningar vida höga konfidensintervaller. Även om ansatsen är likgiltigt ställd 
till avkastningarnas fördelning är det viktigt att komma ihåg att den antar att avkastningarnas 
fördelning kommer att förbli densamma i framtiden som i det förflutna (Dowd, 1998, s. 99-100).  

Jorion (2007)  menar att nackdelen med ansatsen är att det behövs en stor datamängd för prestera 
bra vid höga konfidensintervaller (Jorion, 2007, s. 264-265). När man ska uppskatta VaR med ett 
högt konfidensintervall behövs många värden adderas till uträckningen och det kanske inte finns 
tillräckligt med data för att producera ett tillförlitligt resultat. Detta är dock ett problem som 
också påverkar andra ansatser. Jorion (2007)  menar också på att det finns en trade off i ansatsen 
när man inkluderar fler och fler historiska värden. Ansatsen blir mer tillförlitlig vid höga 
konfidensintervaller men å andra sidan finns en risk att man inkluderar historiska värden som 
inte är relevanta för den framtida avkastningen (Jorion, 2007, s. 264-265). 

Historical Simulation Approach antar också att det förflutna är samstämmig med framtiden vilket 
leder till att de historiska riskerna antas vara desamma som de framtida riskerna (Dowd, 1998, s. 
101). Detta hade inte varit fallet om någon extraordinär händelse hade påverkat avkastningen 
därför blir det viktigt att finna historisk data som reflekterar historiska trender. Om den valda 
perioden är för kort riskerar man att välja en period med mer eller mindre volatilitet vilket inte 
ger en rättvis bild av den historiska volatiliteten. Man riskerar att inkludera perioder med som 
haft en extraordinär händelse vilket inte är representativt.  

Van den Goorbergh & Vlaar (1999) argumenterar vidare och menar att det generellt inte är 
möjligt att simulera VaR med ett antal historiska värden som är mindre än motsvarande 
konfidensintervall. Detta betyder att för att utvärdera ett 99,9% konfidensintervall behövs minst 
1/(1-0,999) = 1000 observationer (Van den Goorbergh & Vlaar, 1999, s. 22). 

Dem slutsatser som kan dras från ansatsens kännetecken är att den har både fördelar och 
nackdelar vilket gör det viktigt att komplettera med andra tester som tittar på risker som inte är 
representerade i historisk data. 
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3.9 Simple Moving Average Approach (SMA) 

 
Simple Moving Average Approach är en metod som bygger på det parametriska synsättet som 
betyder att antaganden görs om fördelningen på avkastningarna där normalfördelningen är den 
dominerade fördelningen. Ansatsen mäter standardavvikelsen från tillgångarnas tidigare 
avkastning för att studera sannolikheten att vissa utfall inträffar i framtiden.  

Simple Moving Average Approach används vid teknisk analys av tidsserier och betyder att man 
beräknar det glidande medelvärdet över en specifik tidsperiod (vanligtvis 20, 30, 50, 100 och 200 
handelsdagar). Simple Moving Average används för att finna pristrender och jämna ut stora 
prisfluktuationer (Jorion, 2007, s. 222).  
 
Simple Moving Average Approach används för att skapa diagram som visar om pristrenden är 
uppgående eller nedgående. Varje ny dag så adderas ny data till det glidande medelvärdet och det 
äldsta datumet exkluderas som Moving Average antyder.  
 
Generellt så resulterar kortare tidsfönster i större volatilitet jämfört med längre tidsperioder. Till 
exempel om man använder 20 dagars glidande medelvärde så tenderar den att vara mer volatil än 
200 dagars glidande medelvärde (Jorion, 2007, s. 223). 
 
För att beräkna Simple Moving Average ska standardavvikelsen beräknas med följande formel. 
 
  

                   (3.9.1) 

 

Där, 

 

 = Förväntad volatilitet (standardavvikelse) vid tidpunkten t 

M = Antalet observationer vid tidpunkten t-1 

 = Tillgångarnas avkastningar vid tidpunkten t-1 
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Där  står för estimeringen av standardavvikelsen vid tiden t. parametern M står för antalet 
observationer som ingår i det valda tidsfönstret.  Representerar observationernas 
avkastningar vid tidpunkten t-1.  

Det finns flera olika metoder för att beräkna det glidande medelvärdet. De vanligaste metoderna 
är Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA) och Weighted Moving 
Average (WMA). Skillnaden mellan dessa tre metoder är att Simple Moving Average ger samma 
vikt åt alla observationer oavsett tidspunkter vilket kan vara en stor nackdel medan EMA och 
WMA ger en större vikt åt observationer vid närmare tidspunkter (Hendricks, 1996, s. 3-4). 
Vilken metod som är bäst beror på investerarens preferenser. Dessa tre metoder är dock de 
vanligaste metoderna och är bra komplement till varandra. En del investerare föredrar EMA över 
kortare tidsperioder medan en del föredrar SMA över längre tidsperioder. Mycket av ansatsernas 
tillförlitlighet beror på tillgången i fråga. Olika ansatser presterar olika bra på olika tillgångar. 

Som vi tidigare nämnt kommer vi endast fokusera att beräkna det glidande medelvärdet med 
hjälp av SMA. Vid beräkningar av det glidande medelvärdet är det upp till användaren bestämma 
antal dagars lagg. Vid läsning av tidigare forskning har olika dagars lagg används och det finns 
inte några standardiserade lagg utan det beror på vad syftet med beräkningarna är. Vi har valt 20, 
50 och 200 dagars lagg eftersom vi vill testa olika lagg. 

 

3.10 Backtest med Kupiec Test 
 

”Disclosure of quantitative measures of market risk, such as value-at-risk, is enlightening only 
when accompanied by a thorough discussion of how the risk measures were calculated and how 
they are related to actual performance (Jorion, 2007, s. 139)” 

-Alan Greenspan (1996) 

 

En institutions riskexponering är vanligtvis kvantifierad i form VaR. Det är därför viktigt att 
företag och institutioner som använder VaR i riskhanteringen att de beräknar och följer upp hur 
noggrant VaR faktiskt mäter risken.  

En institution som använder VaR eller andra instrument för att mäta risk är idag ständigt satta 
under press av intressenter som styrelser, lagstiftare, revisorer, investerare och kreditbedömare 
att lämna beräkningar och uppskattningar på hur tillförlitligt de modeller de använder speglar 
riskexponeringen. VaR är ett instrument för att mäta marknadsrisk och om den inte utför vad den 
är tillsatt att göra så bör den förfinas eller bytas ut. 
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De flesta standardiserade testerna av VaR och dess ansatser jämför de reella förlusterna under en 
given tidshorisont med det beräknade VaR. Den enklaste formen av tester består av beräkningar 
av det antal procent av gångerna som de faktiska avkastningarna faller utanför det beräknade 
VaR och jämför med det använda konfidensintervallet. Till exempel om man använder ett 95 % 
konfidensintervall så kan man förvänta sig att avkastningarna överskrider VaR ungefär 5 % av 
dagarna. En observation där de reella avkastningarna överskrider VaR benämns som VaR break 
(Jorion, 2007, s. 106). 

När man testar huruvida VaR utför sin uppgift är det viktigt att man inkorporerar rigorösa 
statistiska tester med kvalitativa tester. Dem statistiska testerna hjälper oss att kontrollera om 
riskmodellen tillförlitligt fångar frekvensen, oberoendet eller magnituden som definieras som 
förluster (vinster) som överskrider VaR.  

 

När man testar en hypotes i statistik kan man göra två typer av fel: 

 

1. Typ 1: Är när man förkastar en modell som är korrekt. 

2. Typ 2: Är när man misslyckas att förkasta en modell som är fel. 

 

Valet av konfidensintervall har en stor betydelse för de statistiska testerna. Ju högre 
konfidensintervall desto färre avvikelser vilket resulterar i att det blir svårare att validera 
modellen. Om man istället väljer ett 95 % konfidensintervall leder det till att vi kan observera 
fler avvikelser och kan då lättare testa modellernas tillförlitlighet (Blanco & Oks, 2004, s. 1-7) 

Kupiec Test (1995) försöker granska huruvida frekvensen på undantagen är konsistent med 
frekvensen på undantagen enligt VaR och det valda konfidensintervallet. Syftet med Kupiec test 
är att utvärdera ansatsernas prestation och om de är valida eller inte (Kupiec, 1995). 

Under nollhypotesen där modellen är korrekt följer undantagen en binomialfördelning. 
Sannolikheten att observera (x) eller fler undantag om modellen är korrekt är givet enligt: 

 

                                                                                    (3.10.1)            
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Där, 

 

x = Antalet undantag  

p = Sannolikheten för ett undantag i ett givet konfidensintervall 

n = Antal tester 

 

Om den estimerade sannolikheten överstiger den önskade ”noll” signifikansnivån (vanligtvis 5 % 
-10 %) då accepterar vi modellen. Men om den estimerade sannolikheten är under 
signifikansnivån då förkastar och konkluderar att den inte är korrekt. Vi kan utföra testerna för 
vinster och förluster för att bestämma hur väl modellen förutsäger frekvensen på vinster och 
förluster som överskrider det beräknade VaR (Blanco & Oks, 2004, s. 3-4). 

Enligt Jorion (2007) så kan binomialfördelningen approximeras med normalfördelningen vid 
större populationer enligt centrala gränsvärdesatsen (Jorion, 2007, s. 143-144). 

 

                                                       (3.10.2) 

 

Där, 

 

 = antalet överskridelser 

 = förväntat antal överskridelser 

 = överskridelsernas varians 
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3.11 Underliggande Tillgångar 
 

De underliggande tillgångar som våra beräkningar av VaR är baserade på är valda på grund av 
deras fundamentala olikheter och detta kan indikera olika fördelningar på avkastningarna. Alla 
tre tillgångarna som vi kommer att beräkna VaR på tillhör olika tillgångstyper vilket gör det 
intressant med en jämförelse som också är syftet med studien. 

När du håller en tillgång utsätts du för risken att tillgången ökar eller förlorar värde i relation till 
köpeskillingen. Syftet med riskhanteringen är att identifiera, mäta och hantera risker. Ett 
effektivt riskhanteringssystem är fundamentalt för institutioners lönsamhet. VaR är som vi 
tidigare nämnt ett av det vanligaste använda instrumenten för att mäta risk. Det viktigt att läsaren 
är medveten om att företag inte förlitar sig på en metod utan använder sig av flera metoder 
beroende på vilket behov de har (Dowd, 1998, s. 31). 

 

3.11.1 Aktieindex (OMXs30) 

 

OMX Stockholm 30 är ett index och är beteckningen för de trettio mest omsatta aktierna på 
Stockholmsbörsen. Det är kapitalviktat index som mäter prisutvecklingen. Det individuella 
värdet på aktierna som ingår i OMXs30 är basen för deras del eller vikt i indexet. Indexet sätts 
samman två gånger per år och baseras på omsättningen under en halvårsperiod (OMX Nordic 
Exchange, 2009). 

 

3.11.2 Växelkurs (SEK/EURO) 
 

Statistik från det svenska exportrådet visar att exporten bidrar till 54 % av Sveriges 
bruttonationalprodukt (BNP). Sverige är en liten marknad om man jämför med de stora länderna 
i Europa och därför är svenska företag oerhört beroende av export (Swedish trade, 2009).  Enligt 
exportrådet (2008) är Tyskland Sveriges största handelspartner både när det gäller import (17,5 
%) och export (10,4 %) (Swedish trade, 2009).  Statstik från Statistiska Central Byrån visar 
också på att 38,4 % av Sveriges export 2009 (2009-11-26) gick till EMU-länderna (Europeiska 
och Monetära Unionen) (SCB, 2009).  

Det visar att svenska företag dagligen exponeras för fluktuationer av växelkursen och hur viktigt 
det är att dessa företag har en pålitlig process för att hantera dessa risker.   
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3.11.3 Råolja (Europe Brent Blend Oil) 

 

Råoljan är den mest omsatta varan på världsmarknaden och de viktigaste marknadsplasterna för 
handel med råolja är New York, London och Singapore. För att prissätta råolja används 
referensoljor. De tre främsta referensoljorna är West Texas Intermediate, Brent Blend och Dubai. 
Referenser används eftersom det finns många olika variationer och grader av råolja.  

Brent råolja är en mix av råolja från 15 olika oljefält i nordsjön och används för att prissätta två 
tredjedelar av världens utbud av råolja (U. S Energy Information Administration, 2009). 
Råoljepriset är en oerhört volatil tillgång av flera anledningar och har en stor betydelse för 
världsmarknaden och ekonomier eftersom det påverkar utbud och efterfrågan av varor (Ferderer, 
2003, s. 1-2). 

 

3.12 Tidigare studier 
 

Det har tidigare gjorts många studier i det här ämnet som alla har som syfte att vidareutveckla 
avancerade och sofistikerade sätt att beräkna VaR på. Enligt Linsmeier & Pearson (1996) så 
finns det inga enkla svar på vilken ansats som är bäst eller mest tillförlitlig vid beräkningen av 
VaR (Linsmeier & Pearson, 1996, s. 17).  

De olika metoderna skiljer sig åt på sättet de fångar marknadsrisk på, sättet de implementeras 
och sättet de presenteras på. Finansiella institutioner väljer fritt vilken ansats de baserar 
estimeringen av deras VaR på. Linsmeier & Pearson (1996) konstaterar att ansatsen Historical 
Simulation har fördelen att modellen är enkel att implementera, men att ansatsen kräver en hel 
del historisk data (Linsmeier & Pearson, 1996, s. 17). 

Detta bekräftas av Hendricks (1996) som menar att Historical Simulation tenderar att generera 
precisare uppskattningar av VaR vid större populationer (Hendricks, 1996). Hendricks (1996) 
har i sin studie testat tre VaR ansatser nämligen Simpel Moving Average, Exponential Moving 
Average och Historical Simulation. Hendricks (1996) lyckades inte att komma fram till något 
entydigt resultat utan konstaterade att ansatserna presterar bäst under lägre konfidensintervall. 

Givet att det existerar olika parametriska och icke parametriska ansatser för att beräkna VaR på 
så är det naturligt att fråga sig vilken ansats som presterar bäst. En relativ fördel med en viss 
ansats beror troligen på tillgångarnas speciella karakteristikor som volatilitet, kurtosis och 
skevhet som i sin tur beror på vilka tillgångar som ingår i portföljerna. De parametriska 
ansatserna presterar bra så länge tillgångarnas fördelning på avkastningarna överensstämmer 
med normalfördelningsantagandet (Jahel, Perraudin & Sellin, 1998, s. 7).  
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Jackson, Maude och Perraudin (1997) jämförde i deras studie hur väl parametriska och icke 
parametriska ansatser fungerar på ett antal faktiska portföljer från en bank. De fann att de icke 
parametriska ansatserna ger bättre uppskattningar av VaR och att detta berodde på att de 
tillgångar som ingick i portföljerna inte var normalfördelade (Jackson, Maude & Perraudin, 
1997, s. 17-18). 

Man ska dock vara medveten om att tidigare forskning inte är eniga om vilken VaR ansats som 
presterar bäst utan flera motsägelsefulla resultat har publicerats. Oenigheten om resultatet av de 
tidigare studierna kan bero på de underliggande tillgångarnas speciella karakteristikor som kan 
påverka ansatsernas tillförlitlighet. 

Van den Goorbergh & Vlaar (1999) testade variansbaserade modeller (där Simpel Moving 
Average är en av ansatserna), Historical Simulation och GARCH på samma tillgång under 
antaganden om normalfördelning, t-fördelning och mixad fördelning (Van den Goorbergh & 
Vlaar, 1999, s. 28).  

Vi kommer i den här uppsatsen endast beräkna VaR med ansatserna Simpel Moving Average 
Approach och Historical Simulation Approach. Vidare kommer de att testas under antagandet att 
de underliggande tillgångarnas avkastning är normalfördelad. Van den Goorbergh & Vlaar 
(1999) kom i sin studie fram till att Historical Simulation presterar sämre än Simple Moving 
Average under normalfördelningen. Även om Simple Moving Average presterar bättre än 
Historical Simulation under normalfördelning så har modellen vissa begränsningar. Van den 
Goorbergh & Vlaar visar på att Simple Moving Average inte lyckas fånga de observationer som 
finns ute i svansen på en normalfördelning. Det resulterar i att antalet överskridelser ökar och att 
VaR underskattas. Simpel Moving Average visar också på tendenser att prestera sämre vid högt 
konfidensintervall (Van den Goorbergh & Vlaar, 1999, s. 28).  

Van den Goorbergh & Vlaar (1999) studerade Historical Simulation under olika tidsperioder 
under antaganden om normalfördelning. Det har även visat sig att Historical Simulation 
förutsäger nästan exakt VaR under en tidsperiod på 250-dagar. Vid ett högt konfidensintervall 
kräver ansatsen en längre tidsperiod. Till exempel, vid beräkning av VaR på 99, 9 % 
konfidensintervall kräver ansatsen ett tidsfönster på minst 1000 dagar.  Van den Goorbergh & 
Vlaar (1999) konstaterar att modellen producerar ett svagt VaR vid högt konfidensintervall. 
Detta till skillnad från teorin som hävdar att Historical Simulation Approach presterar bra vid 
höga konfidensintervaller (Van den Goorbergh & Vlaar, 1999, s. 22). 

De motsägelsefulla resultaten kan vara ett resultat av att de olika ansatserna tillämpas på olika 
tillgångar som har olika karakteristikor som volatilitet, skevhet och kurtosis och detta indikerar 
på svårigheten att jämföra slutsatser i olika studier. Värt att notera är att vi inte har kunnat finna 
vetenskapliga studier om VaR som är gjorda på 2000-talet. Som vi tidigare skriver så är 
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ansatsernas prestation starkt beroende av tillgångarnas karakteristikor. Tillgångars karakteristikor 
är i ständig förändring med tiden.   

Vi anser att eftersom vi inte kunnat finna senare studier de än de vi refererar till att det skulle 
vara intressant att applicera Historical Simulation Approach och Simple Moving Average 
Approach på en senare tidsperiod och jämföra med vad tidigare studier kommer fram till.
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4. Praktisk Metodologi 
Målet med det här kapitlet är att presentera den praktiska arbetsprocessen. Läsaren kommer att 
få kunskap i hur data samlades in samt våra val av statistiska och matematiska verktyg. Genom 
detta får läsaren en möglighet att kritiskt granska och utvärdera reliabiliteten och validiteten i 
studien. 

 

4.1 Insamling av primärdata 
 

Primärdata är data som har samlat in för ett specifikt syfte (Halvorsen, 1992, s. 72). För att skaffa 
fram de nödvändiga data som krävdes för att svara på vår problemformulering så använde vi oss 
av tre olika källor i insamlingsprocessen. 

 

1. OMX Nordic Exchange: Dem historiska priserna på OMX Stockholm 30 samlade vi in 
på Stockholmsbörsen webbsida. Vi försökte hitta alternativa källor men vi anser att 
Stockholmsbörsen är en tillförlitlig källa (OMX Nordic Exchange, 2009).  
 

2. Thomson DataStream: Dem historiska priserna på växelkursen mellan SEK/EUR 
samlade vi in via Thomson DataStream som är en finansiell databas. Thomson 
DataStream tillhandahåller priser i realtid från ett stort antal marknader och länder. 
 

3. U. S Energy Information Administration (EIA): Historiska priser på råolja samlades in 
från U. S Energy Information Administration. EIA tillhandahåller information och data 
som täcker marknaderna för energi produktion, aktier, efterfrågan, import, export och 
priser (U. S Energy Information Administration, 2009). 

 
 
De data som studien omfattar är en tidsserie som reflekterar historiska prisförändringar för de 
valda tillgångarna.  
 
Perioden som beräkningarna av VaR är baserad på är 1000 handelsdagar per tillgång. Våra 
beräkningar av VaR kommer att testas på 95 %, 99 % och 99,9 % konfidensintervall. För att vi 
ska få några överskridelser på 99,9 % konfidensintervall behövs minst 1(1-0,999) = 1000 
observationer. 
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För beräkningarna av Simple Moving Average Approach gäller följande perioder: 
 

• OMXs30: 2006-01-05 till 2009-12-18 

• Brent Blend Oil: 2006-01-03 till 2009-12-17 

• Växelkurs: 2006-02-17 till 2009-12-18 

 

För beräkningarna av Historical Simulation Approach gäller följande perioder: 

 

• OMXs30: (2002-01-11 -  2006-01-04) och (2006-01-05 - 2009-12-18) 
 

• Brent Blend Oil: (2002-02-14 - 2005-12-30) och (2005-12-30 - 2009-12-17 
 

• Växelkurs: (2002-04-19 - 2006-02-16) och (2006-02-16 - 2009-12-18) 

 

Anledningen till att perioderna som ansatserna appliceras på skiljer sig åt är att för att kunna 
simulera 1000 dagar framåt med Historical Simulation Approach måste man ha 1000 dagar av 
historiska data. Detsamma gäller om man till exempel ska simulera 10 dagar framåt så måste 
man ha 10 dagar av historisk data. Perioden 2002-2006 (1000 handelsdagar) är det historiska 
data som simulationen av de nästkommande 1000 dagarna bygger på. 

När man inkluderar ett så stort antal observationer som 1000 handelsdagar i beräkningarna finns 
en risk att vi inkluderar data som inte är relevant för tillgångarnas nuvarande karaktär. Det är 
därför perioderna för Historical Simulation Approach och Simple Moving Average Approach 
skiljer sig åt. Vi har nyligen haft en global finanskris som starkt påverkat priserna på 
finansmarknaderna runt om i världen. Detta kan resultera i att priser på tillgångar frångår dem 
”normala” marknadsrörelserna.  

De databaser som de dagliga priserna för tillgångarna är insamlad ifrån är välrespekterade och 
används dagligen av organisationer och institutioner för bearbetning av data. Vi har därför ingen 
anledning att misstänka att datamaterialet är manipulerat eller visar en felaktig bild av 
tillgångarnas fluktuationer.  
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4.2 Statistiska variabler 
 

Normalfördelning: Inom statistiken är normalfördelningen en viktig sannolikhetsfördelning 
(Andersson, Sweeney & Williams, 2002, s. 218). En variabel som är normalfördelad har ofta 
värden som ligger nära medelvärdet, och sällan värden som har sådan variation att de har stor 
avvikelse från medelvärdet. Normalfördelningen har många goda egenskaper. En variabel som är 
normalfördelad förklaras av sina två första moment som är ( μ, σ2) och betecknas N( μ, σ2) Där μ 
står för en populations medelvärde medans variansen ( ) förklarar variationen kring 
medelvärdet. Att det är en sannolikhetsfördelning innebär att den integreras till 1, det vill säga 
integralen från: 

-oändligheten till oändligheten över f(x) = 1 

Normalfördelningen beskrivs matematiskt via täthetsfunktionen (Alm & Britton, 2008, s. 100):  

  

        (4.2.1) 

 

En av normalfördelningens egenskaper är modellens symmetriska utseende där värden på  
anger var kurvans mittpunkt är och  visar på hur utdragen kurvan är. 

Enligt Jorion (2007) så är finansiella tidsserier sällan normalfördelade man kan dock göra detta 
antagande vid större populationer enligt centrala gränsvärdessatsen. 
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Figur 2: Normalfördelning 

 
 

Standardavvikelse: Standardavvikelse(σ) är ett mått som visar på hur de olika värdena avviker 
från populationsmedelvärdet. Standardavvikelsen härleds från variansen, som också visar på 
variationen kring medelvärden. Standardavvikelsen bestäms genom roten ur variansen ( ). 
Dock ska man komma ihåg att standardavvikelsen inte visar på avvikelsen för varje observation, 
utan är ett sammanvägt värde av alla avvikelser från medelvärdet. Standardavvikelsen skattas 
med följande formel (Gruber, Brown & Goetzmann, 2007, s. 48): 

 

                     (4.2.2)  

 

Där, 

 

σ = Standardavvikelse  

 = Enskilt populationsvärde 

  = Populationsmedelvärde 

N = Populationsstorleken 
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Konfidensintervall: Konfidensintervall är ett uttryckt för det förtroende man har för en parameter 
i en fördelning eller en population som man vill uppskatta.  Konfidensintervallet betecknas som 
1- α. Alpha är ett litet tal som ofta är nära 1 (Alm & Britton, 2008, s. 299). 

Konfidensnivån ges i procent, vanligtvis 95 %, 99 % och 99,9 %. De konfidensintervaller som 
allmänt används är 95 % och 99 % (Jorion, 2007, s. 115). Val av konfidensintervall är olika vid 
olika institutioner beroende på hur institutionen förhåller sig till risk. Tabell 1 visar relationen 
mellan konfidensintervaller och standardavvikelser. 

 

Tabell 1: Relationen mellan konfidensintervall och Standardavvikelse 

Konfidensintervall Standardavvikelse 

95,00%   1,645 

99,00%   2,326 

99,90%   3,090 

 

 

Binomialfördelning: Är en sannolikhetsfördelning som summerar sannolikheten att ett värde 
kommer att anta ett av två oberoende värden under vissa fastställda parametrar eller antaganden. 
I binomialfördelningen är det underliggande antagandet att det bara finns ett utfall för varje 
försök, varje försök har samma sannolikhet att lyckas och varje försök är ömsesidigt uteslutande 
(Aczel, 2002, s. 140). 

Kupiec Test som används för att utvärdera VaR ansatser utgår från en binomialfördelning. 
Kupiec Test används för att antingen validera eller förkasta VaR- modeller. 

 

Skevhet: Innebär att en fördelning inte är symmetrisk. Statistiskt kan man bestämma huruvida en 
fördelning har en skevhet eller inte. En fördelning som är normalfördelad har en skevhet på 0 
(Jorion, 2007, s. 87). Det finns två typer av skevhet, nämligen positiv skevhet och negativ 
skevhet. Positiv skevhet innebär att fördelningsvärden är koncentrerad på vänstersida. Negativ 
skevhet betyder att fördelningsvärden är koncentrerad på högersida (Aczel, 2002, s. 38-39). Om 
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de underliggande tillgångarna visar på skevhet finns det en möjlighet att tillgångarna inte är 
normalfördelade och det kan resultera i att man antingen under eller överskattar VaR.  

 

Figur 3: Positiv och Negativ skevhet 

 

 

Kurtosis: Är ett mått som mäter toppigheten hos en fördelning eller tjockhet i svansen. Hög 
kurtosis innebär att många av observationsvärdena finns ute i svansen vilket ökar sannolikheten 
för extrema utfall jämfört med normalfördelningen. En låg kurtosis innebär att vi har de flesta 
observationerna koncentrerade kring medelvärdet (Aczel, 2002, s. 39). En fördelning som är 
normalfördelad har en kurtosis på högst 3 (Jorion, 2007, s. 87). 

 

Figur 4: Hög och låg kurtosis 

Hög Kurtosis    Låg Kurtosis 

 

 

Figur 4 illustrerar hög och låg kurtosis. Fördelningen till höger har en lägre varians som leder till 
att fler observationer samlar sig kring medelvärdet. Figuren till vänster har en högre varians 
vilket resulterar i en plattare fördelning och större intervall mellan värdena. Kurtosis är mycket 
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viktig att ha i beaktande när man beräknar VaR. Hög kurtosis kan leda till att VaR underskattar 
riskexponeringen medan en låg kurtosis resulterar i att VaR överskattar risken. 

 

4.3 Beräkning av Value at Risk 
 

Syftet med studien är att jämföra en parametrisk och en icke parametrisk ansats av VaR i termer 
av tillförlitlighet som är antalet överskidelser av VaR.  Ansatserna appliceras på tre olika 
tillgångstyper och kommer att testas på olika konfidensintervaller. 

Vi kommer i den här studien att testa ansatserna på tre olika underliggande tillgångar som är 
OMX Stockholm 30, Råolja (Brent Blend Oil) och Växelkurs (SEK/EUR).  Tidigare studier 
visar på att olika ansatser presterar olika bra på olika tillgångstyper.  

Det finns många olika ansatser och modeller av VaR som försöker fånga riskexponeringen. Det 
är mycket viktigt vilken metod man väljer eftersom alla ansatser har sina styrkor och svagheter 
som man måste beakta. Att välja fel ansats kan leda till att man antingen överskattar eller 
underskattar VaR och det kan bli kostsamt för institutionerna. Det är därför viktigt att företag och 
institutioner kontinuerligt omvärderar och testar sina modeller och detta i enlighet med Basel II. 

De ansatser vi kommer att testa är Historical Simulation Approach och Simple Moving Average 
Approach och de kommer att testas på olika konfidensintervaller.  Vi vill testa ansatserna under 
samma förutsättningar och därför antar vi att dem underliggande tillgångarnas avkastning följer 
en normalfördelning. Enligt Jorion (2007) är ekonomiska tidsserier sällan normalfördelade och 
därför misstänker vi att våra underliggande tillgångar inte är perfekt normalfördelade.  Jorion 
(2007)  hävdar dock att populationer närmar sig normalfördelning när antalet observationer ökar 
enligt centrala gränsvärdesatsen (Jorion, 2007, s. 85). 

Enligt teorin så borde Historical Simulation Approach som är en icke parametrisk ansats prestera 
bättre på tillgångar som inte är normalfördelade eftersom icke parametriska ansatser inte utgår 
från någon fördelning.  Enligt teorin så borde parametriska modellers prestation vara beroende av 
huruvida tillgångarnas avkastning passar normalfördelningen.  

De verktyg vi använde vid beräkningen av Value at Risk var Microsoft Excel och SPSS 
(Statistical Product and Service Solutions). Microsoft Excel är ett mycket mångsidigt program 
och innehåller många automatiserade funktioner vilket underlättar beräkningen av VaR. 
Nackdelen med Microsoft Excel är att det kan bli mycket tidsödande om man använder mycket 
data eller beräknar mer avancerade ansatser. 
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4.3.1 Historical Simulation Approach 

 

Att beräkna VaR med Historical Simulation Approach är inte matematiskt komplext men kräver 
enormt mycket historiskt data som gör ansatsen krävande. 

För att prognostisera VaR med Historical Simulation Approach måste man först bestämma en 
tidsperiod som beräkningarna baseras på. Ju mer historiska data som adderas till beräkningarna 
desto fler observationer kan vi studera i svansen. Den stora nackdelen med att addera mer 
historiska data i beräkningarna är att man riskerar att addera irrelevanta data som inte är 
representativ för tillgångens nuvarande volatilitet (Dowd, 1998, s. 101).   

Vår simulation är baserad på 1000 handelsdagar som är cirka fyra kalenderår (252 
handelsdagar/år). Vi har valt en tidsram på 1000 handelsdagar för att kunna testa Historical 
Simulation Approach på högre konfidensintervaller. Enligt Van den Goorbergh & Vlaar (1999) 
så behövs minst 1000 observationer för att kunna simulera VaR med Historical Simulation 
Approach på ett 99,9 % konfidensintervall. Att studera mindre än 1000 handelsdagar på ett 99,9 
% konfidensintervall kan resultera i att man får för lite observationer att studera i svansen (Van 
den Goorbergh & Vlaar, 1999, s. 22).  

För att kunna beräkna den risk som man exponeras för med Historical Simulation behöver vi 
välja ett konfidensintervall och välja de n antal observationer som korresponderar 
konfidensintervallet. Detta betyder att om man väljer ett 95 % konfidensintervall så är man 
intresserad av att studera de värsta 5 % av förlusterna. Om vi väljer att studera 1000 
handelsdagar på ett 95 % konfidensintervall så är VaR de 50 värsta observationerna (1000 * 5 % 
= 50) eller 5:e percentilen. 

För att kunna simulera morgondagens avkastning krävs det att man först beräknar avkastningen 
för de 1000 handelsdagar som simuleringen är baserad på. Avkastningen beräknas enligt: 

 

                                                                                        (4.3.1) 
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Där, 

 

= Avkastningen vid tidpunkten t 

 = Pris vid tidpunkten t 

 = Pris vid tidpunkten t-1 

 

Sedan tar man den 5:e percentilen av de historiska avkastningarna. Det avkastningarna som 
simuleras fram som är prognoser för framtida avkastningar. Detta innebär att vi kan med 95 %, 
99 % eller 99,9 % säkerhet säga att modellen misslyckas att fånga riskexponeringen om de 
faktiska avkastningarna blir lägre än det prognostiserade avkastningarna. 

 

4.3.2 Simple Moving Average (SMA) 
 

Simple Moving Average Approach formas genom att beräkna det glidande medelvärdet på 
tillgångens varians över en specifik tidsperiod. I vår studie har tillgångarnas avkastningar 
används som underlag för beräkningen av VaR. Det går emellertid att använda priser eller 
logaritmisk avkastning som bas.  Vi har valt aritmetisk avkastning som bas eftersom det speglar 
potentiella vinster och förluster. Simple Moving Average Approach är en parametrisk ansats 
vilket innebär att tillgångarnas avkastningar, varianser och standardavvikelser beräknas för att 
det ska bli möjligt att kvantifiera riskexponeringen i form av VaR till skillnad från Historical 
Simulation Approach som är en icke parametrisk ansats. 

I studien beräknas SMA med 20, 50 och 200 dagars lagg eftersom vi inte kunnat hitta någon 
standard för hur stora lagg man ska använda. Det är upp till användaren av Simple Moving 
Average att besluta om hur stora lagg den vill använda.  

 

4.4 Kupiec Test 
 

För att kunna mäta vilken av ansatserna som är mest tillförlitlig måste vi backtesta ansatserna.  
Vi jämför den prognostiserade avkastningen med den faktiska avkastningen för varje dag. I 
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fallen då den faktiska avkastningen är mindre än den prognostiserade så har vi i ett Value Break, 
en överskridelse.  

Det förväntade antalet överskridelser är ett minus det valda konfidensintervallet gånger antalet 
observationer. Ju närmare det förväntade antalet överskridelser desto tillförlitligare anses 
ansatsen vara.  

Kupiec Test är ett statistiskt verktyg för att validera eller förkasta VaR – modeller. Kupiec Test 
är en binomialfördelning som används för at testa om antalet överskridelser är inom ett godkänt 
intervall. Binomialfördelningen beräknas enligt:  

 

                                                                                    (4.4.1) 

 

Där, 

 

x = Antalet undantag  

p = Sannolikheten för ett undantag i ett givet konfidensintervall och  

n = Antal tester 

 

Vid större populationer som i denna studie kan binomialfördelningen approximeras med 
normalfördelningen enligt centrala gränsvärdesatsen. Denna approximering gör utvärderingen av 
ansatserna mycket enklare (Jorion, 2007, s. 85).  

 

Detta görs enligt: 

 

                                                     (4.4.2) 
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Där, 

 

 = antalet överskridelser 

 = förväntat antal överskridelser 

 = överskridelsernas varians  

Som vi tidigare har nämnt så beskrivs en slumpvariabel som är normalfördelad av: 

 

 

 

Där X är en slumpvariabel. Där  är väntevärdet och  är populationens varians.  

Givet normalfördelningen så får vi: 

 

                                                                           

 

Med standard normalfördelning avses en normalfördelning med väntevärde 0 och varians 1. De 
kritiska värdena står för följande: 

 

 med 95 % sannolikhet kommer standard normalfördelningen att generera ett tal x som 

ligger i intervallet (-1.96,1.96) 

 med 99 % sannolikhet kommer standard normalfördelningen att generera ett tal x som 

ligger i intervallet (-2.58,2.58) 

 med 99, 9 % sannolikhet kommer standard normalfördelningen att generera ett tal x som 

ligger i intervallet (-3.3,3.3) 
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Tabell 2: Standard Normalfördelning 

Konfidensintervall Sannolikhet Kritiska värden(z) 
95 % 0,05 1,96 
99 % 0,01 2,58 

99,90 % 0,001 3,3 
 

 

Tabell 2 visar dem kritiska värdena för de olika konfidensintervallerna. I de fall då det beräknade 
z enligt ekvation (4.4.2) överskrider dem kritiska värdena förkastar vi ansatsen.
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5. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultat av studien i relation till syftet med studien. Vi vill först 
beskriva hur vi tolkar data och resultat så att läsaren kan bedöma vår objektivitet och sedan 
presenteras resultaten av ansatsernas prestation för varje enskild tillgång. Avslutningsvis 
presenteras även resultaten av Kupiec Test. 

 

5.1 Tolkning av data och resultat 
 

Syftet med studien är att studera Historical Simulation Approach och Simple Moving Average 
Approach i termer av tillförlitlighet vilket är antalet överskridelser av VaR. 

För att behålla objektiviteten i studien vill vi beskriva hur vi tolkar data och resultat.  

Eftersom VaR endast är ett statistiskt verktyg så kan den inte producera ett 100 % tillförlitligt 
resultat och därför förväntar vi oss att den misslyckas x antal gånger. Antalet förväntade 
överskridelser är beroende av det valda konfidensintervallet.  Att ansatserna inte motsvarar de 
resultat vi förväntar betyder inte att vi kan säga att en ansats är bra eller dålig. Enligt Van den 
Goorbergh & Vlaar (1999) så leder endast ett för stort eller för litet antal överskridelser till att 
ansatserna förkastas (Van den Goorbergh & Vlaar, 1999, s. 7). Det betyder att ett resultat som 
inte motsvarar förväntningarna kan vara relativt bra.   

När det gäller tolkningen av de underliggande tillgångarnas karakteristikor så säger både teori 
och tidigare studier att de har stark effekt på ansatsernas prestation och tillförlitlighet.  Vi har 
tidigare i kapitlet praktisk metodologi beskrivit de statistiska karakteristikor som påverkar 
ansatsernas prestation. Vi vill nu ta upp hur vi tolkar de deskriptiva data som vi genom SPSS har 
räknat fram.  

Enligt Jorion (2007) så har en perfekt normalfördelning en skevhet på 0. Detta på visar på 
perfekt symmetri. En positiv eller negativ skevhet är en indikation på att fördelningen lutar åt 
något håll (Jorion, 2007, s. 87).  

När det gäller kurtosis så har en normalfördelning en kurtosis på högst 3. Ett värde på kurtosis 
som är större än 3 visar på att svansen på normalfördelningen avviker från normalfördelningen 
(Jorion, 2007, s. 87).  

Dessa karakteristikor kan användas för att snabbt studera huruvida tillgångars avkastningar är 
normalfördelade eller inte. 
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5.2 Tillgångarnas karakteristikor 
 

Som vi flera gånger har nämnt så bygger beräkningarna av våra ansatser på tre olika 
underliggande tillgångar. Dessa underliggande tillgångarna är OMXs30 (Index), Växelkurs 
(SEK/EUR) och Råolja (Brent Blend Oil). De underliggande tillgångarna har olika 
karakteristikor som volatilitet, skevhet, och kurtosis. Dessa karakteristikor utmärker tillgångarna 
och har en effekt på hur våra valda ansatser presterar. Vi vill därför först visa en 
sammanställning av de underliggande tillgångarnas karakteristikor innan vi presenterar resultaten 
av ansatsernas prestation.  

 

5.2.1 OMX Stockholm 30 
 

Tabell 3: Sammanställning av OMX Stockholm 30 Karakteristikor 

    OMX Stockholm 30 
Volatilitet 

(Standardavvikelse)   1,8063 % 
Skevhet   0,344 

Kurtosis   3,809 
Genomsnittlig avkastning   0,0124 % 

 

Tabell 3 visar OMXs30 karakteristikor i form av volatilitet, skevhet, kurtosis och den 
genomsnittliga avkastningen. I vår studie är OMXs30 den näst mest volatila tillgången. OMXs30 
är en väl diversifierad portfölj vilket betyder att den inte är speciellt volatil. Den genomsnittliga 
standardavvikelsen under de 4 åren som vi studerar är 1,8063 %.   

En skevhet på 0 visar på perfekt symmetri. Skevheten ligger på 0,344 vilket innebär en liten 
lutning åt vänster. De flesta värdena är ändå koncentrerade kring medelvärdet.  

Förutom en kurtosis på 3,809 så passar avkastningarna normalfördelningen ganska bra. Dock 
visar denna kurtosis att det finns observationer ute i svansen som vi inte kan studera och detta 
kan leda till att vi underskattar VaR med antagandet om normalfördelning.  

 

 

 



KAPITEL 5: Resultat    

 

50 

 

Figur 5: Dagliga avkastningar OMXs30 (2006-2009) 

 

 

Figur 5 visar dem dagliga avkastningarna för perioden vi studerar. I mitten av 2006 och i slutet 
av 2008 kan vi se större fluktuationer på avkastningarna. De stora fluktuationerna i slutet av 
2008 kan förmodligen härledas från den globala finanskrisen. 

 

Figur 6: Histogram med normalfördelningskurva (OMXs30) 
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Figur 6 visar ett histogram med normalfördelningskurvan för OMXs30:s avkastningar. Vi kan 
tydligt se att det finns observationer (avkastningar) i vänstra svansen som ligger utanför 
normalfördelningskurvan och detta är ytterligare en indikation på kurtosis. Avkastningarna för 
OMXs30 visar övrigt på en normalfördelning med en viss skevhet. 

 

5.2.2 Brent Blend Oil (Råolja) 
 

Tabell 4: Sammanställning av Råoljans karakteristikor 

    Brent Blend Oil 
Volatilitet 

(Standardavvikelse)   2,6274 % 
Skevhet   0,37 

Kurtosis   5,975 
Genomsnittlig avkastning   0,0491 % 

 

Råoljan är den mest volatila tillgången i vår studie. Den har en genomsnittlig standardavvikelse 
på 2,6274 % vilket ytterligare visas i Figur 7.  

Fördelningen har en skevhet på 0,37 vilket också tyder på en liten lutning åt vänster. Dock är 
lutningen liten som i OMXs30:s fall.  

Fördelningen har en hög kurtosis på 5,975 vilket kan resultera i många observationer ute i 
svansen som vi inte kan fånga med ansatserna under antagandet om normalfördelning.  
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Figur 7: Dagliga avkastningar för Råoljan (2006-2009) 

 

 

Figur 7 visar dem dagliga avkastningarna för råoljan under perioden som vi studerar. I slutet av 
2008 kan vi precis som OMXs30 se större fluktuationer. Detta kan också förmodligen förklaras 
av den globala finanskrisen. 

 

Figur 8: Histogram med normalfördelningskurva (Brent Blend Oil) 
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Figur 8 visar fördelningen på avkastningarna för Råoljan. Vi kan tydligt se observationer utanför 
normalfördelningskurvan vilket är en indikation på kurtosis. I övrigt ser avkastningarna ut att 
vara normalfördelade. 

 

5.2.3 Växelkurs (SEK/EUR) 

 

Tabell 5: Sammanställning av Växelkursens (SEK/EUR) Karakteristikor 

    
Växelkurs 

(SEK/EUR) 
Volatilitet 

(Standardavvikelse)   0,5478 % 
Skevhet   0,131 

Kurtosis   5,368 
Genomsnittlig avkastning   0,0120 % 

 

Växelkursen för SEK/EUR är den minst volatila tillgången i vår studie med en genomsnittlig 
standardavvikelse på 0,5478 %. Förutom perioden från slutet av 2008 till mitten av 2009 är 
växelkursen relativt stabil. I slutet av 2009 kan vi tydligt se växelkursen återigen stabiliseras.  

Växelkursen har också en liten positiv skevhet, dock mycket liten. Detta visar på att de flesta 
värdena är koncentrerade kring medelvärdet.  

Fördelningen har en hög kurtosis på 5,368. Detta illustreras tydligare i Figur 10 där vi kan se 
observationsvärden utanför normalfördelningskurvan. Detta resulterar i att ansatsen kan 
underskatta VaR eftersom det finns observationer som ansatsen inte fångar med antagandet om 
normalfördelning. 
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Figur 9: Dagliga avkastningar Växelkurs (2006-2009) 

 

 

Figur 9 visar dem dagliga avkastningarna för växelkursen (SEK/EUR) under perioden 2006-
2009. Som i de tidigare tillgångarna kan vi tydligt se större fluktuationer från slutet av 2008. 
Detta kan återigen härledas f den globala finanskrisen. 

 

Figur 10: Histogram med normalfördelningskurva (Växelkurs: SEK/EUR) 
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Figur 10 visar normalfördelningskurvan för avkastningarna på växelkursen (SEK/EUR). Vi kan 
tydligt se de flesta observationer koncentrerade kring medelvärdet som skevheten indikerar. 
Dock finns det observationer utanför normalfördelningskurvan som ansatserna inte kan fånga 
med antagandet om normalfördelning och detta kan leda till att vi underskattar VaR. 

 

5.3 Historical Simulation Approach & Simple Moving Average Approach 
 

Beräkningarna av Historical Simulation Approach och Simple Moving Average Approach är 
baserade på 1000 handelsdagar. Nedan presenteras sammanställningen av beräkningarna på de 
olika tillgångarna. Resultaten presenteras för varje tillgång och konfidensintervall så att läsaren 
lättare kan jämföra ansatsernas prestation.  

Det är viktigt att läsaren förstår att vi inte kan förkasta eller validera ansatserna bara för att 
antalet överskridelser inte överensstämmer med det förväntade.  

Kupiec test i slutet av kapitlet (5.4 Kupiec Test) utvärderar modellerna och då kan vi antingen 
validera eller förkasta ansatserna. 

 

5.3.1 OMX Stockholm 30 
 

Tabell 6: Historical Simulation & Simple Moving Average (95 % Konfidensintervall) 

95 % Konfidensintervall HS 
SMA (20 dagar 

lagg) 
SMA (50 dagar 

lagg) 
SMA (200 dagar 

lagg) 
Antal observationer 1000 980 950 800 
Förväntade 
överskridelser 50 49 48 40 
Resultat 94 61 61 52 
Differens +44 +12 +13 +12 

 

Tabell 6 visar en sammanställning av beräkningarna av ansatserna på ett 95 % 
konfidensintervall. Beräkningarna är gjorda på OMXs30. Vi kan tydligt se att alla beräkningar 
överskrider det förväntade. Den ansats som har flest överskridelser på ett 95 % 
konfidensintervall är Historical Simulation Approach som har ett totalt antal överskridelser på 94 
som är 44 mer än förväntat. 
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Tabell 7: Historical Simulation & Simple Moving Average (99 % Konfidensintervall) 

99 % Konfidensintervall HS 
SMA (20 dagar 

lagg) 
SMA (50 dagar 

lagg) 
SMA (200 dagar 

lagg) 
Antal observationer 1000 980 950 800 
Förväntade 
överskridelser 10 10 10 8 
Resultat 33 25 25 26 
Differens +23 +15 +15 +18 
 

Tabell 7 visar resultaten av beräkningarna på ett 99 % konfidensintervall. Vi tydligt se på det 95 
% konfidensintervallet att Historical Simulation Approach har flest överskridelser. SMA20 och 
SMA50 har lika många överskridelser medan SMA200 presterar sämst av de tre glidande 
medelvärdena med 18 överskridelser mer än förväntat. 

 

Tabell 8: Historical Simulation & Simple Moving Average (99, 9 % Konfidensintervall) 

99, 9 % 
Konfidensintervall HS 

SMA (20 dagar 
lagg) 

SMA (50 dagar 
lagg) 

SMA (200 dagar 
lagg) 

Antal observationer 1000 980 950 800 
Förväntade 
överskridelser 1 1 1 1 
Resultat 9 15 13 10 
Differens +8 +14 +12 +9 

 

Tabell 8 visar resultaten av beräkningarna på ett 99, 9 % konfidensintervall. Vi kan nu se att 
Historical Simulation Approach har minst antal överskridelser. Det intressanta är att SMA200 nu 
har minst antal överskridelser av de olika glidande medelvärdena med 9 överskridelser mer än 
förväntat. När vi tittar på resultaten som Historical Simulation Approach presterar på OMXs30 
kan vi se att ansatsen presterar bäst på höga konfidensintervaller som teorin antyder.  
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5.3.2 Brent Blend Oil (Råolja) 
 

Tabell 9: Historical Simulation & Simple Moving Average (95 % Konfidensintervall) 

95 % Konfidensintervall HS 
SMA (20 dagar 

lagg) 
SMA (50 dagar 

lagg) 
SMA (200 dagar 

lagg) 
Antal observationer 1000 980 950 800 
Förväntade 
överskridelser 50 49 48 40 
Resultat 67 59 55 44 
Differens +17 +10 +7 +4 

 

Tabell 9 visar en sammanställning av resultaten av beräkningarna på Brent Blend Oil på ett 95 % 
konfidensintervall. Vi ser fortfarande att Historical Simulation Approach har flest antal 
överskridelser på ett 95 % konfidensintervall. SMA20, SMA50 och SMA200 presterar relativt 
bra med 10, 7 respektive 4 överskridelser mer än förväntat. 

 

Tabell 10: Historical Simulation & Simple Moving Average (99 % Konfidensintervall) 

99 % Konfidensintervall HS 
SMA (20 dagar 

lagg) 
SMA (50 dagar 

lagg) 
SMA (200 dagar 

lagg) 
Antal observationer 1000 980 950 800 
Förväntade 
överskridelser 10 10 10 8 
Resultat 19 17 12 10 
Differens +9 +7 +2 +2 
 

Tabell 10 visar resultaten av beräkningarna på ett 99 % konfidensintervall. Historical Simulation 
Approach har fortfarande flest antal överskridelser. Vi ser också att SMA50 och SMA200 bara 
har 2 överskridelser mer än det förväntade vilket är mycket bra.  
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Tabell 11: Historical Simulation & Simple Moving Average (99, 9 % Konfidensintervall) 

99, 9 % 
Konfidensintervall HS 

SMA (20 dagar 
lagg) 

SMA (50 dagar 
lagg) 

SMA (200 dagar 
lagg) 

Antal observationer 1000 980 950 800 
Förväntade 
överskridelser 1 1 1 1 
Resultat 3 3 2 4 
Differens +2 +2 +1 +3 
 

Tabell 11 visar en sammanställning av resultaten av beräkningarna på ett 99, 9 % 
konfidensintervall. Vi ser att SMA200 har flest överskridelser medan SMA50 har minst antal 
överskridelser. Historical Simulation Approach och SMA 20 har lika många överskridelser. Vi 
kan även se resultaten av beräkningarna på Växelkursen (SEK/EUR) att Historical Simulation 
Approach presterar bäst på höga konfidensintervaller med endast 2 överskridelser mer än 
förväntat.  

 

5.3.3 Växelkurs (SEK/EUR) 
 

Tabell 12: Historical Simulation & Simple Moving Average (95 % Konfidensintervall) 

95 % Konfidensintervall HS 
SMA (20 dagar 

lagg) 
SMA (50 dagar 

lagg) 
SMA (200 dagar 

lagg) 
Antal observationer 1000 980 950 800 
Förväntade 
överskridelser 50 49 48 40 
Resultat 99 50 45 46 
Differens +49 +1 -3 +6 
 

Tabell 12 visar resultaten av beräkningarna på växelkursen (SEK/EUR) på ett 95 % 
konfidensintervall. Vi ser att Historical Simulation Approach har överlägset flest överskridelser 
medan SMA20 bara har en överskridelse mer än det förväntade. SMA200 producerar ett relativt 
bra resultat med 6 överskridelser mer än förväntat. Det är intressant att se att SMA50 presterar 
bättre än förväntat med 3 överskridelser mindre än förväntat. 
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Tabell 13: Historical Simulation & Simple Moving Average (99 % Konfidensintervall) 

99 % Konfidensintervall HS 
SMA (20 dagar 

lagg) 
SMA (50 dagar 

lagg) 
SMA (200 dagar 

lagg) 
Antal observationer 1000 980 950 800 
Förväntade 
överskridelser 10 10 10 8 
Resultat 27 19 9 16 
Differens +17 +9 -1 +8 

 

Tabell 13 visar en sammanställning av resultaten av beräkningarna på 99 % konfidensintervall. 
SMA50 fortsätter att prestera bra under 99 % konfidensintervall med en överskridelse mindre än 
förväntat. Historical Simulation har fortfarande flest överskridelser med 17 överskridelser mer än 
det förväntade. Vi ser också att SMA20 och SMA 200 nästan presterar lika bra med 9 respektive 
8 överskridelser mer än förväntat. Det är intressant att se att SMA50 även lyckas under 99 % 
konfidensintervall prestera ett resultat som är bättre än förväntat med 1 överskridelse mindre än 
förväntat. 

 

Tabell 14: Historical Simulation & Simple Moving Average (99, 9 % Konfidensintervall) 

99, 9 % 
Konfidensintervall HS 

SMA (20 dagar 
lagg) 

SMA (50 dagar 
lagg) 

SMA (200 dagar 
lagg) 

Antal observationer 1000 980 950 800 
Förväntade 
överskridelser 1 1 1 1 
Resultat 6 2 3 5 
Differens +5 +1 +2 +4 

 

Tabell 14 visar resultaten av beräkningarna på 99, 9 % konfidensintervall. SMA20 och SMA50 
producerar mycket bra resultat med bara 1 respektive 2 överskridelser mer än förväntat. 
Historical Simulation Approach har fortfarande flest överskridelser med 5 överskridelser mer än 
förväntat.  
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5.4 Backtest med Kupiec Test 
 

“VaR is only as good as its backtest. When someone shows me a VaR 
number, I don’t ask how it is computed, I ask to see the backtest (Brown, 2008, s. 20)” 

 

Tabellerna nedan visar resultaten av Kupiec Test som är applicerad på våra tre underliggande 
tillgångar. De underliggande tillgångarna som ansatserna baserade på är OMX Stockholm 30, 
Växelkurs (SEK/EUR) och Råolja (Brent Blend Oil). De två ansatser som utvärderas av Kupiec 
Test är Historical Simulation Approach och Simpel Moving Average Approach. Ansatserna är 
tillämpade på tre olika konfidensintervaller nämligen 95 %, 99 % och 99,9 %. Kupiec Test 
kommer att godkänna ansatserna så länge de kritiska värdena inte överskrids.  De kritiska 
värdena är bestämda utifrån val av konfidensintervall. Är resultaten mindre än de kritiska 
värdena betyder det att ansatsernas överskridelser befinner sig inom ett godkänt intervall och 
ansatserna anses vara godkända. Är resultaten däremot större än de kritiska värdena så betyder 
det att ansatserna har producerat alldeles för många överskridelser och därmed förkastas 
ansatserna. 

 

5.4.1 OMXs30 
 

Tabell 15: Resultat av Kupiec Test (OMXs30) 

Konfidensintervall Kritiska värden (z) HS SMA20 SMA50 SMA200 
95 % 1,96 6,39 1,76 2,01 1,95 
99 % 2,58 7,31 4,88 5,05 6,4 

99, 9 % 3,3 8 14,17 12,37 10,29 
 

Tabell 15 Visar utvärderingen av ansatsernas prestation på OMXs30. Vi kan tydligt se att Kupiec 
Test förkastar i stort sett ansatserna på alla konfidensintervaller utom SMA20 och SMA200 på 
95 % konfidensintervall.  
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5.4.2 Råolja (Brent Blend Oil) 
 

Tabell 16: Resultat av Kupiec Test (Brent Blend Oil) 

Konfidensintervall Kritiska värden (z) HS SMA20 SMA50 SMA200 
95 % 1,96 2,47 1,47 1,12 0,65 
99 % 2,58 2,86 2,31 0,82 0,71 

99, 9 % 3,3 2 2,04 1,08 3,58 
 

Tabell 16 visar resultaten av Kupiec Test på Brent Blend Oil. Historical Simulation Approach 
accepteras på 99, 9 % konfidensintervall men dock förkastas ansatsen på de lägre 
konfidensintervallerna. SMA20 och SMA50 presterar ett mycket bra resultat och accepteras på 
alla konfidensintervaller. SMA200 accepteras på de lägre konfidensintervallerna men förkastas 
på 99, 9 % konfidensintervall.  

 

5.4.3 Växelkurs (SEK/EUR) 
 

Tabell 17: Resultat av Kupiec Test (Växelkurs) 

Konfidensintervall Kritiska värden (z) HS SMA20 SMA50 SMA200 
95 % 1,96 7,11 0,15 -0,37 0,97 
99 % 2,58 5,4 2,95 -0,17 2,84 

99, 9 % 3,3 5 1,03 2,1 4,7 
 

Tabell 17 visar resultaten av Kupiec Test på växelkursen (SEK/EUR). SMA50 är det enda lagg 
som accepteras på alla konfidensintervaller. Ett intressant resultat är att SMA20 accepteras både 
på 95 % och 99, 9 % men förkastas på 99 %. Vad detta beror på vet vi inte. Vi hade kunnat 
förvänta oss att ansatsen antingen skulle accepteras på låga konfidensintervaller eller höga 
konfidensintervaller. Historical Simulation Approach förkastas på alla konfidensintervaller. Vi 
kan tydligt se att SMA200 presterar bra på lägre konfidensintervaller och accepteras på 95 % 
konfidensintervall.
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6. Analys och Slutsatser 

I detta kapitel granskar vi resultaten och presenterar våra analyser och slutsatser samt besvarar 
vår problemformulering. 

 

Som vi tidigare diskuterat i uppsatsen är tidigare vetenskapliga studier inte eniga om vilken VaR 
ansats som presterar bättre jämfört med en annan. Vi har undersökt VaR ansatserna Historical 
Simulation Approach och Simpel Moving Approach på tre olika underliggande tillgångar. De tre 
valda underliggande tillgångarna är OMXs30, Växelkurs (SEK/EUR) och Råolja (Brent Blend 
Oil). Vi har tillämpat ansatserna på tre olika konfidensintervaller (95 %, 99 % och 99,9 %) under 
antagandet om normalfördelning. Vi har vidare utvärderat ansatsernas tillförlitlighet med hjälp 
av Kupiec Test.  

 

6.1 Analys av ansatsernas prestation på OMXs30 
 

Resultaten från Kupiec Test tillämpad på OMXs30 visar att ansatserna nästan förkastas på alla 
konfidensintervaller utom SMA20 och SMA200 på 95 % konfidensintervall. Detta beror på att 
ansatserna producerar alldeles för många överskridelser. I de två valda ansatserna är det 
Historical Simulation Approach som presterar sämst på OMXs30. Ansatsen ger ett svagt resultat 
på alla konfidensintervaller och det leder till att Kupiec Test förkastar ansatsen på alla 
konfidensintervaller.  Även om ansatsen förkastas på alla konfidensintervaller så kan vi se 
tendenser på att ansatsen presterar bra på höga konfidensintervaller då ansatsen på 99,9 % 
konfidensintervall har minst antal överskridelser (se Tabell 8). 

Vi förväntade oss enligt teorin att Historical Simulation Approach skulle prestera bra på högre 
konfidensintervaller eftersom ansatsen inte utgår ifrån någon fördelning. Van den Goorbergh & 
Vlaar (1999) konstaterar dock i sin forskning att Historical Simulation Approach har en tendens 
att prestera sämre på högre konfidensintervaller och att detta beror på den antagna 
normalfördelningen fungerar sämre på högre nivåer. Trots att Kupiec Test förkastar Historical 
Simulation Approach på alla konfidensintervaller kan vi se tendenser på att ansatsen presterar 
bättre än SMA (20, 50 och 200) på 99, 9 % konfidensintervall då den hade mist antal 
överskridelser (9 st.). Figur 6 visar fördelningen på avkastningarna för OMXs30 i form av 
Histogram. Vi kan se att avkastningarna för OMXs30 är någorlunda normalfördelade och kan 
enligt Van den Goorbergh & Vlaar (1999) har en effekt på hur väl ansatsen presterar.  



KAPITEL 6: Analys och Slutsatser   

 

63 

 

En annan bidragande faktor som påverkar ansatsens prestation är storleken på observationerna. 
Att Historical Simulation Approach i vår undersökning estimerades med ett relativt stort 
perspektivfönster på 1000 dagar är troligtvis en bidragande faktor till att ansatsen presterar sämre 
på alla konfidensintervaller. Van den Goorbergh & Vlaar (1999) menar att ansatsen producerar 
ett starkt resultat under ett tidsfönster på 250- dagar.  

Simpel Moving Average Approach producerar ett relativt svagt resultat på OMXs30 utom SM20 
och SMA200 på 95 % konfidensintervall.  Ansatsen motsvarar våra förväntningar då den 
presterar bra under lägre konfidensintervaller. Att Simpel Moving Average Approach producerar 
ett starkt resultat under lägre konfidensintervaller har bekräftats av Hendricks (1996) som menar 
att parametriska ansatserna presterar bra så länge tillgångarnas fördelning på avkastningarna 
speglar normalfördelningsantagandet. 

Av karakteristikorna att döma så borde ansatserna ge ett bättre resultat på OMXs30 eftersom 
tillgångens avkastningar har en fördelning med en skevhet på endast 0,344 och en kurtosis på 
3,809. Dessa data överskrider gränsvärdena med liten marginal. Anledningen till att ansatserna 
prestera såpass dåligt på OMXs30 kan förklaras med volatiliteten. Om man studerar Figur 5 kan 
man se att tillgången under den tidsperiod som studien omfattar har två skilda perioder med hög 
volatilitet. Mitten av 2006 och från mitten av 2008 enda fram till någon gång under 2009 har 
tillgången en volatilitet som avviker från det ”normala” vilket kan vara orsaken till varför 
ansatserna presterar så dåligt på OMXs30.  Under dessa perioder av ”extrem” volatilitet har 
ansatserna undervärderat VaR vilket har lett till ett stå stort antal överskridelser trots att 
tillgången har näst lägst standardavvikelse av våra underliggande tillgångar.  

 

6.2 Analys av ansatsernas prestation på Råolja 
 

Resultaten från Kupiec Test applicerad på Råolja visar att ansatserna presterar bra och accepteras 
på alla konfidensintervaller utom HS 95 %, HS 99 % och SMA200 99,9 %.  

Historical Simulation Approach accepteras endast på Råolja på 99,9 % konfidensintervall då 
ansatsen producerar färre överskridelser än förväntat. Ansatsen motsvarar våra förväntningar då 
den accepteras på 99,9 % konfidensintervall. Att Historical Simulation Approach producerar ett 
starkt resultat på 99,9 % kan förklaras med Råoljans höga kurtosis (se Tabell 4) som innebär att 
ansatsen fångar observationer som befinner sig ute i vänstra svansen.  

Resultaten från Kupiec Test visar att SMA20 och SMA50 accepteras på alla 
konfidensintervaller. SMA200 accepteras på 95 % och 99 % konfidensintervaller men förkastas 
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på 99,9 % konfidensintervall. Att ansatsen presterar så bra på råolja kan förklaras med att 
tillgångens avkastningar är någorlunda följer normalfördelningen (se Figur 8).  

Van den Goorbergh & Vlaar (1999) kom i sin studie fram till att Simpel Moving Average 
Approach i överlag presterar bättre än Historical Simulations Approach om de underliggande 
tillgångarna passar normalfördelningen. Van den Goorbergh & Vlaar konstaterar dock att 
ansatsen visar på tendenser att prestera sämre vid ett högt konfidensintervall.  

Detta kan vi dock inte bekräfta i vår studie när det gäller Råolja eftersom SMA20 och SMA50 
accepteras av Kupiec Test på både 99 % och 99,9 % konfidensintervall.  Dock har han testat 
ansatsernas på nederländska index (AEX) vilket kan vara en anledning till de skilda resultaten. 
Kupiec Test har däremot förkastat SMA200 på 99,9 konfidensintervall och det kan bero på att 
det finns ett antal observationer långt ute i vänstra svansen som ansatsen inte fångar. 

 

6.3 Analys av ansatsernas prestation på Växelkurs 
 

Resultaten från Kupiec Test tillämpad på Växelkurs (SEK/EUR) visar att ansatsen Historical 
Simulation Approach ger ett svagt resultat på alla konfidensintervaller. På Växelkurs 
(SEK/EUR) producerar ansatsen för många överskridelser på alla konfidensintervaller (se 
Tabellerna 12, 13 och 14). Detta leder till att Kupiec Test förkastar ansatsen på alla 
konfidensintervaller (se Tabell 18).  

Att Historical Simulation Approach förkastas av Kupiec Test på alla konfidensintervaller kan 
beror på att den underliggande tillgångens avkastningar är normalfördelade (se Figur 10). Som vi 
tidigare nämnt i teorin så är Historical Simulation Approach en icke parametrisk ansats som inte 
antar någon fördelning på tillgångarnas avkastningar. Det innebär att ansatsen presterar bra på de 
tillgångar så länge dess avkastningar inte är normalfördelade. Jackson, Maude och Perraudin 
(1997) studerade hur väl parametriska ansatser och icke parametriska ansatser presterar på ett 
antal faktiska portföljer från en bank. De kom i deras studie fram till att icke parametriska 
ansatser gav en bättre estimering av VaR och att detta berodde på att de underliggande tillgångar 
som ingick i portföljerna inte var normalfördelade. Detta vara en av anledningarna till att vi 
förkastar Historical Simulation Approach på växelkursen eftersom avkastningarna verkar vara 
normalfördelade med en viss kurtosis. 

Simpel Moving Average Approach presterar bra på Växelkurs (SEK/EUR) då SMA20 och 
SMA50 accepteras på alla konfidensintervaller utom SMA20 99 %. SMA 200 accepteras endast 
på 95 % konfidensintervall eftersom ansatsen på de övriga konfidensintervallerna producerade 
för många överskridelser än förväntat. Vi finner det intressant att ansatsen presterar bra på låga 
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konfidensintervaller vilket konfirmeras i tidigare studier och teori. Vi förkastar endast SMA50 
applicerad på OMXs30 på lågt konfidensintervall. Att ansatsen presterar bra på lågt 
konfidensintervaller kan förklaras med att tillgångens avkastningar är någorlunda 
normalfördelade (se Figur 10).  

 

6.4 Slutsatser 
 

VaR är ett riskhanteringsverktyg för att mäta marknadsrisk. VaR är ett samlingsnamn för flera 
ansatser som har olika styrkor och svagheter. Syftet med studien är att jämföra en parametrisk 
och en icke parametrisk ansats av VaR.  Vi har valt att studera Historical Simulation Approach 
(Icke parametrisk) och Simple Moving Average Approach (Parametrisk).  

Syftet med studien är att testa vilken av Historical Simulation Approach och Simple Moving 
Average Approach som är mest tillförlitlig under antagandet om normalfördelning. Ansatserna 
har applicerats på tre underliggande tillgångar. Dem underliggande tillgångarna är OMX 
Stockholm 30, Råolja och Växelkurs. Ansatserna har vidare testats på tre olika konfidensintervall 
(95 %, 99 % och 99, 9 %). Vi har vidare utvärderat ansatserna med hjälp av Kupiec Test. 

Det är viktigt att läsaren förstår att de resultat och slutsatser som författarna kommer fram till 
gäller under de förutsättningar ansatserna tillämpats på. Det betyder att resultat och slutsatser 
gäller under antagandet om normalfördelning, tidsperioden beräkningarna är baserade på och de 
underliggande tillgångarnas karakteristikor.  
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Tabell 18: Utvärdering av ansatserna 

    OMXs30     

Konfidensintervall HS SMA20  SMA50 SMA200 
95 % Förkastad Accepterad Förkastad Accepterad 
99 % Förkastad Förkastad Förkastad Förkastad 

99,9 % Förkastad Förkastad Förkastad Förkastad 

    Råolja     
Konfidensintervall HS SMA20  SMA50 SMA200 

95 % Förkastad Accepterad Accepterad Accepterad 
99 % Förkastad Accepterad Accepterad Accepterad 

99,9 % Accepterad Accepterad Accepterad Förkastad 

    Växelkurs     

Konfidensintervall HS SMA20  SMA50 SMA200 
95 % Förkastad Accepterad Accepterad Accepterad 
99 % Förkastad Förkastad Accepterad Förkastad 

99,9 % Förkastad Accepterad Accepterad Förkastad 
 

Som Tabell 18 visar så accepteras ingen ansats av Kupiec Test på alla konfidensintervaller på 
alla underliggande tillgångar. Vi ser dock att Simple Moving Average Approach har överlägset 
flest acceptanser i jämförelse med Historical Simulation Approach som bara accepteras en gång 
och detta på 99, 9 % konfidensintervall på råolja. Detta kan bero på att tillgångarnas 
avkastningar passar parametriska ansatser (Simple Moving Average Approach) som utgår från 
någon typ av fördelning och i detta fall normalfördelning. En av anledningarna att Historical 
Simulation presterar så dåligt på våra underliggande tillgångar kan ha att göra med vårt val av 
tidsperiod och tillgångstyp. Det finns en risk att vi har inkluderat data som är irrelevant för 
tillgångens ”normala” karaktär genom att studera 1000 observationer. Dock är vi tvungna att 
inkludera minst 1000 observationer för att kunna testa ansatserna på 99, 9 % konfidensintervall 
annars riskerar vi att få för att få observationer ute i vänstra svansen. 

Studien har vidare utgått från följande problemformuleringar: 

 

Vilken av VaR - modellerna är mest tillförlitlig? 
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Det vi tydligt kan säga utifrån våra resultat är att Simple Moving Average Approach som är en 
parametrisk ansats är mest tillförlitlig på de underliggande tillgångar som de har applicerats på. 
Ansatsen har generellt sätt producerat minst överskridelser av VaR och har accepterats 
överlägset flest av gånger av Kupiec Test i jämförelse med Historical Simulation.   

 

Vad har de olika tillgångarnas karakteristikor för effekt på beräknad Value at Risk? 

 

Tillgångar vars avkastningar är någorlunda normalfördelade kan med tillfredställt resultat 
utvärderas med parametriska ansatser vid lägre konfidensintervaller.  Vi kan tydligt se i Tabell 
18 att alla lagg utom SMA50 på OMXs30 accepteras på 95 % konfidensintervall.  Anledningen 
till att parametriska modeller presterar bra på låga konfidensintervaller under antagandet om 
normalfördelning är att ansatsen inte påverkas så mycket av till exempel kurtosis. Vid höga 
konfidensintervaller finns en risk att parametriska ansatser presterar sämre eftersom det kan 
finnas observationer utanför normalfördelningskurvan som ansatsen inte fångar. Detta resulterar 
i att VaR underskattas.   

 

6.5 Diskussion 
 

Ansatsernas tillförlitlighet är starkt beroende av tillgångars karakteristikor såsom volatilitet, 
skevhet och kurtosis. Dessa karakteristikor förändras med tiden och därför kan en ansats 
prestation snabbt förändras när vi studerar en annan tidsperiod. Detta är något som företag och 
institutioner daglien måste ha i beaktande när de väljer vilken ansats som de ska använda. Vi kan 
tydligt se detta problem när vi jämför våra resultat med resultat från tidigare studier och teori.  

Enligt teorin förväntade vi oss att Historical Simulation Approach skulle prestera bättre på höga 
konfidensintervall. Resultatet från vår studie visar att Historical Simulation Approach endast 
accepteras en gång (99, 9 % konfidensintervall) och det på råolja. Vi kan dock se tendenser på att 
ansatsen är bättre på höga konfidensintervaller trots att den förkastas i de flesta fall. Simple 
Moving Average Approach har klarat bra på låga konfidensintervaller som vi förväntade oss 
under det givna antagandet om normalfördelning.  

Bara för att vi har kommit fram till att Simple Moving Average Approach är mer tillförlitlig än 
Historical Simulation Approach betyder det inte att Historical Simulation Approach helt ska 
förkastas som modell eftersom resultaten från vår studie endast gäller under de antaganden som 
studien bygger på samt de studerade tillgångarnas karakteristikor som vi tidigare nämnt ständigt 
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förändras. Tidigare forskning kan inte komma fram till vilken ansats som är mest tillförlitlig 
eftersom olika studier applicerar VaR på olika tillgångar och tidsperioder och kommer därför 
fram till olika resultat. Det som är gemensamt i tidigare forskning är att parametriska modeller är 
mer tillförlitlig på låga konfidensintervaller. Detta kan vi bekräfta i vår studie. 

Vi kunde tydligt komma fram till slutsatsen att Simple Moving Average Approach är mer 
tillförlitligt än Historical Simulation Approach på våra underliggande tillgångar under den 
studerade tidsperioden. Vi har jämfört ansatserna under samma tidsperioder men metoderna för 
att beräkna dessa ansatser skiljer sig åt.  Som vi tidigare har nämnde i teorikapitlet och praktisk 
metodologi så krävs det historisk data på 1000 handelsdagar för att simulera 1000 handelsdagar 
framåt och detta till skillnad från Simple Moving Average Approach som endast är det glidande 
medelvärde. De 1000 handelsdagarna som vi använde som bas för Historical Simulation 
Approach kanske inte är representativ för de 1000 dagarna som vi simulerade fram och detta kan 
också vara en bidragande orsak till varför resultaten så markant skiljer sig åt mellan ansatserna. 

Den rekommendation vi kan ge till användare av VaR är att noga studera ansatsers styrkor och 
svagheter.  Det är även fördelaktigt att studera tillgångarnas karakteristikor innan man beslutar 
om vilka modeller eller ansatser man ska använda eftersom de har en stark effekt på prestationen.  
Det är även viktigt att komma ihåg att VaR endast är ett statistiskt verktyg och kan aldrig vara 
100 % säker och därför är det essentiellt att använda sig av flera alternativa värderingsmodeller. 
Val av konfidensinterval är beroende av syftet med beräkningarna vilket kan vara att validera 
VaR- system, bestämma kapitalbehov eller jämföra VaR med andra institutioner.  

Vi har tidigare diskuterat begränsningarna med VaR som koncept.  VaR som koncept är mycket 
enkel att förstå men det är också den vanligaste kritiken mot den. VaR reducerar all tillgänglig 
information till ett enda nummer vilket betyder att man förlorar potentiell viktigt information. 
Till exempel så säger inte VaR något om storleken på förlusterna i de fall då VaR överskrids. 
Detta leder till en felaktig tolkning av riskerna. En annan viktig sak att förstå är att tillgångar 
med samma VaR behöver nödvändigtvis inte bära på samma risk.  (Tsai, 2004) och Longin 
(2001) föreslår en ansats av VaR som heter Conditional Value at Risk (CVaR) för detta problem.  
Conditional VaR mäter det förväntade värdet på förluster i de fall då det estimerade VaR 
överskrids.  VaR är också kritiserat för sitt begränsade användningsområde eftersom i sin 
vanligaste form bara kan estimera marknadsrisken (Damodaran, 2007).  VaR har dock utvecklats 
till att tillämpas på andra typer av risker. Till exempel Monte Carlo Simulation som kan hantera 
kreditrisker till en viss del (Jorion, 2007).  VaR har också problem att tillförlitligt estimera risk 
faktorer under en längre tidsperiod. Detta resulterar i att resultaten försämras när man går 
månatliga till årliga mätningar (Damodaran, 2007).  Vidare har kritik även presenterats av 
Kritzman & Rich (2002) som belyser att VaR bara behandlar förluster i slutet av den estimerade 
tidsperioden men samtidigt finns det investerare som ser olika på risk. De är även exponerade för 
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risk under tiden de håller tillgången. Den här risken kan inte fångas av ”normala” VaR- 
modeller. För att lösa detta föreslår författarna en metod som kallas Continious Value at Risk. 

Många ekonomer argumenterar för att historien inte är en bra estimator för framtiden. Alla VaR- 
modeller är beroende av historisk data, åtminstone till en viss del (Damodaran, 2007). Vidare så 
är även alla VaR- modeller baserade på vissa antaganden som inte gäller i alla situationer. På 
grund av dessa faktorer är inte VaR en vattentät metod. Tsai (2004) betonar att VaR estimat ska 
alltid ackompanjeras av andra riskhanteringsmetoder och tekniker som stresstest, backtest och 
scenarioanalyser för att skaffa sig en bredare bild av riskerna som man exponeras för.  

Trots kritiken att VaR ignorerar mycket information så är den ett standardverktyg för mätning av 
marknadsrisk. Detta på grund av att den är lättförstålig och enkel att applicera. Den kvantifierar 
potentiella förluster i enkla termer och har blivit godkänd av lagstiftande organ som behandlar 
riskhantering. VaR är även mycket mångsidig eftersom det finns många olika ansatser som har 
olika styrkor och svagheter.
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7. Sanningskriterium 

I detta kapitel kommer vi att diskutera kring några viktiga kriterier som tillåter läsaren att 
utvärdera studiens kvalité och resultat. De kriterier som presenteras och diskuteras är Validitet 
och reliabilitet. 

 

Det finns olika sätt och metoder för att beskriva en studies kvalité. Vi kommer att beskriva vår 
studies kvalité utifrån tre kriterier som vi anser vara viktiga. 

 

7.1 Validitet 
 

En studies validitet statueras som frånvaron av systematiska fel i mätningen och omfattas av två 
betydande komponenter, intern och extern validitet.  

Intern validitet behandlar ämnet kausalitet. Det bestämmer huruvida mätningen uppfyller det 
ursprungliga syftet och om ord överensstämmer med operationella definitioner (Bryman & Bell, 
2003, s. 49). Definitionerna som rör VaR är väletablerade i den akademiska världen. Vi har 
använt samma ord som i litteraturen för att försäkra oss om att inga missförstånd ska uppstå. Ord 
som VaR och de ord som vi använder för att beskriva dem underliggande tillgångarnas 
karakteristikor är ord som dagligen används i den akademiska världen.  

VaR är ett samlingsnamn för en grupp riskhanteringsmodeller. Det finns ett flertal olika ansatser 
som går under VaR men vi har endast valt att fokusera på Historical Simulation Approach och 
Simple Moving Average. Vi anser att vi tydligt fått fram detta budskap.  

Vi anser vidare att vår dataanalys är ackompanjerad av en sund teoretisk referensram som tydligt 
beskriver syftet med studien och har presenterats efter kriteriets krav.  

Extern validitet behandlar frågan hur väl våra mätningar reflekterar verkligheten. Detta kriterium 
behandlar hur författarna har samlat in material och data samt om väl studiens population är 
representativ för hela populationen (Bryman & Bell, 2003, s. 49). 

Tidigare studier visar tydligt att ansatser presterar olika bra på olika ansatser och tidsperioder 
eftersom ansatsernas prestation är starkt beroende av tillgångarnas karakteristikor. Resultaten är 
även beroende av vilken period man studerar eftersom beräkningarna är baserade på tidsseriedata 
som kontinuerligt förändras vilket betyder att förutsättningarna kan ändras om vi tittar på andra 
tidsperioder. Vi kan inte påstå att resultatet av vår studie är representativ för hela populationen 
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eftersom det kan räcka med att vi tittar på en annan tillgång eller tidsperiod för att få helt skilda 
resultat. 

Som vi tidigare har nämnt har vi använt data som hämtats från Thomson DataStream, OMX 
Nordic Exchange och U. S Energy Information Administration. Dessa källor är väl ansedda på 
den finansiella marknaden och är mycket professionella och vi anser därför att de data som de 
tillhandahåller är objektiva data. Detta minskar risken för osystematiska fel och manipulation 
och borde överensstämma med dem faktiska siffrorna på marknaden. Vi ser risken att de siffror 
som vi beräknat VaR på inte stämmer som mycket liten och borde därför inte har någon märkbar 
påverkan på resultatet (Bryman & Bell, 2003, s. 48-50, 95-96). 

 

7.2 Reliabilitet 
 

Om det finns en frånvaro av slumpmässiga fel i mätningen anses studien ha en hög validitet. 
Reliabilitet berör frågan om någon annan forskare skulle komma fram till samma resultat om 
denne skulle upprepa samma studie. Reliabilitet berör också frågan om beräkningarnas 
pålitlighet (Bryman & Bell, 2003, s. 93-95). Reliabilitet en viktig ingrediens för att studien ska 
ha en hög validitet.  

De primärdata som vi har baserat våra beräkningar och vår studie på är hämtade från stora och 
väl ansedda finansiella databaser som Thomson DataStream, OMX Nordic Exchange och U. S 
Energy Information Administration (EIA). V har tydligt beskrivit tillvägagångssätt och perioden 
vi studerat vilket är mycket viktigt för att kunna replikera studien och komma fram till samma 
resultat. 

Under studiens gång har vi gjort beräkningar som bygger på teori som uteslutande finns i 
studiens referensram. Vi har använt SPSS och Microsoft Excel för att göra våra beräkningar och 
vi anser att dessa program är pålitliga nog för att kunna genomgöra en empirisk analys av data.  

Ett viktigt begrepp i vetenskaplig forskning är huruvida studien är replikerbar. Begreppet 
replikering håller om tillräckligt med information existerar för att en tredje part skulle kunna 
utvärdera och förstå samt replikera resultaten utan kompletterande information från författarna. 
Begreppet replikering kräver egentligen inte att resultaten i en bok eller artikel ska kunna 
replikeras utan den kräver att tillräckligt med information ska kunna göras tillgänglig för att i 
princip kunna replikera resultaten (King, 1995, s. 444). I vår studie har vi tillhandahållit allt från 
våra vetenskapliga utgångspunkter till den praktiska metodologin. Detta göra att vi inte tvekar 
om att en tredje skulle kunna replikera resultaten i vår studie. Vidare har tydliga referenser gjorts 
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för att den tredje parten ska kunna finna den nödvändiga informationen som krävs för att kunna 
genomföra studien eller replikeringen.



    

 

73 

 

8. Förslag till framtida studier 
 

Antagandet om normalfördelning gör att vi utgår från att våra valda underliggande tillgångars 
avkastningar följer en specifik fördelning vilket kan vara lång ifrån den faktiska fördelningen. Vi 
tycker därför att det skulle vara intressant att studera våra underliggande tillgångar under andra 
fördelningar som t- fördelning eller mixad fördelning. Det skulle vara intressant att se om man 
skulle komma fram till andra resultat än de som vi kom fram till under antagandet om 
normalfördelning. 

Vi tycker även att det skulle vara intressant att studera våra valda ansatser på andra 
underliggande tillgångar för att få ytterligare resultat som man kan jämföra. 

Som vi tidigare har nämnt så är ansatsernas prestation starkt beroende av tillgångarnas 
karakteristikor. Vi tycker därför det skulle vara intressant att studera olika tidsperioder eftersom 
tillgångarnas omgivning ständigt förändras vilket påverkar resultaten av beräkningarna. 

VaR är ett samlingsnamn för fler metoder att mäta risk på.  Simple Moving Average är en 
parametrisk modell som utgår från någon form av fördelning. Simple Moving Average är den 
enklaste metoden att beräkna det glidande medelvärdet på eftersom den lägger lika stor vikt på 
all historisk data vilket kan vara ett problem då man använder historisk data som kan vara 
irrelevant för dagens situation.  

Det finns fler avancerade metoder att beräkna det glidande medelvärdet på som Exponential 
Moving Average och Weighted Moving Average som lägger större vikt på datum närmast dagens 
datum. Det skulle vara intressant att göra en studie där man jämför tre eller fler metoder att 
beräkna det glidande medelvärdet på för att se om de mer avancerade ansatserna är mer 
tillförlitlig eller inte. 
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