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Abstract 

 

The nordic electricity exchange market, Nord Pool, is today the largest electricity market in Europe 

where electricity is traded on hourly basis, daily basis and also as forward contracts with varying 

maturity. Electricity is a commodity with attributes such that it is unable to be stored for long-term 

consumption as well as the fact that production is restricted to certain geographical locations. Such 

attributes contribute to the variation of prices between countries and predetermined electricity zones 

concerning this commodity. The initial goal of this study is to apply seasonally differentiated 

                                  models to daily return series for electricity prices 

regarding a selection of Nordic countries. With the models specified a method of estimation which 

contains simulations and Copulas will result in a simultaneous distribution function which will have dealt 

with the dependency between the assets. From this simultaneous distribution function the risk measure 

Value at Risk (VaR) will be derived. Following this a simulation and comparison study is conducted where 

daily return series is simulated based on the empirically estimated model parameters. The study will 

then compare model specifications used in the estimation methods mentioned earlier to estimate VaR 

measures which will be compared to non-parametric estimated VaR measures, the difference between 

the models will be described with measures of deviations and illustrations. The results for the model 

fitting shows that the proposed model specifications are well suited for the data at hand and also that a 

VaR measure is obtained that reflects the volatility in the electric market. The simulation and 

comparison study shows that the model specification from which the simulation is conducted is not the 

best model to apply to these series and that a generalization of this model might be more suitable.  

Title: Value at Risk on the Nordic electricity market, a simulation and comparison study. 

 

  



 

Sammanfattning 

 

Den nordiska elbörsen, Nord Pool, är idag Europas största elmarknad där el handlas till spotpris på tim- 

och dagsbasis samt på terminskontrakt med olika löptider. El är en vara med sådana egenskaper att den 

inte kan sparas för konsumtion för en längre tid samt måste produceras där det geografiska läget 

bestämmer var detta kan ske. Sådana attribut gör att priser på el varierar mellan olika länder och 

förutbestämda elzoner. Denna uppsats ämnar inledningsvis till att anpassa säsongsdifferentierade 

                                  modeller till dygnsbaserade avkastningsserier för elpriser 

för ett antal nordiska länder. Med modellerna som grund används en estimeringsmetod vilken 

innefattar simuleringar och Copulas vilket resulterar i en simultan fördelningsfunktion vilken tar hänsyn 

till beroendet mellan tillgångarna. Utifrån den simultana fördelningsfunktionen kommer riskmåttet 

Value at Risk (VaR) beräknas. En simulerings- och jämförelsestudie genomförs även där dygnsbaserade 

avkastningsserier simuleras från de empiriskt skattade modellernas parametrar. Studien jämför sedan 

ett antal modeller för skattning av VaR mot icke-parametriska skattningar av VaR vilket anges med 

avvikelsemått och illustreras. Resultaten för modellanpassning visar på att de modeller som anpassas till 

de empiriska data är väl anpassade samt att ett VaR mått erhålls vilket speglar volatiliteten på 

elmarknaden. Simulerings- och jämförelsestudien visar att den modell som har anpassats ej 

nödvändigtvis är den allra bästa modellen och istället kan en generalisering av modellen vara mer 

lämplig. 

 

 

  



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

De finansiella kriser som avlöst varandra har radikalt förändrat de finansiella marknaderna då dessa har 

blivit mer riskabla att agera på. Företagen och de finansiella aktörerna som agerar på dessa marknader 

har därmed blivit mer försiktiga med hur de positionerar sig med olika finansiella tillgångar. En av de 

mest rörliga finansiella marknaderna är elmarknaden och då framförallt handeln av el på dags- och 

timbasis. Elspot, som är Nord Pools dagsmarknad där aktörerna kan handla el för leverans så nära inpå 

som dagen innan det skall nå slutkund, är den marknad som behandlas i uppsatsen. I uppsatsen används 

modeller som syftar att kunna göra goda prognoser med hänsyn tagen till säsongsvariationer. 

Modellerna anpassas till historiska data från Elspot och används sedan för att ta fram ett riskmått som 

kallas Value at Risk (VaR). Riskmåttet beräknas för att aktörerna skall få en indikation kring hur stor risk 

de tar med sin portfölj av finansiella tillgångar, en stor felberäkning av riskmåttet kan få ödesdigra 

konsekvenser, det är därför viktigt att undersöka hur riskmåttet påverkas om man modellerar fel. Därför 

genomförs även en jämförelsestudie av olika felanpassade modeller för att se hur stor avvikelserna blir 

från den rätta modellen, detta görs genom att simulera data med hjälp av en känd modell och därefter 

anpassa felspecificerade modeller till våra simulerade data. Studien visar att modellerna som anpassas 

till de historiska data från Elspot förefaller beskriva elmarknaden på ett tillfredsställande sätt, och att de 

riskmått som beräknas utifrån modellen visar att en portfölj innehållande dessa tillgångar är behäftad 

med en förhållandevis stor risk. Jämförelsestudien visar att vissa typer av felspecificering är allvarligare 

än andra samt att mer omfattande, och därmed också avancerade, modeller generellt är att föredra.  
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1. Inledning      

1.1 Bakgrund 
 

Genom tiderna har finansiella kriser av varierande storlek med jämna mellanrum drabbat olika sektorer 

och ekonomier. Två i tiden närliggande exempel är IT-kraschen 2001 och Lehman Brothers konkurs 

2008. Perioder som dessa har inneburit hög risk på de finansiella marknaderna där små och stora 

verksamheter har gett vika till följd av kriserna.  

   Risk kan definieras som förändringar hos en oväntad händelse, vilket exempelvis kan vara rörelsen hos 

tillgångspriser eller växelkurser, detta mäts ofta i standardavvikelsen av de oväntade händelserna, 

 (sigma), vilket då kallas för volatilitet.1 Tider med högre volatilitet har ökat riskmedvetenheten på de 

institut som dagligen utsätts för finansiell risk och därmed har Value at Risk (VaR) blivit ett mer 

diskuterat och aktuellt mått. Måttet beskriver den värsta förlusten över en tidshorisont sådant att det 

finns en låg förutbestämd sannolikhet att den faktiska förlusten överstiger denna förlust.2  

   Hantering av risk kan exemplifieras med företag som brett sett utsätts för två olika risker; Business Risk 

och Financial Risk. Business risk är risken som företag självmant anammar för att kunna erhålla 

marknadsandelar eller ge värde åt sina andelsägare, detta kan exempelvis innefatta olika beslut som tas 

och frivillig konkurrens med andra aktörer. Övriga risker klassificeras som Financial risk, riskerna 

bestäms utifrån finansmarknaden. Kan ett företag optimera sin exponering till Financial risk så kan det 

fokusera på Business risk. Financial risks kan i sig delas upp i ett antal kategorier; credit risk, operational 

risk, liquidity risk och market risk.3  

   Det finns flera exempel där market risk, vilken är risken till följd av volatiliteten i marknadspriser, inte 

beaktats och orsakat stora förluster, ett av dessa är den illa implementerade riskhanteringen på 

elmarknaden när krisen på Kaliforniens elmarknad slog till.  
   1998 började en avreglering av Kaliforniens elmarknad, detta skulle innebära lägre elpriser för 

konsumenten till följd av en större konkurrens bland Kaliforniens elleverantörer. Elleverantörerna blev 

då tvungna att leverera el till konsumenterna för ett reducerat fast pris under de fyra kommande åren 

enligt avregleringens villkor, denna konstruktion tog dock ej hänsyn till den volatilitet som skulle kunna 

uppstå på marknaden till följd av avregleringen, då priserna istället antogs sjunka eller vara relativt 

stabila. Elleverantörerna sålde bort ett antal kraftverk under denna period samtidigt som de heller ej fick 

ingå avtal för långsiktig elleverans från dessa avyttrade kraftverk. Leverantörerna var nu tvungna att 

tillgodose kundernas behov av el till de priser som rådde på dags- och timmarknaden. Detta var relativt 

riskfritt till en början då elpriserna var stabila under de två första åren och fluktuerade kring det priset 

som var avtalat med konsumenterna.4  

                                                           

1
 Jorion, P. (2007) Value at Risk, Tredje upplagan, McGraw Hill, s. 76. 

2
 Ibid. s. viii. 

3
 För en beskrivning av dessa risker se Ibid. s. 3-27. 

4
 Joskow, P, J. (2001) California’s electricity crisis, Oxford review of economic policy, 17 (3) 
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I maj 2000 hände det som ej fick hända, elpriserna steg kraftig till följd av olika anledningar som t.ex. 

klimatförändringar, kraftigt stigande gaspriser, avbrott i de åldrande kraftverken5. Den höga efterfrågan 

och det låga utbudet som följde innebar att priserna på el skenade. Dessa möjliga externaliteter hade ej 

avregleringen tagit hänsyn till under denna period vilket ledde till att flera leverantörer gick i konkurs. 

Kärnproblemet var inte avregleringen på elmarknaden i sig utan kan snarare härledas tillbaka till staten 

som ej kunde se risken med de villkor som satts vid avregleringen.6  

   Priser fluktuerar och att tvinga elbolagen till att behöva leverera el till ett fast pris under en så pass 

lång tid som fyra år kan idag anses oaktsamt. Den kris som utspelade sig under denna tid kan hänvisas 

till avregleringen i sig, men faktum är att hade leverantörerna gynnats av bättre villkor som t.ex. 

möjlighet till diversifiering i form av positioner i längre elterminer hade konsekvenserna möjligtvis 

dämpats.7  

   Detta är ett exempel i mängden av kriser som startats på grund av illa implementerad riskhantering 

och Kaliforniens elkris har blivit ett riktmärke för riskmodellering och riskstudier. En god 

riskhanteringsstrategi, modellering av den volatilitet som uppstod och korrekt beräkning av riskmått 

hade kunnat innebära ett gynnsammare scenario för elbolagen, staten Kalifornien och dess invånare. 

 

1.2 Den nordiska elmarknaden 
 

Liksom Kalifornien fast ett par år tidigare, närmare bestämt den 31 januari 1996, avreglerades den 

svenska elmarknaden för att skapa konkurrens mellan marknadsaktörerna och att elmarknaden därmed 

skulle närma sig en marknadsekonomi. Dessförinnan hade Norge 1990 påbörjat avregleringen på den 

inhemska marknaden och då skapat en grund för vad som skulle komma att bli en fullt integrerad 

marknad där leverans över de nordiska gränserna var möjlig. Samtidigt som Sverige 1996 hade avklarat 

avregleringen pågick detta arbete i de två övriga grannländerna, Danmark och Finland. År 2000 

fullbordades detta då Danmark som sista nordiska land hade avklarat den avreglering Sverige, Finland 

och Norge tidigare genomfört.8   

   Sverige hade dock inte färdigställt sin omstrukturering fullt ut, utan den 1 november 2011 delades 

Sverige in i fyra olika elzoner; SE1 (elområde Luleå), SE2 (elområde Sundsvall), SE3 (elområde Stockholm) 

och SE4 (elområde Malmö). Norge hade sedan tidigare delats in i fem elområden, Danmark i två 

elområden medan Finland idag fortfarande är ett enda elområde. Dessa gränser är utsatta vid så kallade 

flaskhalsar, på ett sådant sätt att de prisskillnader som uppstår mellan regionerna skall ge en indikation 

var elnätet samt elproduktionen bör utökas.9  När elkraften inte kan överföras mellan elzonerna på 

                                                           

5
 Amundsen, E.S (2006) Utilities Policy, Why has the Nordic electricity market worked so well?, 14 (3) 

6
 Joskow, P, J. (2001) California’s electricity crisis, Oxford review of economic policy, 17(3) 

7
 Ibid. s.387. 

8
 Nord Pool , http://www.nordpoolspot.com/About-us/History/ , nedladdad 2013-05-06. 

9
 http://www.vattenfall.se/sv/file/Elomr_den___vad_kan_det_vara__15556917.pdf , nedladdad 2013-05-07. 

http://www.vattenfall.se/sv/file/Elomr_den___vad_kan_det_vara__15556917.pdf
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grund av överbelastade överföringsledningar uppstår prisskillnader. Hur ofta prisskillnader uppstår beror 

också på årstiden, hur frekvent en elzon lider av utbudsunderskott samt klimatet som t.ex. mängden 

nederbörd som påverkar mängden producerad vattenkraft.  

   Skillnader i den nordiska elproduktionen finns inte endast regionalt utan skillnader finns även mellan 

länders produktionssätt. Skillnader i och mellan länders produktionssätt är avgörande för den höga 

volatiliteten som visar sig på elmarknaden.10  

 

Figur 1: Den svenska elmarknaden. 11 

Figur 1 illustrerar den svenska elmarknaden och visar de prisskillnader vad gäller de olika 

produktionssätten, detta är en vital del för att förstå de fluktuationer som uppstår på elmarknaden. 

Bilden ovan speglar vad som skulle kunna vara en kall vinterdag då efterfrågan på elkraft är hög och 

därmed även priset. Priset som sätts på den el som produceras är priset för den sista producerade kWh 

och styrs av en jämviktspunkt mellan utbud och efterfrågan, där efterfrågekurvan korsar 

utbudskurvan12. Med andra ord produceras sista kWh med kolkraft kommer kunden få betala priset som 

                                                           

10
 Lundgren, J. (2012)  Market Liberalization and Market Integration: Essays on the Nordic Electricity Market, Diss., 

Jönköpings universitet. s.20. 

11
 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Bildspel-om-elpriset/Elpriset-forklaras/ ,  figur nedladdad 2013-

05-06. 
 
12

 “Pris” på vertikala axeln i Figur 1 visar priset på elmarknaden exklusive utsläppsrättigheter och “Pris 2” avser 

priset inklusive utsläppsrättigheter, det är den sistnämnda jämnvikten som avses. Utbudskurvan avser då “Utbud 
2” i figuren, figuren hämtad från http://www.ekonomifakta.se. 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Bildspel-om-elpriset/Elpriset-forklaras/
http://www.ekonomifakta.se/
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råder för kolkraft, även för den del av elen som producerats med vindkraft eller vattenkraft.  

   Som marknaden ser ut idag med den marginalprissättning som råder kan en förståelse för 

prisskillnaden dag till dag bildas då klimatet har stor inverkan på elpriset som observeras på den 

nordiska elbörsen, dessutom kan stora skillnader observeras mellan prissättningarna beroende på hur 

den sista producerade kWh produceras. 

   Marknadsstrukturen i kombination med att elen inte kan lagras medför de stora variationerna i 

elpriset som observeras på den nordiska elbörsen.13 

1.3 Den nordiska elbörsen, Nord Pool 
 

År 2002 anslöt sig Danmark till den nordiska elbörsen, Nord Pool, som sista nordiska land. Detta innebar 

att Nord Pool nu var en fullt integrerad marknad där handel över de nordiska gränserna möjliggjorts. 

Handeln över gränserna fick en explosionsartad utveckling och 2012 handlades 77 procent av elkraften i 

Norden via Nord Pool som är en så kallad spotmarknad för elhandel. I och med detta är Nord Pool 

Europas största marknadsplats för elhandel där även länder som Tyskland, Estland m.fl. numera handlar. 

370 köpare och säljare är i dagsläget anslutna till Nord Pool för handel med just elkraft.14    

   Efter integreringen av den nordiska elbörsen har elpriset visat tendenser på färre större rörelser15.  

   Nord Pool fungerar som vilken råvarumarknad som helst där elpriset styrs av utbud och efterfrågan. 

Elspot, som är Nord Pools dagsmarknad, vänder sig elproducenterna till för att annonsera det pris de är 

villiga att acceptera för en viss mängd el, i samma stund annonserar elhandelsföretagen det pris de är 

villiga att betala och detta slutar i ett auktionsförfarande. Elbas som är timmarknaden samt Elspot är de 

marknader som ligger till grund för de rörliga avtalen mellan elhandelsföretagen och slutkund. 

Fastprisavtal som är det andra alternativet för slutkunden byggs av positioner i terminer som 

elleverantören avtalat med elproducenten via Eltermin som är Nord Pools finansmarknad. 

Terminskontrakten som avtalas mellan elhandelsföretagen och elproducenter specificerar ett fast pris 

för en viss mängd el till en förutbestämd tidsperiod och levereras alltså till slutkund som ett fast 

elavtal.16  

   Att elkraften säljs på timbasis och dagsbasis ger en indikation om i vilken omfattning elpriset rör sig 

och därmed det problem att modellera de prisfluktuationer som uppstår.  

  

                                                           

13
 Lundgren, J. (2012) s.16. 

14
 Nord Pool , http://www.nordpoolspot.com/About-us/, nedladdad 2013-05-27. 

15
 Lundgren, J. (2012) s.19-20 

16
 Ekonomifakta, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Bildspel-om-elpriset/Elpriset-forklaras/  , 

nedladdad 2013-05-06. 
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1.4 Problemformulering 
 

Att kontinuerligt undersöka risken finansiella institut och bolag som handlar med handelsvaror utsätts 

för med hjälp av olika riskmått har blivit en vital del i den dagliga verksamheten. Vikten av en sådan 

riskhantering skall inte underskattas vilket det inledande exemplet gällande Kaliforniens avreglering av 

elmarknaden gav indikationer på. Riskhantering har brett ut sig på ett explosionsartat sätt till följd av de 

både stora och små kriser som drabbat såväl investerare som bolag den senaste tiden, kriserna har 

avlöst varandra och i många fall har en bristande riskhantering inneburit att dessa kriser eskalerat.17 

Detta gäller inte minst elbolag som tar olika positioner i form av t.ex. terminskontrakt med olika löptid 

där el är den underliggande varan. Detta medför en direkt risk i form av fluktuationer i elpriset som i sin 

tur bestämmer värdet på dessa kontrakt, då de i kontraktet avtalat ett framtida elpris vilket kommer att 

ha en diskrepans mot det elpris som kommer att råda på elmarknaden under löptiden. Så hur skall 

investerare veta vilken risk de utsätts för när de ingår i ett sådant kontrakt eller övriga derivat som beror 

på vad det framtida elpriset kommer att vara?  

   VaR är ett sammanfattande och lättförståeligt mått som beskriver den risk elbolaget utsätter sig för då 

det väljer att investera på någon förutbestämd tidshorisont. En vital del för att erhålla VaR måttet är att 

modellera och prediktera volatiliteten på ett lämpligt sätt om en parametrisk fördelning önskas 

användas. Finansiella tidsserier tenderar att uppvisa stora vinster eller förluster, vilket resulterar i tjocka 

svansar. Tjockleken på svansarna är därför viktig att modellera på rätt sätt och modeller bör jämföras för 

ett rättvisande VaR mått skall erhållas. Att estimera rätt VaR är även viktigt då detta kan leda till stora 

konsekvenser, främst vid en underskattning av måttet och därmed en underskattning av risken. Därmed 

krävs korrekta modellspecifikationer om ett parametriskt skattat VaR skall skattas. Annars kan en 

empirisk fördelning användas för icke-parametrisk estimering men detta innebär vissa nackdelar. 

 

1.5 Syfte 
 

Vi skall med hjälp av de nordiska ländernas elprisserier modellera tillgångarna i en empirisk portfölj för 

att få fram riskmåttet VaR, som sedan skall tolkas. Därefter ämnas en simulerings- och jämförelsestudie 

genomföras där felspecificerade modeller anpassas till simulerat data enligt en känd modell för att få en 

uppfattning kring vilka konsekvenser felmodellering innebär för skattning av VaR.  

  

                                                           

17
 Tsay, R.S. (2010) Analysis of financial time series, Tredje Upplagan, Wiley series in probability and statistics, s. 

325. 
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1.6 Tidigare studier 
 

Många tidigare studier har gjorts inom lämplig modellering av elpriset, prognostisering av volatiliteten 

och beräkningar av olika riskmått, däribland VaR. Denna studies författare har dock inte funnit studier 

med modelljämförelser specifikt inom ramen för elmarknaden, däremot modelljämförelser på andra 

marknader så som aktiemarknaden18. 

   Jens Lundgrens avhandling om den nordiska elmarknaden behandlar fyra olika problem på den 

nordiska elmarknaden där det tredje avsnittet ligger i linje med intresseområdet för denna studie. 

Avsnittet studerar de bakomliggande faktorer till de kraftiga prisrörelser som periodvis uppstår på den 

nordiska elmarknaden. En förklaring till hur volatil elmarknaden är marknadsstrukturen som beskrivs i 

avsnitt 1.2, denna nämner även Jens som en avgörande faktor. I samma avsnitt beskrevs de olika 

produktionssätten med olika kostnadsstrukturer som en god förklaring till volatiliteten på marknaden, 

men även integreringen på marknaden är av betydelse för de mer rörliga perioderna, där visar studien 

att en mer integrerad elmarknad visar upp färre perioder med hög rörlighet.19 

   Lucia och Schwartz (2002) nämner att dygns och veckovis säsongsvariation är vanligt förkommande 

hos tidsserier gällande el och att det till stor del beror på hur handeln av elen går till, men att exempelvis 

förändringar i väderförhållanden skapar stora avvikelser från trenderna.20 

   En studie baserad på exemplet beskrivet i avsnitt 1.1 gällande avregleringen av Kaliforniens elmarknad 

undersöker just VaR i detta sammanhang. Riskmåttet beräknas på timbaserat elpris på två olika 

elmarknader i Kalifornien under avregleringen samt krisen. Undersökningen går ut på att anpassa en 

normalfördelning till de observerade elpriserna och att på så sätt undersöka den risk de tänkta 

aktörerna utsätter sig för beräknat med hjälp av skattad standardavvikelse. Med hjälp av den skattade 

standardavvikelsen beräknas ett VaR-mått för var de två marknaderna. Studien visar på att VaR är ett 

lämpligt mått att mäta den totala risken aktören utsätts för på elmarknaden och VaR beräknas på hela 

finansiella innehavet, d.v.s. korta som långa positioner.21 

  

                                                           

18
 För en jämförelsestudie, se Kuester, K & Mittnik, S (2006) Value-at-Risk Prediction: A Comparison of Alternative 

Strategies, Journal of Financial Econometrics, 4(1) 

19
 Lundgren, J. (2012)  

20
 Lucia, J.J & Schwartz, E.S (2002) Electricity Prices and Power Derivatives: Evidence from the Nordic Power 

Exchange, Review of Derivatives Research, 5 (1) 

21
 Dahlgren, R.W., Liu, C.C. & Lawarree, J. (2001) Volatility in the California power market: source, methodology 

and recommendations, I Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings,. Volym:148, utgåva: 2,  s. 189-
193. 
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2. Teori 
 

En sekvens av stokastiska variabler {  }               kallas en stokastisk process och ligger till grund 

för tidsseriemodellering22. I vårt fall kommer sekvenserna att bestå av de historiska spotpriserna som 

observerats på elmarknaden, {  }, vilka kan ses som realisationer på den stokastiska processen. Dessa 

finansiella tidsserier kan även uttryckas som avkastningar i varje period   från förgående period     

enligt 

 

                    . 23 

 

Volatiliteten anges då av standardavvikelsen för   . En stor utmaning inom ekonometrin är att på ett bra 

sätt kunna modellera historiskt data för prognoser, vilket innefattar modellering av väntevärdet och 

variansen av exempelvis avkastningar för elpriser24. Prognoserna kan i ett senare skede användas till 

exempelvis olika riskmått. Under följande delavsnitt kommer de nödvändiga modellerna för att 

möjliggöra detta behandlas och förklaras.      

2.1 Multiplikativ Säsongs ARIMA 
 

Här går vi igenom de beståndsdelar som tidsseriemodellen ARMA består av för att sedan införa 

begreppet stationäritet, detta resulterar i ARIMA modellen. Med utgångspunkt från denna modell så 

behandlas den multiplikativa säsongs ARIMA modellen vilken ämnar modellera säsongsvariation i en 

stokastisk process. Slutligen anges de verktyg, i form av autokorrelationsfunktionen (ACF) samt den 

partiella autokorrelationsfunktionen (PACF), som används för att identifiera modellerna. 

2.1.1 ARMA 

 

Yule (1926) utförde det ursprungliga arbetet med att ta fram en autoregressiv modell av ordning p, 

förkortat en AR(p) process. En autoregressiv process är som namnet antyder regressiv på sig själv, det 

vill säga beror av hur processen sett ut historiskt. Modellen definieras som 

 

                                . 

 

                                                           

22
 Cryer, J.D & Chan, K (2008) Time Series Analysis with Applications in R, Andra Upplagan, New York: Springer, s. 

11. 

23
 Ibid. s. 278. 

24
 Engle, Robert F (2001) GARCH 101: An Introduction to the Use of Arch/Garch Models in Applied Econometrics. 

NYU Working Paper No, FIN-01-030. s. 5. 



8 
 

där   är oberoende likafördelade stokastiska variabler, det vill säga “vitt brus” samt         vilket 

innebär att väntevärdet   är subtraherat från den ursprungliga observationen    för varje  .25 

   Slutsky(1927) och Wold(1938) är tidiga referenser till modellen för det glidande medelvärdet av 

ordning q, förkortat en MA(q) process, definierad som  

 

                          

 

Terminologin bakom en MA(q)-process uppkommer från det faktum att    fås genom att anpassa 

vikterna                  till variablerna                       och förflytta vikterna för anpassning 

till variablerna                        .  

   Vid användande av uteslutande en MA(q) alternativt en AR(p) process av hög grad på p och q kan en 

modell där de två förgående modellerna kombineras vara mer sparsam i den meningen att färre 

parametrar estimeras. Den kombinerade modellen kallas för ARMA(p,q) 

 

                                                   

 

vilken alltså har AR av ordning p och MA av ordning q.26  

2.1.2 Stationäritet & ARIMA 

 

För att utföra statistisk inferens gällande strukturen på en stokastisk process så krävs oftast förenklande 

antaganden om denna struktur. Stationäritet är ett sådant antagande vilket kort beskrivet innebär att 

sannolikhetslagarna som råder över processen ej ändras över tiden, en sorts statistisk jämvikt. En strikt 

stationär tidsserie är en sådan att den simultana fördelningen för    
    

        
 är densamma som för 

den simultana fördelningen för                       för alla tidpunkter              och laggar   för 

tidsserien {  }. Detta är dock ett starkt antagande och istället använder vi oss i denna uppsats av svag 

stationäritet (andra ordningens stationäritet) där tidsserien antas vara stationär om det ej finns trender i 

tidsserien och autokovarianskoefficienten27,    , mellan observationer endast beror på tidsskillnaden 

mellan dessa         och ej de enskilda perioderna   och  , det vill säga 

●         för alla   

●             för alla   och  .28  

                                                           

25
 Cryer & Chan (2010) s. 66. 

26
 Verbeek, M (2012) A Guide to Modern Econometrics, Fjärde Upplagan, Wiley, s. 284. 

27
 Denna koefficient mäter korrelationen mellan     och      vilka är   laggar åtskilda, det vill säga           , se 

Box, G.E.P, Jenkins, G.M, &  Reinsel, G.C (2008)  Time Series Analysis: Forecasting and Control, Fjärde Upplagan, 
Wiley series in probability and statistics. s. 25. 

28
 Tsay (2010) s. 17. 
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En tidsserie vilken ej är stationär kan differentieras29 för att bli stationär, då erhålls en ARIMA(p,d,q) 

modell där d anger antalet differentieringar innan svag stationäritet uppstår. För att testa om svag 

stationäritet finns i en tidsserie kan ett Dickey-Fuller test30 användas där nollhypotesen är att svag 

stationäritet ej är uppfylld. 

2.1.3 Säsongsvariationer & Multiplikativ Säsongs ARIMA 

 

Inom en tidsserie kan man även finna säsongsvariationer som exempelvis kan vara veckovisa eller 

årsvisa. Dessa kan modelleras med en additiv säsongs ARIMA modell där de specifika 

säsongskorrelationerna ges en motsvarande ARMA parameter i modellen. Dock är det sällan fallet att 

signifikanta säsongskorrelationer endast återkommer i precis den period man önskar specificera för, 

utan även att det kring laggen där säsongskorrelationen uppkommer finns mindre säsongskorrelationer i 

de närliggande laggarna. För att ta hänsyn till detta används en multiplikativ säsongs ARIMA modell, 

                      , där       motsvarar AR-delen, differentieringen samt MA-delen av 

tidsserien som tidigare nämnt och       motsvarar säsongs AR-delen, säsongsdifferentieringen samt 

säsongs MA-delen av tidsserien samt s är den säsong som anges.31  

2.1.4 Autokorrelationsfunktionen & Partiella Autokorrelationsfunktionen  

 

Den tidigare nämnda autokovarianskoefficienten,   , i avsnitt 2.1.2 kan utöver villkoren för svag 

stationäritet även användas för att undersöka vilka korrelationer som uppstår för olika värden på lagg  . 

En plot av    mot lagg   kallas då för en autokovariansfunktion för {  }. Skulle de motsvarande 

autokorrelationskoefficienterna för varje motsvarande    plottas för alla   kallas denna istället för 

autokorrelationsfunktionen (ACF). ACF är enligt definition symmetrisk kring lagg noll så denna skall 

undersökas illustreras oftast den positiva skalan, det vill säga endast positiva laggar      32. Ett 

komplement till ACF är den partiella autokorrelationsfunktionen (PACF), vilken förenklat kan beskrivas 

sådant att likt ACF så beskrivs korrelationen mellan    och      för alla laggar  , men efter att ha rensat 

för effekten av variablerna                     
33. Mönster I plottarna av dessa funktioner kan ge 

ledning för att bestämma vilken process som är lämplig att anpassa till den aktuella tidsserien, dessa 

anges i Tabell 1. 

 

                                                           

29
 En differentieringsoperator,  , kan anges, definierad som            , se Box et al. (2008) s. 8. 

30
 Mer om Dickey-Fuller testet kan läsas i Cryer & Chan (2010) s.128. 

31
 Ibid. s. 230. 

32
 Box et al. (2008) s. 25. 

33
 Cryer & Chan (2010) s. 112, en utförlig beskrivning av PACF finns även att läsa i Box et al. (2008) s. 66-69.  
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Tabell 1: Mönster i ACF/PACF för AR(p), MA(q) samt ARMA(p,q) processer. 

 

Fallen som ej antyder en ren AR(p)- eller MA(q)-process bör således vara en ARMA(p,q) process av 

varierande grader på   och  . För en hänvisning till vilken modell som är korrekt att applicera i ett 

sådant fall utnyttjas ytterligare statistiska verktyg såsom EACF34. 

 

2.2 ARCH/GARCH  

 
Det har ofta funnits specifikationer för att modellera det betingade väntevärdet men desto färre för en 

modellering av den betingade variansen, denna har tidigare oftast erhållits genom den rullande 

standardavvikelsen. Måttet beräknas sådant att variansen i nästa period förutsätts vara ett viktat 

medelvärde av de   tidigare varianserna med lika vikter. Formellt kan detta skrivas 

 

  
       ∑    

 

 

   

 

 

vilket alltså är ett glidande medelvärde över   tidssteg med lika vikter i varje tidssteg, samt där 

        för alla  . 35 

   Det kan te sig tämligen oattraktivt som mått då observationer nära i tid till prognosen bör ha en större 

inverkan på denna än observationer längre bak i tiden. Engle (1982) föreslog då ARCH(p) modellen 

  
    {  

      }        ∑   

 

   

    
   

där      representerar informationen i tiden fram till    . Denna specifikation säger att variansen på 

slumptermen,   , betingat på tidigare den informationen      beror på de kvadrerade slumptermerna i   

perioder bakåt i tiden, där storleken på beroendet k perioder bakåt i tiden bestäms av koefficienten   , 

           . 36  

   ARCH(p) modellen används rätt sparsamt i empiriska sammanhang då många parametrar vanligtvis 

krävs för att förklara variation på ett lämpligt sätt, det är snarare olika generaliseringar av denna som 

                                                           

34
 Extended ACF, EACF, beskrivs i Cryer & Chan (2010)  s. 116. 

35
 Jorion (2007)  s. 222. 

36
 Verbeek (2012)  s. 326. 
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har fått större uppmärksamhet. En variant som har tillämpats ofta är GARCH(p,q) modellen förslagen av 

Bollerslev (1986) 

 

  
    {  

      }        ∑   
 
       

   ∑   
 
       

     

 

där följande villkor skall vara uppfyllda för en positiv, ändlig (definierad) varians 

 

 >0,    ≥0,   ≥0 och ∑        
        
       

 

då gäller 

 

    
   

 

  ∑        
        
   

 . 

Om ovanstående villkor uppfylls är GARCH(p,q) modellen svagt stationär. 37 

I praktiken används ofta GARCH(1,1)  

 

  
    {  

      }              
      

 
    .  

 

som visats fungera väl. Exempelvis har Hansen & Lunde (2005) jämfört 330 olika volatilitetsmodeller på 

två olika tidsserier och funnit att GARCH(1,1) modellen presterar bäst i en av tidsserierna, men att 

modellen även bör ta hänsyn till asymmetri i den andra tidsserien38. 

   En GARCH(1,1) modell i vilken         kallas en IGARCH modell och är alltså icke-stationär enligt 

tidigare villkor, denna modell har blivit populär genom Riskmetrics mjukvara som appliceras inom 

finansiella sammanhang där parametern    oftast sätts till 0.94. 39  

   Herzel et al (2007) har funnit att i de sammanhang där IGARCH effekter uppstår medför relevanta 

konsekvenser för prognoser och därmed riskhantering, men att detta främst gäller för längre 

prognoshorisonter. En uppfattning om tjockleken på svansarna kan fås exempelvis genom kurtosis i 

GARCH(1,1) 

                                                           

37
 Tsay (2010) s. 131. 

38
 Hansen, P.R & Lunde, A (2005) A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH (1, 1)?, 

Journal of applied econometrics, 20 (7) 

39
 Cryer & Chan (2010)  s. 297. 
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om          
     

    

 

så   
    

  

     
    

 
             

              
    

 

 där   är kurtosis för GARCH(1,1).  Detta visar på tjockare svansar än fallet med normalfördelningen, där 

kurtosis är lika med 3, vilket bör tas i beaktning vid modellering.40  

   ARCH/GARCH modeller fångar upp volatilitetskluster vilket är ett mönster som ofta uppkommer i 

finansiella tidsserier när stor variation i föregående tidsperiod tenderar att följas av stor variation i 

nästkommande tidsperiod. Modellerna tar dock inte hänsyn till om variationen i sig är negativ eller 

positiv då dessa antas ha samma effekt på volatiliteten. I praktiken förekommer det ibland att finansiella 

tidsserier påverkas olika beroende på om variationen är negativ eller positiv. Denna asymmetri kan 

fångas upp med olika generaliseringar av GARCH-modellen, exempel på dessa är exponential GARCH 

(EGARCH) och threshold GARCH (TGARCH). Skillnaden mellan positiva och negativa chocker fångas 

exempelvis upp på följande sätt i en TGARCH(p,q)  

 

  
    {  

      }        ∑                
  

     ∑     
    

 
        

 

där      {                                             }. Om      påverkas volatiliteten 

mer vid en negativ chock relativt en positiv chock. 41 

   Asymmetri i finansiella tidsserier kommer dock ej att behandlas inom ramen för denna uppsats. 

 

 

  

                                                           

40
 Tsay (2010)  s. 133. 

41
 Ibid. s.115-116. 
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2.3 Value at Risk 

 
I avsnitt 1.1 definierades VaR som den värsta förlusten över en tidshorisont sådant att det finns en låg 

förutbestämd sannolikhet att den faktiska förlusten överstiger denna förlust. Där nämndes även market 

risk, VaR behandlar framförallt denna risk men kan också appliceras på andra riskområden. Den värsta 

förlusten kan uppskattas icke-parametriskt med hjälp av en empirisk fördelning av de aktuella data som 

avses alternativt beräknas med en parametrisk fördelning. Den parametriska fördelningen som önskas 

specificeras utifrån det aktuella området, fördelningar såsom normalfördelningen, t-fördelningen, 

paretofördelningen samt en mängd andra fördelningar kan appliceras. Givet en stationär process och en 

väl modellerad volatilitet i de finansiella tidsserierna kan grunden för en god prognos för måttet VaR 

antas. Appliceras däremot en felspecificerad modell kan detta ha motsatt effekt och öka risken i form av 

model risk, modellrisk, vilket är en del av operational risks.42 För att skydda sig mot modell risk kan 

modeller utvärderas. 

 

2.3.1 Icke-parametrisk Value at Risk 

 

I dess mest generella form kan VaR beräknas utan antaganden för fördelningen på avkastningen i en 

portfölj. Sannolikhetsfördelningen      för portföljen, där   är det monetära värdet, antas vara 

representativt för det framtida värde portföljen sannolikt kommer anta. Då hittas den värsta förlusten, 

    vilken överstigs med en förutbestämd sannolikhet   genom 

 

             

 

Då sannolikheten   defineras som ovan kallas värdet    för  :te kvantilen. Värdet    är då VaR måttet 

för sannolikheten  .43 

    Fördelarna med att använda en icke-parametrisk estimation relativt en parametrisk estimation är dels 

den enkelhet som denna karaktäriseras av för att beräkna VaR samt att det inte behövs något 

fördelningsantagande. Men denna metod har även ett flertal nackdelar. För det första antas 

fördelningen vara densamma för urvalet som för prediktionen, detta medför att förlusten inte kan vara 

större än vad den empiriska fördelningen tillåter vilket i praktiken inte förväntas uppfyllas, särskilt inte 

vid väldigt små kvantiler. För det andra är den empiriska kvantilen ej ett effektivt mått på den teoretiska 

kvantilen. För det tredje så lämnas inget utrymme för relevanta exogena variabler med icke-parametrisk 

estimation av fördelningen. VaR beräknat på detta sätt kan dock vara en god approximation av en nedre 

gräns för det faktiska VaR.44 

                                                           

42
 Denna angavs även i avsnitt 1.1. se Jorion (2007) s. 26. 

43
 Ibid. s.109-110. 

44
 Tsay (2010) s. 340. 
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2.3.2 Parametrisk Value at Risk 

 

VaR måttet kan som tidigare nämnts utläsas från en kvantil på den icke-parametriska fördelningen men 

kan också skattas med hjälp av skattade parametrar, det vill säga parametrisk VaR, vilket erhålls genom 

            ∫        
  

  

 

där nu alltså den parametriska fördelningen      integreras över för att erhålla   . En exemplifiering 

med normalfördelningen kan istället skrivas 

     
 

√    
  

 
 
   

              

 

där   
   

 
. Därmed fås att  

 

           ∫        
 

  

  

 

där   
      

 
. Utifrån detta är det lätt att se att den värsta förlusten är             . 

Absolutbeloppet används för att förlusten normalt anges utan minustecken (förutsatt att det faktiskt 

finns en förlust vid den kvantilen, vilket är normalfallet vid ett tillräckligt litet  ).45 

2.3.3 T-fördelningen 

 

Andra fördelningar än normalfördelningen är självfallet av intresse, särskilt inom finansiella data där en 

ofta förekommande iakttagelse är att fördelningens svansar förefaller vara tjockare än exempelvis vid 

normalfördelning då extrema observationer oftare förekommer. Detta kan observeras då till exempel 

den svenska avkastningsserien plottas i en Normal QQ-plot. Figur 2 visar att avkastningsserien inte följer 

den röda linjen som normalfördelat data annars gör, data som viker av i den nedre och övre delen 

indikerar en fördelning med tjockare svansar än normalfördelningen. 

                                                           

45
  Jorion (2007) s. 110-111. 
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Figur 2: Normal QQ-plot för den svenska avkastningsserien. 

Täthetsfunktionen för t-fördelningen ges av 

     
          

      √  
                           

där   är antalet frihetsgrader i fördelningen och   är gammafunktionen 

     ∫  
 

 

   
      . 

Här är frihetsgraderna viktiga då ett stort antal frihetsgrader innebär att fördelningen asymptotiskt går 

mot normalfördelningen, medan om frihetsgraderna reduceras så erhålls tjockare svansar.46 

   T-fördelningen har på grund av dess goda egenskaper såsom symmetri och framförallt tjockare svansar 

än normalfördelningen blivit en populär fördelning vid modellering av GARCH effekter.47   

 

                                                           

46
 Jorion (2007)  s. viii. 

47
 Tsay (2010)  s. 165. 
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2.3.4 Multivariat Value at Risk & Copulas 

 

Till skillnad från VaR för enskilda tillgångar så söks ofta ett mått på den sammanfattade risken för en 

portfölj av tillgångar. Traditionellt har detta ofta skett genom att anta att varje enskild tillgång är 

normalfördelad vilket medför att portföljen är en linjär kombination av normalfördelningar, detta 

betyder i sin tur att portföljen blir normalfördelad och följaktligen kan VaR beräknas som en kvantil på 

denna fördelning med en portföljvarians som tar hänsyn till kovariansmatrisen för samtliga tillgångar.  

Detta kan dock leda till problem då beteendet hos svansarna i den simultana fördelningen beror på 

svansarna i fördelningen hos de enskilda tillgångarna. Den multivariata normalfördelningen har visat sig 

vara en dålig beskrivning med avseende på de extrema observationer som förekommer i finansiella 

tidsserier, vilket kan leda till att portföljens VaR troligtvis underskattar de möjliga utfallen.48 

   Copulas är ett koncept som skall avhjälpa detta problem och ta hänsyn till varje individuell marginell 

fördelning vid fall som är mer komplicerade än de då normalfördelningen används. Användningen av 

denna funktion görs mer tydlig med hjälp av Sklar’s Teorem som säger att för någon simultan 

fördelningsfunktion existerar en Copula C som kopplar de marginella fördelningsfunktionerna, 

             på följande sätt 

 

                                            

 

Där   är den n-dimensionella fördelningsfunktionen.49  

   För fallet av två tillgångar så anges denna funktion med de tillgångarnas fördelningsfunktioner och en 

parameter   

 

                              ]. 

 

vilken genom partialderivering kan koppla täthetsfunktionerna på följande sätt 

 

                                               

 

Så länge ekvationen ovan uppfylls kan Copulas användas för två tillgångar, det tidigare nämnda fallet 

med en multivariat normalfördelning kan även uttryckas med Copulas men detta är som sagt ett 

förenklat fall, istället kan man anta t-fördelningar vilket är mer intressant i finansiella tidsserier där 

tjockare svansar förväntas.50  

                                                           

48
 Jorion (2007) s. 207. 

49
 Sklar, A (1973) Random variables, joint distribution functions, and copulas, Kybernetika 9(6) 

50
 Jorion (2007) s. 207-208. 
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3. Metod 
 

I följande delavsnitt kommer de empiriska data vi behandlar att beskrivas och metodvalet för studien att 

redogöras för. 

3.1 Data 
 

Som grund till den empiriska analysen har data inhämtats från Nord Pools spotmarknad för el, det vill 

säga den dagsmarknad där de publicerade priserna avser nästkommande leveransdygn. Analysen består 

av 536 datapunkter för Sverige, Finland, Danmark och Norge från 2011-11-01, dagen då Sverige delades 

upp i fyra elområden, till och med 2013-04-19. De prisserier som denna studie utgår från skapades 

utifrån lika vikter i respektive lands elzoner, Sverige kommer med andra ord viktas med fyra lika stora 

delar utifrån de fyra zonerna i Sverige, Danmark viktas i två delar och Norge viktas i fem delar. Finland 

behöver ej viktas då landet inte är indelat i elzoner. Prisseriena beräknade på detta sätt illustreras i Figur 

3 för respektive land. 

 

Figur 3: Prisutveckling på respektive lands  elmarknad för perioden 2011-11-01 - 

2013-04-19. 
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Figur 4: De fyra viktade avkastningsserierna för de nordiska länderna Sverige, 

Finland, Danmark och Norge.  

 

De fyra prisserierna symboliserar en portfölj där portföljinnehavaren tagit positioner i de fyra nordiska 

länderna med lika vikter i respektive zon för respektive land. Prisserierna transformeras sedan till 

avkastningsserier. I Figur 4 visas de viktade avkastningsserierna för de nordiska länderna, illustrationen 

visar typiska egenskaper för en svagt stationär tidsserie där någon särskild trend ej går att urskilja, detta 

medför att ACF samt den PACF är lämpliga som verktyg för modellspecifikation. De volatilitetskluster 

som uppvisas tyder på ARCH effekter bör uppstå. 
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Figur 5: Autokorrelationsfunktionen för avkastningar på svenska elmarknaden.  

 

ACF för den svenska avkastningsserien illustreras i Figur 5, här är de autokorrelationer vars stapel 

passerar de någon av de blåa linjerna signifikanta på approximativt 5 % signifikansnivå. 

Avkastningsserien uppvisar en tydlig säsongsvariation, detta är tydligt i form av de signifikanta 

autokorrelationerna i var sjunde tidslagg. En sådan autokorrelation innebär att måndagens avkastning 

på svenska elmarknaden korrelerar med måndagens avkastning i föregående vecka, tisdagen med 

tisdagens avkastning föregående vecka och så vidare. Mönstret i Figur 5 är återkommande i samtliga 

avkastningsserier och visar sig vara en av de tydliga gemensamma nämnare vi kan finna för dessa 

tidsserier. 
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 Figur 6: Parvisa korrelationer mellan de nordiska avkastningsserierna med 

anpassad regressionslinje där histogrammen i diagonalen visa r de empiriska 

fördelningarna för varje enskild avkastningsserie.  

 

Den parvisa korrelationsmatrisen i Figur 6 visar på stark korrelation mellan de nordiska 

avkastningsserierna där den svenska och norska avkastningsserien korrelerar mest. Om detta sätts i 

perspektiv till att det är en gemensam portfölj som VaR skall beräknas för bestående av dessa 

avkastningsserier innebär en så hög korrelation mellan de fyra tillgångarna en risk för höga VaR. Detta 

då diversifieringseffekten uteblir vid positiva korrelationer, det vill säga negativa avkastningar i den 

svenska avkastningsserien innebär med ökad sannolikhet negativa avkastningar i övriga länders 

avkastningsserier vilket medför att portföljen som helhet minskar i värde mer än om de enskilda 

avkastningsserierna vore mer negativt korrelerade. Då avsaknaden av diversifieringseffekt i portföljen 

förekommer så kommer denna nu att visa upp hög volatilitet och därmed oftare ge höga VaR 

skattningar. Bristen på diversifieringseffekt medför emellertid en möjlighet till en större positiv 

utveckling av portföljen än om effekten hade varit verksam.  
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3.2 Metodval 

 
Avsnitt 2 anger den teori som ligger till grund för de metoder som vi kommer utnyttja i våra 

avkastningsserier. Denna uppsats kommer att tillämpa                        som huvudmodell 

för modelleringarna då de tydliga säsongsmönstren som uppvisas i ACF för avkastningsserierna 

berättigar en sådan modell. Uppsatsen kommer inte att behandla modeller där exogena variabler 

används, exempelvis ARIMAX. Varje enskild avkastningsserie för de olika länderna kommer att 

modelleras enskilt där behov av de olika modellparametrarna bestäms med hjälp av främst ACF och 

PACF. Eftersom vi bildar en portfölj av tillgångarna kommer beräkningen av VaR att baseras på en 

simultan fördelning i motsatts till en beräkning av VaR för varje enskild tillgångs marginella fördelning. 

Detta kan enligt avsnitt 2.3.2 förenklas om man antar normalfördelning för samtliga tillgångar, men som 

samma avsnitt antyder så finns det nackdelar med detta. Därför väljer vi att använda oss av Copulas för 

att modellera beroendestrukturen i vår portfölj, vilket görs med en t-fördelad Copula där 

avkastningsseriernas empiriska fördelningsfunktioner först kommer att utjämnas för beräkningssyften. 

   I varje portfölj VaR beräkning kan vi specificera vilka modeller som våra enskilda tillgångar har och 

beroende på dessa få ut olika VaR skattningar med hjälp av Copulas. Utgångsläget är vår egen 

specificerade modell där de enskilda tillgångarna alltså får sin egen specifikation. Utöver detta kommer 

vi att undersöka om olika nästade modeller till en                        är mer lämpliga än vår 

modell, det kommer att ske genom simuleringar med utgångspunkt från vår ursprungliga tidsserie. 

Beräkningarna är datorintensiva och vi kommer att använda oss uteslutande av MATLAB®51. 

 

 

  

                                                           

51
 MATLAB

®
 version 8.1.0.604 (2013a) Natick, Massachusetts: The MathWorks Inc. 
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4. Modellanpassning & Simulering  

 

I avsnitt 4.1 kommer vi att använda oss av de tidigare nämnda modellerna i avsnitt 2 för att undersöka 

den datamängd som nämnts i avsnitt 3. I avsnitt 4.2 kommer simuleringsstudien att beskrivas och 

illustreras. 

4.1 Modellanpassning 

 

För att kunna anpassa en modell skall de finansiella tidsserierna, i vårt fall prisserier, i första hand vara 

svagt stationära enligt det som beskrivs i Avsnitt 2.1. För att erhålla svagt stationära prisserier kan de 

först transformeras om till avkastningsserier vilka generellt brukar vara svagt stationära. I Figur 4 har vi 

redan observerat att avkastningsserierna förefaller vara svagt stationära, utöver detta utförs Dickey-

Fuller test på avkastningsserierna för att testa antagandet om svag stationäritet. Här är nollhypoteserna 

att svag stationäritet ej är uppfylld, nollhypoteserna förkastas för de nordiska avkastningsserierna på 5 

% signifikansnivå och därmed anses villkoren för svag stationäritet vara uppfyllda. 

 

Figur 7: Anpassad normalfördelning samt t -fördelning till den Svenska 

avkastningsserien.  

Teorin visar på att finansiella tidsserier ofta tenderar att ha tjockare svansar än normalfördelningen. 

Detta antyds i Figur 7 där den anpassade t-fördelningen, vilken har approximativt 3 frihetsgrader, tycks 

passa bättre än den anpassade normalfördelningen för den Svenska avkastningsserien. Vidare kan det 
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testas ifall normalfördelningsantagandet är uppfyllt eller ej i form av ett Anderson-Darling test52 för varje 

avkastningsserie, där nollhypotesen anger att normalfördelning råder för gällande avkastningsserie. 

Testet utför på samtliga avkastningsserier och nollhypoteserna förkastas på 5 % signifikansnivå om att 

normalfördelning råder på någon av de nordiska elmarknaderna.  

   I avsnitt 3.1 Figur 5 visas att Sveriges avkastningsserie har tydlig säsongsvariation. I samma avsnitt 

nämns även att detta mönster återkommer i samtliga tidsserier, av denna anledning 

säsongsdifferentieras dessa. Efter säsongsdifferentieringen undersöks ACF och PACF för respektive 

marknad och på så sätt bestäms vilken multiplikativ säsongs ARIMA modell som anpassas. 

 

Figur 8: Säsongsdifferentierad ACF och Säsongsdifferentierad PACF för 

avkastningar på svenska elmarknaden.  

Analogt med hur p och q i en              modell anpassas med hjälp av ACF och PACF givet en 

stationär tidsserie så kan en P och Q i en                        anpassas genom att undersöka 

de laggar där autokorrelationen är signifikanta endast där säsongen förekommer. När säsongslaggarna 

undersöks så visar Figur 8 signifikant autokorrelation i den första säsongslaggen för ACF och ett 

avtagande mönster för säsongslaggarna i PACF. Detta tyder på att säsongsmodellen har en säsongs MA 

del med    . I samma figur skall även de laggar som ej är säsongsvarierande undersökas för att 

                                                           

52
 Anderson-Darling testet, vilket även kan appliceras vid andra fördelningar än normalfördelningen, finns 

ursprungligen beskrivet i Anderson, T.W & Darling, D.A (1954) A Test of Goodness of Fit, Journal of the American 
Statistical Association, 49 (268) 
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bestämma graden på p och q, autokorrelationen i dessa laggar är på gränsen till att vara icke-signifikanta 

så graderna på p och q sätts till noll. På samma tillvägagångs sätt bestäms modellerna för de övriga 

tidsserierna och därmed erhölls de teoretiska modellerna i Tabell 2. 

Tabell 2: Modellanpassningar för avkastningsserierna. 

 

Efter att modellerna har anpassats så undersöks autokorrelationsfunktionen samt den partiella 

autokorrelationsfunktionen för de standardiserade residualerna från modellen för att se om modellen är 

lämplig, här skall ej några signifikanta autokorrelationer finnas. Återigen illustreras detta med den 

Svenska avkastningsserien i Figur 9, det tycks ej finnas några signifikanta autokorrelationer sånär som på 

några gränsfall, och detta återkommer även i övriga avkastningsserier. 

 

Figur 9: ACF och PACF för de standardiserade residualerna i den anpassade 

modellen för den Svenska avkastningsserien.  
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Den förgående modelleringen ämnade modellera det betingade väntevärdet, men säger ingenting om 

den betingade variansen. Till samtliga tidsserier kommer en GARCH(1,1) modell även att anpassas för att 

ta hänsyn till de volatilitetskluster som förekommer, detta då den presterar väl empiriskt (se avsnitt 2.2).  

 

Tabell 3: Modellanpassning för den Svenska avkastningsserien. 

 

 

Undersöks modellanpassningen för den svenska avkastningsserien i Tabell 3 är det uppenbart att den 

skattade parametern för säsongs MA delen är ytterst signifikant vilket var förväntat då mönstret i Figur 8 

gav tydliga indikationer på att en sådan modell var lämplig, även de övriga skattade parametrarna är 

signifikanta på 5 % signifikansnivå frånsett konstanten i GARCH(1,1). Här har t-fördelning antagits för 

residualerna och de skattade frihetsgraderna, betecknat DoF (Degrees of Freedom) i Tabell 3, är låga och 

detta ger ytterligare indikationer på att normalitetsantagandet är tveksamt (se avsnitt 2.3.3). I övrigt kan 

noteras att ARCH parametern och GARCH parametern summerar nästan till 1, detta förkommer relativt 

återkommande i varierande utsträckning och implicerar enligt avsnitt 2.2 att IGARCH effekter kan 

förekomma, vilket alltså kommer att ha implikationer om långa prognoshorisonter används, vilket inte 

är fallet här. 
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4.2 Simulering 

Simuleringen går ut på att genomföra en jämförelsestudie av VaR skattningar med olika modeller 

anpassade på simulerade avkastningsserier vilka baseras på modellerna som angavs i Tabell 2 samt mot 

icke-parametrisk skattning av VaR på samma avkastningsserier. För att underlätta förklaringen av hur 

simuleringen går till så har ett flödesschema angetts i Figur 10. Simuleringen förklaras i detalj nedan. 

   Först anpassas modeller enligt avsnitt 4.1 för samtliga fyra empiriska avkastningsserier. Detta leder till 

parameterskattningar vilka skall karaktärisera egenskaperna i de individuella avkastningsserierna. 

Utifrån de anpassade modellerna väljs motsvarande parameterskattningar som parametrar för fyra nya 

avkastningsserier som avses simuleras. Modellerna i Tabell 2 kan då tänkas vara den bästa 

modellspecifikationen att anpassa till de simulerade avkastningsserierna som skall jämföras med, att 

alltså jämföra de simulerade avkastningsserierna med samma modellspecifikation från vilka de 

simulerades från. Med utgångspunkt från parameterskattningarna simuleras en avkastningsserie för 

varje land lika många steg som antalet dagar i avkastningsserierna för de ursprungliga data, det vill säga 

535 dagar. Dessutom genomförs en simulering ytterligare en dag framåt vilken upprepas 100 000 gånger 

för respektive land.  

   En historisk portfölj skapas sedan genom att vikta ihop de simulerade avkastningsserierna på 535 

dagar med lika vikter, detta för att i ett senare skede beräkna ett icke-parametriskt VaR vilket skall 

jämföras mot övriga VaR skattningar. Jämförelsen genomförs för att utreda hur denna förenklade metod 

presterar relativt modellerna. Utöver icke-parametrisk skattning av VaR så ämnas 17 varierande 

modellspecifikationer jämföras för skattning av VaR på de simulerade avkastningsserierna. En av dessa 

17 modellspecifikationer avser modellerna i Tabell 2 och de är således identiska med de modeller 

simuleringen utgick från. Skattning av parametrar med modeller som är identiska med den simuleringen 

utgår från kallar vi hädanefter för portföljanpassningen, vilken alltså avser i någon mening en anpassning 

av en “sann” modell, det vill säga den modell som genererat data. I verkliga fall är givetvis den “sanna” 

modellen okänd. Övriga 16 modeller är multiplikativa säsongs ARIMA vilka skiljer sig från 

portföljanpassningen i olika hänseenden, dessa modeller är följaktligen felspecifierade. Gemensamt för 

de 16 modellerna är även att den modellspecifikation som anges anpassas till samtliga avkastningsserier 

till skillnad från portföljanpassningen där olika modeller anpassas beroende på vilket lands 

avkastningsserie som avses. De 16 modellspecifikationer som skall jämföras utöver icke-parametrisk 

skattning och portföljanpassningen anges i Tabell 6 (avsnitt 5.2).  

   För varje enskild modellspecifikation av de 17 modellspecifikationerna skapas en gemensam 

portföljfördelning genom att skatta nya parametrar och använda dessa för att koppla de marginella 

fördelningsfunktionerna med Copulas genom en metod som beskrivs senare i detta avsnitt. De 

simuleringar som upprepades 100 000 gånger för respektive land viktas sedan ihop till en portfölj med 

lika vikter, en en-dag-framåt portfölj. 

   Från kvantilen på fördelningen för den historiska portföljen beräknas ett icke-parametriskt VaR. Givet 

portföljfördelningarna för de 17 modellspecifikationerna som erhölls med Copulas så kan 17 VaR 

beräknas. Dessutom erhålls ett icke-parametriskt VaR från fördelningen på en-dag-framåt portföljen, 

detta är ”sant” VaR. Samtliga VaR mått beräknas med samma sannolikhetsmassa i svansen för 

fördelningarna för en korrekt jämförelse. 
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   När samtliga VaR mått har samlats i så beräknas skillnaden för icke-parametriskt VaR och skillnaderna 

för VaR med de 17 modellerna mot samma ”sant” VaR som erhölls i en-dag-framåt portföljen för 

samtliga jämförelser. Även skillnaden i kvadrat beräknas. Dessa skillnader avser mått på precisionen för 

icke-parametriskt VaR samt VaR för de skattade modellerna.  

   Simuleringen och beräkningen av jämförelsemåtten, motsvarande Steg 3-6 i Figur 10, upprepas 100 

gånger53 och jämförs med samma sannolikhetsmassa i svansen som önskas undersökas. Den 

genomsnittliga kvadrerade skillnaden, mean square error (MSE), beräknas över de 100 simuleringarna i 

varje jämförelse. Totalt kommer alltså 18 metoder för att skatta VaR att jämföras, där samtliga utgår 

från samma 100 simulerade portföljer enligt den simulering som beskrivits i detta avsnitt.  

 
 

                                                           

53
 100 portföljer simulerades med hänsyn taget till tidsbegränsningar i arbetet, simuleringarna i sig tar ej lång tid 

men estimeringen av modellerna på dessa är tidskrävande. 
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Figur 10: Flödesschema för jämförelsestudien.  
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Metoden för att erhålla den portföljfördelning vilket VaR skall beräknas från baseras i stort på tidigare 

studier av Nyström & Skoglund (2002).54 Applicerad här går metoden inledningsvis ut på att, givet 

korrekt specificerade modeller för varje avkastningsserie med i.i.d residualer, skapa utjämnade 

fördelningsfunktioner. En sådan fördelningsfunktion har en utjämnad inre fördelning, en gaussisk kärna, 

vilken lämnar 10 % av residualerna till vardera svansen att utjämnas med paretofördelningar med 

anledning av att den gaussiska kärnan presterar sämre för anpassning i svansarna55. En sådan 

anpassning illustreras för den svenska avkastningsserien i Figur 11. Den utjämnade fördelningsfunktion 

tas även fram för de övriga tre avkastningsserierna för Finland, Danmark och Norge vilka samtliga 

kommer att användas i ett senare skede. 

 

Figur 11: Empirisk fördelningsfunktion med paretosvansar och gaussiska kärna 

för den Svenska avkastningsserien.  

                                                           

54
 Det vi genomför är en modifierad version av ett exempel som finns i MATLAB version 8.1.0.604 & Econometric 

Toolbox (2013a) Natick, Massachusetts: The MathWorks Inc., där Nyström, K & Skoglund, J (2002) Univariate 
Extreme Value Theory, GARCH and Measures of Risk. Preprint, Swedbank. samt Nyström, K & Skoglund, J (2002) A 
Framework for Scenario-Based Risk Management. Preprint, Swedbank. är huvudkällor. 

55
 Nyström, K & Skoglund, J (2002) Univariate Extreme Value Theory, GARCH and Measures of Risk, Preprint, 

Swedbank. s. 2. 
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Det bör betonas att syftet med utjämningarna inte är att påtvinga någon fördelning med bakomliggande 

teori som grund, såsom t-fördelningen, utan istället ämnar släta ut fördelningen för beräkningssyften, 

särskilt i fördelningens svansar där den rent empiriska fördelningen har få observationer och därmed blir 

svår att använda för skattning. Den Copula som senare används kommer då antas vara multivariat t-

fördelad, det är detta antagande om t-fördelning som kommer att ha inverkan på att fördelningarna 

tillåts ha tjockare svansar och ej fördelningsutjämningen vilken endast är till för att skapa bättre 

förutsättningar för en bra skattning av parametrar i den multivariata t-fördelningen och därmed också 

för skattningen av VaR. 

 

Figur 12: Anpassad övre paretosvans för den Svenska avkastningsserien.  

I Figur 12 illustreras den övre svansen vilken innehåller 10 % av residualerna. Anpassningen tycks 

stämma väl överens med den empiriska fördelningsfunktionens övre svans men med något sämre 

anpassning ju längre ut i svansen man kommer, vilket också bör förväntas med färre data i detta 

område. Den inre gaussiska kärnan tillåter interpolering medan svansarna tillåter extrapolering utanför 

begränsningarna av den ursprungliga empiriska fördelningsfunktionen. Som nämnt i avsnitt 2.3.1 så är 

nedre gränsen hos den empiriska fördelningsfunktionen den största möjliga förlusten vid icke-

parametriskt skattat VaR, vilket är en brist i riskhanteringssammanhang.56 De utjämnade 

fördelningsfunktionerna nämnda i detta avsnitt används vid skattning av den multivariata t-fördelning 

som residualerna antas härröra från, vilken i sin tur ger möjligheten att slutligen skatta VaR.   

                                                           

56
 Ruppert, D (2011) Statistics and data analysis for financial engineering, New York: Springer. s. 508. 
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5. Resultat  

 

Följande avsnitt redovisar resultatet för studien. Först kommer modellanpassningarna till empiriskt data 

att undersökas samt det VaR mått som erhålls för dessa data att tydas. Därefter presenteras resultatet 

av simuleringsstudien där 16 modeller, portföljanpassningen samt icke-parametrisk skattning kommer 

att användas för att estimera VaR och jämföras. 

 

5.1 Modellestimering 

 

De teoretiska modellerna i simuleringsavsnittet skattas i detta avsnitt med Maximum-likelihood 

metoden57. Som vi ser i Tabell 4 så är samtliga skattade parametrar, förutom konstanten i GARCH för 

vissa modeller, signifikanta på 5 % signifikansnivå för respektive frihetsgrader. T-fördelning har antagits 

för respektive land och de låga skattade frihetsgraderna, betecknat DoF (Degrees of Freedom) i Tabell 4, 

för de enskilda marknaderna tyder återigen på att normalfördelningsantagandet är tveksamt (se avsnitt 

4.1 samt avsnitt 2.3.3). 

Tabell 4: Modellanpassningar för samtliga avkastningsserier. 

 

                                                           

57
 Modellestimering för ARIMA och GARCH modeller med maximum-likelihood finns utförligt beskrivet i Box et al. 

(2008). 
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Tabell 5: Skattade VaR mått för den empiriska portföljen. 

 

 

I Tabell 5 kan vi se de skattade VaR för de nordiska elmarknaderna. Det simulerade VaR för den portfölj 

analysen utgår från visar på relativt höga värden då en tolkning av exempelvis det simulerade 10 % VaR 

visar på att förlusten var tionde dag är så hög som 20.14 %. Detta är alltså en väldigt volatil portfölj, 

detta kan bero på att det är en illa diversifierad portfölj givet den höga korrelationen som sågs i avsnitt 

3.1. Resonemanget fördes också i samma avsnitt att även stora vinster var möjliga med denna portfölj 

med hänsyn taget till den höga positiva korrelationen, detta visar den högsta simulerade vinsten då 

denna gav en så hög vinst som 74.25 %. En illa diversifierad portfölj medför höga vinster likväl som stora 

förluster, vinster och förluster som även kan återkopplas till den extrapolering som nu sker via 

paretofördelningens parametriserade svansar till skillnad från den empiriska fördelningens 

begränsningar. 
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5.2 Simuleringsresultat 

 
Tabell 6 visar MSE för varje simulering uppdelat enligt VaR beräknat enligt 10 %, 5 % samt 1 % 

sannolikhetsmassa i svansen för portföljfördelningarna. 

Tabell 6: MSE för jämförelsen av de olika modellerna med olika kvantiler. 

  

Den sämsta modellen att skatta VaR med är i MSE mening den icke-parametriska skattningen, vilken 

alltså ej tycks vara användbar relativt en teoretisk modellering. Modeller vilka ej tar hänsyn till de 

säsongsvariationer som observerades i Figur 8 genom någon säsongsparameter presterar sämre frånsett 

                                . Överlag tycks valet av säsongs MA-del vara berättigat då 

modeller som innefattar denna generellt ger ett bra resultat, det gäller dock inte jämt, VaR beräknat 

enligt 1 % sannolikhetsmassa i svansarna modellerat med säsongs MA-del men ej            

överträffas av vissa modeller som har det omvända förhållandet. Analysen är dock förhållandevis mer 

intressant vid modeller där en säsongs MA-del ingår då merparten av dessa modeller presterar bäst. 

Portföljanpassningen är ej den bästa modellen utan den tredje bästa sett till VaR beräknat enligt 10 % 

och 5 % sannolikhetsmassa i svansarna samt den femte bästa modellen enligt 1 %, de två bästa 

modellerna är istället                                  samt                       

           där en entydigt bästa modell ej framkommer. En god modellanpassning på de simulerade 

serierna bör således innehålla en ARMA-del, en säsongs MA-del samt en            specifikation för 

modellering av volatiliteten, vilket portföljanpassningen delvis har.  
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Vissa modeller anses då alltså bättre än den sanna enligt MSE, men det finns andra sätt att analysera 

avvikelserna. I Figur 13 anges fördelningarna gällande avvikelserna för samtliga modelljämförelser för 

VaR enligt 5 % sannolikhetsmassa i svansarna i boxplottar58, det vill säga varje boxplot innehåller 100 

observationer motsvarande varje iteration i simuleringsjämförelsen för gällande modell och 

medelvärdet av dessa utgör MSE måtten i Tabell 6. 

 

Figur 13: Boxplottar över kvadrerade skillnaderna i simuleringen.  

 

Några särskilt intressanta iakttagelser kan göras ur denna figur. För det första så ligger de flesta extrema 

värden som observeras på den negativa skalan, då avvikelserna beräknas som differensen mellan det 

“sanna” VaR och vårt skattade VaR för varje modelljämförelse så innebär detta att en observation på 

den negativa skalan utgör en underskattning av VaR gentemot det “sanna” VaR. För det andra så har de 

tre bästa modellerna enligt MSE negativa värden upp till den övre kvartilen, det vill säga hela “lådan” i 

boxplottarna underskattar VaR. Och för det tredje så tycks ett generellt mönster där bättre modeller 

tenderar att underskatta VaR medan sämre modeller i större utsträckning överskattar detta.  

  

                                                           

58
 Vi har valt att utesluta boxplotten för den icke-parametriska skattningen från Figur 13 då den är så pass 

avvikande att den saknar större betydelse i sammanhanget samt att figuren blir mer lätt att tyda. 
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6. Diskussion & Slutsatser  
 

Den teoretiska modellen som anpassades till de empiriska data var varianter på en 

                                 . Just denna modell var särskilt nödvändig att applicera då 

tydlig säsongsvariation sågs i tidsserierna, säsongsvariationer som är naturlig på den nordiska elbörsen. 

Även fördelningsantagandet om t-fördelningar spelade stor roll då tjockleken på svansarna tydde på att 

normalfördelningsantagande ej var lämpligt. Så småningom kunde ett VaR mått presenteras, att ge ett 

omdöme för måttet innebär vissa svårigheter, det beror på att det värde som den empiriska 

avkastningsserien antar den dagen VaR har prognostiserats för endast speglar ett av en mängd möjliga 

utfall. Desto viktigare är då att specificera en korrekt modell som ger ett så trovärdigt VaR mått som 

möjligt med bakomliggande teori som grund. Av vad de statistiska verktygen ACF och PACF visade så var 

de varianter på                        väl lämpade. Däremot kan valet av modell för modellering av 

den betingade variansen utvecklas ytterligare. En justering av modellen skulle exempelvis vara att 

modellera volatiliteten enligt någon av de modeller som anges i avsnitt 2.2 gällande asymmetri, 

GARCH(1,1) modellerna som anpassades till de empiriska avkastningsserierna fick signifikanta 

parameterskattningar (frånsett konstanten i dessa modeller) enligt Tabell 7, men modellerna skulle i 

vidare studier kunna revideras för om möjligt få bättre skattningar.  

  De skattade parametrarna från modelleringen la grunden till de 100 simulerade portföljerna, som 

sedan nyttjades i jämförelsestudien. Vad som bör nämnas är att det ytterst sällan uppkom såpass höga 

värden på VaR i simuleringsstudien som det gjorde då vi skattade vårt VaR för de empiriska 

avkastningsserierna. Ett sådant utfall är ej överraskande, de simulerade serierna kommer på grund av 

slumpmässighet att oftast vara relativt okorrelerade med varandra, medan en portfölj som endast 

består av empiriska avkastningsserier från Nord Pools elspot marknad för dygnspriser, vilka tätt följer 

varandra, med stor sannolikhet kommer att vara mer volatil då diversifieringseffekten uteblir. En 

jämförelsestudie med mer volatila portföljer skulle troligen skapa större avvikelser och därmed en 

tydligare jämförelse. Att simulera de enskilda avkastningsserierna var ett medvetet val då 

modellspecifikationerna gällde för dessa, vilket innebar att en mindre realistisk portfölj fick lägga 

grunden för den simuleringsstudie som genomfördes. 

   En jämförelse med det empiriskt skattade VaR mot de simulerade VaR från simuleringsstudien hade 

varit intressant, men detta var ej syftet med simuleringsstudien utan detta var istället att undersöka vad 

konsekvenserna av felmodellering var. Resultatet visar att konsekvenserna av att felspecificera 

säsongsdelen i modellerna ger relativt stor inverkan på MSE, där samtliga modeller som innehåller den 

säsongs MA-del som simulerades från presterade väl. Ett överraskande resultat är dock att 

portföljanpassningen ej presterar bäst, vilket var oväntat. Som nämnt i avsnitt 5.2 så är det 

generaliseringar av portföljanpassningen vid VaR skattning med 5 % samt 10 % sannolikhetsmassa i 

svansarna, nämligen att inkludera ARMA-delen i samtliga modeller, som presterar marginellt bättre. En 

strikt tolkning av resultatet är således att det är lika bra att anpassa ARMA(1,1) modeller oavsett om 

simuleringen ej skedde från en sådan modell. MSE för VaR skattningarna med 1 % sannolikhetsmassa i 

svansen visar att det är                                  modellen som presterar bäst, men 

även här marginellt. Här gäller samma resonemang som tidigare, alltså att en ARMA(1,1) specifikation 

över alla avkastningsserier lämpar sig bäst. Vad som bör nämnas är att skattning av VaR med de bästa 
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modellerna tenderar att underskatta den “sanna” VaR relativt konsekvent, det innebär att risken att 

underskatta en risk blir överhängande. Detta måste däremot ställas i relation till de sämre modellerna 

som även fast de inte nödvändigtvis underskattar risken istället har större variation på de kvadrerade 

avvikelserna. Resultatet visar även att            modellering i sammanhanget har visat sig vara väl 

lämpat då MSE generellt är lägre med en modell som inkluderar denna i motsatts till samma modell 

utan. 

   Studien har visat att delar av modelleringen av tidsserier är viktigare än andra. Självfallet är 

begränsningar satta till de modeller som vi har behandlat samt studiens omfång, ytterligare studier kan 

jämföra fler modeller samt fler simulerade avkastningsserier för om möjligt verifiera resultatet 

ytterligare. Av intresse för vidare studier är även modellering med exogena variabler där många möjliga 

variabler finns tillgängliga, exempelvis väder.  
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Bilaga 

 
Bilagan avses kunna återge de VaR mått som har angetts i Tabell 5 via MATLAB®. I vår skattning 

användes Statistics Toolbox™ (version 2013a) samt Econometrics Toolbox™ (version 2013a) men det är 

möjligt att tidigare versioner återger samma resultat. Funktionen nedan tar som input argumentet 

Data vilken skall vara en matris av de elprisserier vi angav i avsnitt 3.1. Notera att det är prisserierna 

och ej avkastningsserierna som avses, data skall även behandlas sådant att viktningen inom länderna 

skall ha genomförts. Matrisen skall återges sådant att antalet rader är likställt med antalet datapunkter, 

det vill säga 536, medan kolumnerna skall bestå av länderna i följande ordningsföljd, från vänster till 

höger; Sverige, Finland, Danmark, Norge. Output återger de VaR mått som vi har presenterat i Tabell 5. 

Nedan följer alltså den kod som skall användas för att återge resultatet 

 

function [VaR] = Estimering(Data)  

returns = price2ret(Data); % gör om prisserier till avkastningsserier 

nIndices  = size(returns,2); % antal avkastnings-/prisserier 

T    = size(returns,1); % antal avkastningar T i avkastningsserierna 

model{1}  = arima('Distribution','t','Seasonality',7,'SMALags',7,... 

 'Constant',0,'Variance', garch(1,1)); 

model{2}  = arima('Distribution','t','Seasonality',7,'SMALags',7,... 

 'Constant',0,'ARLags',1,'MALags',1,'Variance', garch(1,1));   

model{3}  = arima('Distribution','t','Seasonality',7,'SMALags',7,... 

 'Constant',0,'ARLags',1,'MALags',1,'Variance', garch(1,1));    

model{4}  = arima('Distribution','t','Seasonality',7,'SMALags',7,... 

 'Constant',0,'Variance', garch(1,1)); % modellspecifikationer 

                                       % för Portföljanpassningen 

residuals = NaN(T, nIndices); % allokera lagring 

variances = NaN(T, nIndices); 

fit    = cell(nIndices,1); 

  

options   = optimset('fmincon'); 

options   = optimset(options, 'Display'  , 'off', 'Diagnostics', 'off', ... 
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                           'Algorithm', 'sqp', 'TolCon'  , 1e-7); 

                       % estimerar modellerna 

for i = 1:nIndices 

 fit{i} = estimate(model{i}, returns(:,i), 'options', options); 

 [residuals(:,i), variances(:,i)] = infer(fit{i}, returns(:,i)); 

end 

residuals = residuals ./ sqrt(variances); 

  

tailFraction = 0.1;   % Andel residualer fördelade till svansarna 

OBJ = cell(nIndices,1);   

for i = 1:nIndices 

 OBJ{i} = paretotails(residuals(:,i), ... 

     tailFraction, 1 - tailFraction, 'kernel'); 

end  

U = zeros(size(residuals));  

for i = 1:nIndices 

 U(:,i) = OBJ{i}.cdf(residuals(:,i)); % transformerar marginella 

                                      % fördelningar till uniforma 

                                      % fördelningar 

end  

[R, DoF] = copulafit('t', U, 'Method', 'ApproximateML'); % Anpassa Copula 

  

s = RandStream.getGlobalStream(); reset(s)   % nollställer slumpgeneratorn 

  

nTrials = 10000;                      % antal oberoende slumpförsök 

horizon = 1;                          % VaR prognoshorisont  

Z = zeros(horizon, nTrials, nIndices); 

U = copularnd('t', R, DoF, horizon * nTrials); % t-Copula simulering 
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for j = 1:nIndices 

 Z(:,:,j) = reshape(OBJ{j}.icdf(U(:,j)), horizon, nTrials); 

end  

Y0 = returns(end-7:end,:);         % presample returns 

Z0 = residuals(end-7:end,:);       % presample standardized residuals 

V0 = variances(end-7:end,:);       % presample variances 

simulatedReturns = zeros(horizon, nTrials, nIndices);  

for i = 1:nIndices 

 simulatedReturns(:,:,i) = filter(fit{i}, Z(:,:,i), ... 

                         'Y0', Y0(:,i), 'Z0', Z0(:,i), 'V0', V0(:,i)); 

end  

simulatedReturns = permute(simulatedReturns, [1 3 2]); 

  

cumulativeReturns = zeros(nTrials, 1); 

weights        = repmat(1/nIndices, nIndices, 1); 

                                    % identiskt viktade portföljer 

for i = 1:nTrials  

cumulativeReturns(i)=sum(log(1+(exp(simulatedReturns(:,:,i))-1)*weights)); 

end 

VaR = 100 * quantile(cumulativeReturns, [0.10 0.05 0.01]'); 

disp(' ') 

fprintf('Maximum Simulated Loss: %8.4f%s\n'   ,... 

 -100*min(cumulativeReturns), '%') 

fprintf('Maximum Simulated Gain: %8.4f%s\n\n' ,... 

  100*max(cumulativeReturns), '%') 

fprintf('  Simulated 90%% VaR: %8.4f%s\n'  ,  VaR(1), '%') 

fprintf('  Simulated 95%% VaR: %8.4f%s\n'  ,  VaR(2), '%') 

fprintf('  Simulated 99%% VaR: %8.4f%s\n\n',  VaR(3), '%') 


