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Sammanfattning

Denna uppsats syftar till att utvärdera GARCH-modeller. De används
för att prediktera volatiliteten. I denna uppsats har jag backtestat dessa
för Stockholm OMXS30 mellan åren 1998 till 2013. GARCH-modellernas
feltermer anpassas efter normalfördelning, students t-fördelning och GED-
fördelning. En 99%-ig value-at-risk beräknas med volatilitetsmodellerna.
Med ett betingat- och obetingat täckningstest; backtestas och utvärderas
de olika modellerna. Ingen av modellerna kan garantera en överträdel-
sekvot = 1 vid en 95%-ig signifikansnivå. Det tyder på att det finns brister
i förmågan att beräkna Value-at-Risk. Samtliga modeller lyckas däremot
fånga tidsberoendet av överträdelserna, vilket bekräftas av det betinga-
de täckningstestet. Resultatet stämmer överens med teorin om GARCH-
modellernas volatilitetsestimering som är beroende av föregående tidspe-
riod.
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1 Introduktion

Finansiella institutioner är beroende av prognoser för att kunna fatta välgrun-
dade beslut. Det kan röra exempelvis en värdeportföljs rebalansering som base-
ras på de senaste avkastningsprognoserna, eller en räntesänkning som baseras
på den senaste inflationsprediktionen. Dessa prognoser måste kunna garantera
ett mått av noggrannhet för att kunna vara tillförlitliga. Utvärdering av predik-
tionsmodeller är således nödvändigt. Det för att garantera och validera modeller
som ska ligga till grund för finansiella beslut.

Volatilitet är ett vanligt förekommande riskmått inom finansiell riskhante-
ring. Volatilitet är avkastningens standardavvikelse. Den visar prisvariationen
hos en finansiell tillgång. Volatilitet kan mätas med GARCH - generaliserade,
autoregressiva och betingade heteroskedasticitetsmodeller. Den första modellen
arbetades fram av Engle1 och generaliserades senare av Bollerslev, på 1980-
talet.2 Flertalet versioner har sedan tagits fram. Threshold GARCH-modellen
som beskrivs av Zakoian3 och den exponentiella GARCH-modellen som beskrivs
av Nelson4 är några av dessa. Jämförelser av de olika modellerna har utförts
på varierande underliggande data. Sådana jämförelsr återfinns bland annat i
Heynen et. al som jämför effekterna av EGARCH och GARCH(1,1) på akti-
eindex och penningindex.5 Hansen et. al har producerat en gedigen översikt
av GARCH-familjen, där utvärderas 330 varianter av GARCH-modellen med
QLIKE och MSE-test. Hansen et. al finner att GARCH(1,1) modellen preste-
rar något sämre än andra modeller som tar hänsyn till viktningseffekter, då
modellerna testades på aktiedata.6

VaR-modeller (value-at-risk) är ett verktyg i finansvärlden för utvärdering
av risk. RiskMetrics utvecklade i ett tekniskt dokument VaR-metoden för att es-
timera risk. Marknadsrisk definieras som en värdeförändring till följd av en pris-
förändring på marknaden. Risk defineras av RiskMetrics som osäkerhet kring
framtida nettoavkastningar.7 VaR-modellens tillkortakommanden är väldoku-
menterade och redogörs av bland annat Danielsson. Den har däremot förblivit
ett vanligt använt riskmått av de skäl Danielsson anger: enkelhet i tolkning,
implementering och utvärdering.8

Christoffersen utvecklade ett test för villkorlig volatilitet. Testet kan använ-
1Engle (1982)
2Bollerslev (1986)
3Zakoian (1994)
4Nelson (1991)
5Heynen and Kat (1994)
6Hansen and Lunde (2005)
7Longerstaey and Spencer (1996)
8Danielsson (2011) s.76f.
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das för att estimera VaR-prognosernas volatilitet över ett tidsintervall. Back-
testing för specifika tidpunkter med ett obetingat täckningstest - fångar inte
det tidsberoende som kan uppstå vid VaR-överträdelser. Det kan däremot ge
en indikation på hur väl modellen lyckas i sin prediktering. Christoffersens be-
tingade täckningstest tar hänsyn till tidsberoendet. Det för att fånga de kluster
av VaR-överträdelser som kan uppstå till följd av avkastningars volatilitet och
dess benägenhet att klustra sig.9

Liknande studier har utförts för att utvärdera olika versioner av GARCH-
modeller för Stockholmsbörsen. Eriksson utvärderade diverse GARCH-modeller
med olika distributioner genom att applicera MSE och QLIKE tester för Stock-
holm OMXS30. Eriksson visade att TGARCH-modellen med normalfördelning
var den föredragna modellen, för användning på Stockholm OMXS30.10 Eriks-
son hanterade inte VaR-estimationeras tillförlitlighet, vilket motiverar ytterli-
gare studier på Stockholm OMXS30.

Denna uppsats använder de GARCH-modeller med normalfördelning, stu-
dents t-fördelning och GED-fördelning av feltermerna som används av Eriksson,
med undantag för en ickeparametrisk distribution. Genom beräkning av VaR och
backtesting med användandet av Christoffersen täckningstest - ämnar uppsatsen
till att bidra med empirisk information, kring vilken volatilitetsmodell som kan
anses vara lämpligast anpassad för OMXS30, baserad på historisk data. Målet
är att med en ex-ante value-at-risk - jämföra motsvarande ex-post realiserad av-
kastning. Det för att upptäcka hur väl den aktuella modellen klarar av att fånga
risken för VaR-överträdelse, för en given distribution och given signifikansnivå.
Det är inte full tillfredställande att enbart konstatera hur väl en modell lyckas
prediktera VaR. Med teorin om volatilitetsklustring som presenteras nedan - är
det även av intresse att studera om dessa överträdelser äger rum oberoende av
varandra, eller om det finns en risk för att överträdelserna är tidsberoende.

För att studien ska kunna utföras, måste datamaterialet först utvärderas, för
att fastställa huruvida det uppfyller de förväntningar som finns dokumenterat
om finansiell data. Tre karaktäristiska egenskaper som är väl beskrivet i den
finansiella matematiska litteraturen är volatilitetsklustring, tjocka svansar och
ickelinjärt beroende. Dessa karaktäristika motiverar framtagandet av modeller
som kan hantera dessa karaktäristikor. I en studie utförd av Black påvisades att
finansiell data uppvisar en viktningseffekt. Viktningseffekten innebär att stora
volatilitetssvängningar tenderar uppstå vid perioder av negativ avkastning.11

Denna effekt motiverade framtagandet av justerade GARCH-modeller som kan
9Christoffersen (1998)

10Eriksson (2012)
11Black (1976)
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hantera detta problem, av vilka några nämns ovan. De feta svansarna innebär
en ökad sannolikhet för osannolika händelser, vilket motiverar användandet av
andra fördelningar än den gaussianska fördelningen - känd som normalfördel-
ning. Dessa tjocka svansar tyder på en leptokurtosisk fördelning. Att ekonomiska
variabler uppvisar feta svansar beskrivs av Mandelbrot12.

Uppsatsen kommer först redogöra för teorin bakom de olika volatilitetsmo-
dellerna som kommer att användas och teorin för de respektive fördelningarna.
Sedan följer ytterligare teori om Value-at-risk och hur detta beräknas. Det för
att sedan gå in på teorin bakom Christoffersens täckningstest. Därefter följer
en beskrivning av datamaterialet med tillhörande statistiska för att konfirmera
att det uppvisar förväntade karaktäristika. Därefter presenteras resultatet av
backtestingen som sedan diskuteras i ett separat avsnitt.

I appendixen återfinns den kod som använts för att producera resultatet
som uppsatsen baseras på. Implementeringen av Christoffersens täckningstest
är i kodform hämtad från Danielsson13 som applicerats på datat med funktioner
från Kevins Sheppard Matlab-toolbox.14

2 Teori

Teoriavsnittet är distribuerat genom att inledningsvis ge en beskrivning av de
volatilitetsmodeller tillhörande GARCH-familjen som testas i denna uppsats.
Därefter följer en presentation av de valda fördelningarna för slumptermerna
samt en motivering av varför dessa har valts. En beskrivning av Value-at-Risk
har inkluderats. Slutligen presenteras både ett betingat och ett obetingat test
som används för att utärdera VaR-beräkningarna och teorin bakom dessa.

2.1 Volatilitetsmodeller

Volatiliteten defineras som avkastningens standardavvikelse. Avkastning defi-
neras som den relativa förändringen i en finansiell tillgångs pris över ett givet
tidsintervall. Den kontinuerligt sammansatta avkastningen skrivs

Yt = log
(

Pt
Pt−1

)
= logPt − logPt−1 (1)

12Mandelbrot (1997). För förklaring av Mandelbrot och implikationerna av hans arbete på
synen av finansiella marknader, se Fama (1963). En filosofisk redogörelse över tjocka svansar
i finansiell data och dess implikationer återges på ett lättillgängligt vis i Taleb (2010).

13Danielsson (2011) s.147-158
14Sheppard (2009)
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där Pt är den finansiella tillgångens pris vid tidpunkt t. Denna definition av av-
kastning är att föredra då det är enklare att härleda från tidsseridata än om man
istället skulle använt sig av enkel avkastning.15 I resten av uppsatsen kommer
den kontinuerligt sammansatta avkastningen refereras till som avkastning.

Antag vidare att avkastningen kan skrivas som

Yt = σtZt

givet att avkastningen är standardiserad enligt E[Yt] = 0 och där σ är volati-
liteten, dvs roten ur variansen hos avkastningen. Z är en oberoende identiskt
distribuerad slumpvariabel med väntevärde 0 och varians 1, dvs {Zt}. De olika
distributionerna av Z-variablen redogörs för senare i teoriavsnittet.

För att testa modellerna används Matlab med tillhörande toolbox MFE som
utvecklats av Kevin Sheppard vid Oxford universitet. De restriktioner som an-
vänds i Sheppards modell redovisas i respektive modellbeskrivning nedan.16

2.1.1 GARCH(1,1)-modellen

Den generaliserade autoregressiva betingade heteroskedasticitetsmodellen, som
förkortas GARCH, utvecklades av Bollerslev17 som en vidareutveckling av Eng-
les ARCH-modell.18 GARCH-modellen som den beskrevs av Bollerslev där GARCH(L1, L2)-
modellen definieras som

σ2
t = ω +

L1∑
i=1

αiY
2
t−i +

L2∑
j=1

βjσ
2
t−j (2)

Där σt är volatiliteten för tidpunkt t, α är en viktningskoefficient som viktar
den föregående periodens avkastning Y och slutligen är β en viktningskoefficient
som viktar den föregående periodens volatilitet.

15Detta eftersom avkastningen för flera perioder kan skrivas som summan av en periodiska
kontinuerligt sammansatta avkastningar. Från ekvationen för enkel avkastning

Rt =
Pt − Pt−1

Pt−1

kan den kontinuerligt sammansatta avkastningen för flera perioder uttryckas som

Yt(n) = log(1 + Rt(n)) = log((1 + Rt)(1 + Rt−1) . . . (1 + Rt−n+1))

= log(1 + Rt) + log(1 + Rt−1) + . . . + log(1 + Rt−n+1)

= Yt + Yt−1 + . . . + Yt−n+1

där det blir uppenbart att den kontinuerligt sammansatta avkastningen för flera perioder är
summan av den kontinuerligt sammansatta avkastningen för enskilda tidsperioder. Härledning
av avkastningen återfinns i flera läroböcker i finansiell matematik. Se bland annat Danielsson
(2011).

16Sheppard (2009)
17Bollerslev (1986)
18Engle (1982)
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Denna uppsats kommer att använda sig av en vanligt förekommande GARCH-
modell som använder sig av en tidslagg, GARCH(1,1)-modellen, som skrivs en-
ligt följande.

σ2
t = ω + αY 2

t−1 + βσ2
t−1 (3)

Bollerslev föreslår ett antal parameterrestriktioner för att kontrollera och garan-
tera stabila resultat. Först införs restriktionerna om strikt postitiva paramerar

ω, α, β > 0

och för att försäkra sig om stabilitet införs restriktionen

α+ β < 1

Parametrarna estimeras med maximum likelihood estimering (MLE) genom in-
kluderandet av en så kallad burn-period. En del av samplet undantags från
undersökningen för att kunna användas till estimeringen av parametrarna. Det-
ta görs för samtliga volatilitetsmodeller och för samtliga fördelningar.

2.1.2 EGARCH-modellen

Nelson19 utvecklade den exponentiella GARCH-modellen, förkortat EGARCH.
I denna uppsats kommer den att estimeras på följande form

ln(σt) = ω + αzt−1 + γ(|zt−1| − E[|zt−1|]) + β ln(σt−1) (4)

där {αt}t=∞,∞ och {βk}k=1,∞ är reella, icke-stockastiska och skalära sekvenser.
Då ln(σt) kan tillåtas vara negativ så undkommer EGARCH-modellen restrik-
tionen om positivitet som återfinns i GARCH(1,1)-modellen. EGARCHen han-
terar även långvariga chocker till förändringar i volatiliteten. Nelson anger som
ett tredje skäl för EGARCHen att σ2 bättre kan hantera asymmetriska positiva
respektive negativa feltermer.20

För att se ytterligare exempel på hur EGARCH hanterar volatilitet på ak-
tiedata så se bland annat Brandt och Jones studie om långtidseffekterna av
volatilitetprediktering med EGARCH på det amerikanska indexet SP500.21

2.1.3 TGARCH-modellen

Threshold-GARCH-modellen, förkortat TGARCH, beskrivs av Zakoian och är
som EGARCH-modellen ovan konstruerad för att kunna hantera viktningsef-

19Nelson (1991)
20Nelson (1991)
21Brandt and Jones (2006)
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fekter.22 TGARCH skrivs på följande vis:

σt = ω +
L1∑
i=1

αi[(1− γi)ε+t−i − (1 + γi)ε−t−i] +
L2∑
j=1

βjσt−j (5)

I denna uppsats kommer L1 och L2 att sättas till 1, vilket resulterar i TGARCH(1,1).
Parameterrestriktionerna som garanterar positivitet är ω, α+γ > 0 och α, β ≥ 0.

2.2 Fördelningar

Den här sektionen redogör för de olika fördelningar som implementeras för de
olika GARCH-modellernas feltermer. Feltermerna approximeras med den sto-
kastiska variabeln Z, som vi kunde se i avsnittet om avkastningarna ovan. Den
valda fördelningen påverkar därför feltermernas distribution och påverkar volati-
litetsestimering. Detta kan i sin tur ge upphov till skiftande loglikelihoodvärden.
Genom att maximera loglikelihoodfunktionerna för de olika fördelningarna esti-
meras modellparametrarna som sedan implementeras med GARCH-modellerna.

2.2.1 Normalfördelning

Under normalfördelningsantagande kan distributionen för t=2 och de efterföl-
jande tidsperiodernas densitet skrivas som

f(y2) = 1√
2π(ω + αy2

1 + βσ̂2
1)

exp
(
−1

2
y2

2
ω + αy2

1 + βσ̂2
1

)
och loglikelihoodfunktionen som approximerar parametrarna skrivs som

logL = −T − 1
2 log(2π)−1

2

T∑
t=2

(
log
(
ω + αy2

t−1 + βσ2
t−1
)

+ y2
t

ω + αy2
t−1 + βσ2

t−1

)
I beskrivningen av normalfördelningen och dess loglikelihoodformel ovan så har
formeln för σ2

t skrivits ut i sin rekursiva form. Detta för att visa läsaren hur
GARCH-modellen används i fördelningen. I beskrivningen av de andra fördel-
ningarna kommer σ2

t att användas.

2.2.2 Students t-fördelning

Om antalet frihetsgrader ν > 2 så maximeras loglikelihoodfunktionen med föl-
jande ekvation för students t-fördelningen.

logL = N log
[

Γ(ν+1
2 )√

π(ν − 2)Γ(ν2 )

]
− 1

2

N∑
t=1

log σ2
t −

ν + 1
2

N∑
t=1

log
[
1 + y2

t

σ2
t (ν − 2)

]
22Zakoian (1994)
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där Γ(.) är gammafunktionen. När ν →∞ så antar students t-fördelningen nor-
malfördelning. Då ν = 1 antar den Cauchy-fördelningen. Genom anpassning av
antalet frihetsgrader kan förekomsten av feta svansar modelleras med students
t-fördelningen.

2.2.3 Generalized error-fördelning

Generalized error-fördelning, förkortat GED-fördelningen, används av Nelson23

i hans applicering av EGARCH. GED-fördelningen är en av de vanligt förekom-
mande fördelningarna som används vid volatilitetsestimering. GED-fördelningen
skrivs enligt följande:

logL =
T∑
t=1

ln
(ν
λ

)
−
(

1
2

)
|(Rt − a− bRt−1 − cσ2

t )/σtλ|ν−

− (1 + ν−1) ln(2)− ln
[
Γ
(

1
2

)]
− 1

2 ln(σ2
t )

Normalfördelningen kan beskrivas i termer av GED då (ν = 2). Den uniforma
fördelningen beskrivs av GED då ν = ∞. Fördelningar med tjocka svansar
beskrivs således av GED-fördelningen då ν < 2.24

2.3 Value-at-Risk (VaR)

Definitionen av Value-at-risk som kommer att användas i denna uppsats är
hämtad från Danielsson 25. Danielsson definierar Value-at-risk, förkortat VaR,
som den förlust av en portfölj som med en given sannolikhet p riskerar överstigas
för ett givet tidsintervall. Förlusten kommer ekvivalent att understiga VaR med
sannolikheten (1− p) för samma tidsperiod. VaR är således en vald kvantil för
riskerad förlust på distributionen av vinst och förlust. Den skrivs som

Pr[Q ≤ −V aR(p)] = p (6)

där
Q = Pt − Pt−1

där Pt är avkastning för tidsperioden t.26 I denna uppsats kommer VaR att
beräknas för en signifikansnivå på 99%.

För att kunna utföra backtestet måste överträdelserna av ex-ante VaR gente-
mot ex-post VaR registreras. Dessa VaR-överträdelser defineras som en händelse

23Nelson (1991)
24För ytterligare förklaring av GED-fördelning, se Harvey (1990).
25Danielsson (2011) s.76
26Ekvation (5) kan även skrivas som p =

∫ −V aR(p)
−∞ fq(x)dx.
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η så att

ηt =
{

1 om yt ≤ −V aRt
0 om yt > −V aRt

där antalet ηt = 1 räknas ihop till summan v1, och där antalet ηt = 0 summe-
ras till v0. Dessa kan sedan användas för att beräkna överträdelsekvoten som
definieras enligt följande:

Överträdelsekvot = v1

pWT

där p är den angivna signifikansnivån och WT är den totala datamängden. Om
v1 =

∑
ηt så är v0 = WT − v1. En överträdelsekvot = 1 innebär en perfekt

överenstämmelse mellan ex-ante VaR och ex-post VaR som predikterad av de
applicerade volatilitetsmodellerna.

2.4 Test

Nedan presenteras två test för att kontrollera förekomsten av VaR-överträdelser
för de olika volatilitetsmodellerna som de är beskrivna av Christoffersen27. No-
tationen som används i ekvationerna följer Danielssons notation.28

2.4.1 Obetingat täckningstest

För att statistiskt testa volatilitetsmodellernas VaR-estimering används ett obe-
tingat täckningstest för antalet VaR-överträdelser som beskrivet av Christoffer-
sen.29

Det betingade täckningstestet är ett ickeparametriskt test som inte förut-
sätter någon distribution hos avkastningarna. Detta ger en uppskattning om
VaR-modellernas reliabiltet. Danielsson kommenterar att storleken på samplet
som det betingade täckningstestet appliceras på måste vara längre än ett år för
att testet ska kunna anses ge tillförlitliga resultat.30

Det obetingade täckningstestets nollhypotes för VaR-överträdelser skrivs
som

H0 : η ∼ B(p)

där ηt betecknar huruvida ex-post VaR:en överskred den av volatilitetsmo-
dellerna predikterade, dvs ex-ante, VaR:en för tidpunkt t. {η}Tt är sekvensen

27Christoffersen (1998)
28Danielsson (2011) s.154ff.
29Christoffersen (1998)
30Danielsson (2011) s.155
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av överträdelser som antar en Bernoullifördelning. Bernoullifördelningen skrivs
som

(1− p)1−ηt(p)ηt , ηt = 0, 1

Sannolikheten p approximeras som

p̂ = ν1

WT

där WT är den totala längden på det avkastningsfönster som testas. Likelihood-
funktionen ges av

LU (p̂) =
T∏

t=WE+1
(1− p̂)1−ηt(p̂)ηt = (1− p̂)ν0(p̂)ν1 (7)

Där WE är längden på kalibreringsfönstret. Under nollhypotesen gäller förhål-
landet p = p̂, vilket leder till att den begränsade likelihoodfunktionen kan skrivas
som:

LR(p) =
T∏

t=WE+1
(1− p)1−ηt(p)ηt = (1− p)ν0(p)ν1 (8)

Följande likelihood ratio-test används för att kontrollera att LR = LU , vilket är
ekvivalent med p = p̂

LR = 2(logLU (p)− logLU (p̂))

= 2 log (1− p̂)ν0(p̂)ν1

(1− p)ν0(p)ν1

asymptotiskt∼ χ2
(1)

(9)

Givet signifikansnivå kan LR beräknas för att bedöma huruvida nollhypo-
tesen kan förkastas eller inte. En förkastad nollhypotes innebär att överträdel-
sekvoten överstiger 1 för en given signifikans. Detta test ger indikation på hur
god täckning de testade VaR-estimeringsmodellerna presterar, men enbart som
punkttest. Eventuellt beroende mellan tidpunkterna då överträdelserna ägt rum
fångas inte av det obetingade täckningstestet.

2.4.2 Betingat täckningstest

Då volatilitetskluster indikerar perioder av häftigare förändringar under kortare
tidsintervall så kommer det obetingade testet inte att uppfatta om överträdel-
serna uppträder i tidsföljd, som nämndes i avsnittet ovan. Tidsvariationerna i
datat kommer således inte att uppfattas av det obetingade testet. Christoffer-
sens betingade täckningstest tar hänsyn till om den föregående perioden avvek
från VaR-estimeringen i uträkningen av sannolikheten för den nästkommande
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periodens avvikelse från VaR-estimeringen. Detta kommer att ta hänsyn till
benägenheten att överträdelserna sker i följd eller om överträdelserna uppstår
oberoende.

Sannolikheten för två efterföljande trendbrott beskrivs med

pij = P (ηt = i | ηt−1 = j) (10)

där i och j är antingen 0 eller 1. η indikerar om villkoret för VaR har brutits eller
inte. Den första ordningens transitionssannolikhetsmatris skrivs som följande:

Π1 =
(

1− p01 p01

1− p11 p11

)
(11)

Den begränsade likelihood-funktionen som används är:

LR(Π1) = (1− p01)v00pv01
01 (1− p11)v10pv11

11 (12)

Maximum likelihood erhålls genom att maximera LR:

Π̂1 =

 v00
v00+v01

v01
v00+v01

v10
v10+v11

v11
v10+v11

 (13)

Med nollhypotesen om att överträdelseklustring inte förekommer, sannolikheten
för att en överträdelse idag är oberoende från en överträdelse imorgon, innebär
att den förenklade transitionsmatrisen kan skrivas som:

Π̂0 =
(

1− p̂ p̂

1− p̂ p̂

)
(14)

där
p̂ = v01 + v11

v00 + v10 + v01 + v11
(15)

Givet nollhypotesen kan den obegränsade likelihoodfunktionen med transitions-
matrisen ovan skrivas som:

Lv(Π̂0) = (1− p̂)v00+v10 p̂v01+v11 (16)

Likelihood ratiotestet beräknas sedan från ekvationerna 12 och 16:

LR = 2(logLv(Π̂0)− logLR(Π̂1)) asymptotiskt∼ χ2
(1) (17)

Ekvation 15 kan nu användas för att testa tidsoberoendet hos VaR-överträdelser.
Ett signifikant resultat från det betingade täckningstestet innebär att nollhypo-
tesen förkastas och att VaR-överträdelsern är oberoende i tid. Danielsson visar
på ett problem med detta täckningstest genom att påpeka att testet fångar be-
roende mellan två direkt på varandra efterföljande överträdelser, och inte om
överträdelserna skett efterföljande av varandra för en annan tidslagg.31

31Danielsson (2011) s.156
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3 Databeskrivning

I figur 1 nedan visas prisutvecklingen för OMXS30-indexet mellan datumen
1998-12-31 och 2013-10-25. Datat från OMXS30 är hämtat från Yahoo finan-
ce och består av dagliga prisobservationer under nämnda tidsperiod. OMXS30
består av de trettio mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Då datat
är historiskt kommer studien att innefatta IT-bubblan i början av tjugohund-
ratalet, finanskrisen som tog sin början i slutet av 2007 och den europeiska
skuldkrisen. Dessa händelser kan ses i figuren nedan där OMXS30-indexet går
in i perioder av häftigare aktivitet.
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Figur 1: Prisutveckling OMXS30, 1998-2013

I figur 2 nedan visas den dagliga avkastningen för OMXS30 under sam-
ma tidsperiod som ovan. Flera volatilitetskluster är här åskådliggjorda, vilket
stämmer väl överens med teorin om volatilitetsklustring som beskrevs i teoride-
len ovan. Som beskrivet ovan är det perioder av hög aktivitet som ger upphov
till ökad volatilitet, positiv som negativ.
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Figur 2: Daglig avkastning OMXS30 för perioden 1998-2013.

Tabell 1: Sammanfattande statistik för den dagliga avkastningen för OMXS30,
1998-2013

Medelvärde 0.00016%
Std. 1.58%
Min -8.53%
Max 9.87%
Skew. 0.0669
Kurtosis 6.1796
Autokorr. (en lagg) y -2.27%
Autokorr. (en lagg) y2 16.92%

Tabellen ovan sammanfattar statistik om de dagliga avkastningarna för OMXS30
under den aktuella perioden. Medelvärdet är lågt, med en avkastningen på
0.00016% samtidigt som den dagliga volatiliteten är 1.58%. Det är således ett
rimligt antagande att den dagliga avkastningen är noll. Den högsta dokumen-
terade avkastningen är 9.87% och den lägsta -8.53%. Avkastningarna har en
något positiv skevhet. Det höga kurtosvärdet indikerar en leptokurtosisk fördel-
ning vilket stämmer överens med teorin om tjocka svansar.

I figuren nedan visas fördelningen av avkastningarna för hela perioden som
undersökts. Som förväntas av teori lider fördelning av leptokurtos, vilket innebär
att det är ett rimligt antagande att indexet lider av tjocka svansar. Detta moti-
verar användandet av de olika fördelningarna som presenterades i teoriavsnittet.
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I figuren har en normalfördelningskurva anpassats till de dagliga avkastningarna
för att påvisa skillnaden.
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Figur 3: Anpassad normalfördelningskurva och histogram av dagliga avkast-
ningar för OMXS30, 1998-2013.

Stockholmsbörsen uppfyller flera av de karatäristika som beskrivs vara typ-
riska för finansiell data. Detta bedöms därför vara ett passande index för att
backtesta de olika GARCH-modellerna och dess VaR-estimationer.
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4 Resultat

GARCH-modellerna som används behöver laddas med startparametrar för att
kunna producera volatilitetsestimeringar. Av detta skäl så har en kalibrerings-
period på tusen dagar från startdagen använts för att estimera dessa. Det totala
samplet består av 3808 datapunkter, perioden som testas är således 2808 data-
punkter långt.

I tabellen nedan redovisas de skattade parametrarna för de olika GARCH-
modellerna för de tre olika feltermsfördelningarna. Definitionen av parametrarna
beskrivs i teoridelen ovan för varje enskild modell. Utöver parametrarna som be-
hövs för att kaliberera de enskilda modellerna så redovisas även det optimala
antalet frihetsgrader för det maximerade log-likelihood värdet för varje fördel-
ning. Frihetsgraderna betecknas med ν och Log-likelihood-värdet har förkortats
till LL.
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Tabell 2: Parametrar, loglikelihoodvärde och frihetsgrader för samtliga GARCH-
modeller och fördelning.

GARCH(1,1)

Parametrar Normalförd. Students t GED
ω̂ 0.1609 ∗ 10−6 0.1206 ∗ 10−5 0.1404 ∗ 10−5

α̂ 0.0699 0.0660 0.0678
β̂ 0.9242 0.9302 0.9272

ν̂ 9.3595 1.4890
LL 1.0961 ∗ 104 1.0998 ∗ 104 1.1001 ∗ 104

TGARCH

Parametrar Normalförd. Students t GED
ω̂ 0.2397 ∗ 10−5 0.2015 ∗ 10−5 0.2232 ∗ 10−5

α̂ 0.0156 0.0115 0.0135
γ̂ 0.1076 0.1107 0.1103
β̂ 0.9209 0.9260 0.9229

ν̂ 10.8075 1.5467
LL 1.1012 ∗ 104 1.1041 ∗ 104 1.1041 ∗ 104

EGARCH

Parametrar Normalförd. Students t GED
ω̂ -0.1371 -0.1246 -0.1326
α̂ 0.1334 0.1289 0.1321
γ̂ -0.0855 -0.0919 -0.0893
β̂ 0.9835 0.9850 0.9840

ν̂ 10.9855 1.5510
LL 1.1016 ∗ 104 1.1044 ∗ 104 1.1044 ∗ 104

Både EGARCH och TGARCH genererar högre LL-värden för samtliga för-
delningar än GARCH(1,1). Detta indikerar att dessa båda modeller har en bätt-
re anpassning till datat. Skillnaden mellan de olika fördelningarna för feltermer-
na är liten. Det är därför av intresse att närmare studera skillnader mellan de
olika modellerna, trots att skillnaden här fortfarande inte är markant.

I figuren nedan visas de tre olika GARCH-modellernas VaR-estimat av den
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99:e percentilen med normalfördelning av feltermerna tillsammans med den fak-
tiska avkastningen under motsvarande period. VaR-estimatet är baserat på en
portfölj med värdet 1, detta för att kunna få en överensstämmande figur som
kan visas i samma graf som avkastningarna. TGARCH och EGARCH reagerar
snabbare på förändringar i volatiliteten än GARCH(1,1).
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(b) Tgarch
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Figur 4: VaR-estimeringar för de olika volatilitetsmodellerna med normalfördel-
ning anpassade till avkastningarna för OMXS30, perioden 1998-2013

I figuren nedan redovisas samtliga VaR-estimeringar och avkastningar för
motsvarande period i en och samma figur. Den cyanfärgade linjen är GARCH(1,1),
den gröna linjen är EGARCH och den röda linjen är TGARCH. Det åskådlig-
görs att det är skillnader mellan de olika modellerna där GARCH(1,1) reagerar
långsammare på förändringar i volatilitet än de andra två modellerna.
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Figur 5: Avkastning för OMXS30, VaR med GARCH, TGARCH och EGARCH

I tabell 3 går det att utläsa överträdelsekvoten och VaR-volatiliteten för de
olika GARCH-modellerna under de olika fördelningarna för feltermerna. Över-
trädelsekvoten, ÖK, definieras som det antal gånger VaR inte fångade den fak-
tiska volatiliteten vid en 99%-ig konfidensnivå. För normalfördelningen preste-
rade GARCH-modellen bättre än de övriga modellerna. Den ger lägst över-
trädelsekvot för samtliga fördelningar. VaR-volatiliteten är genomgående lägst
för EGARCH och högst för GARCH-modellen. Antalet överträdelser minskar
för GARCH(1,1) och TGARCH modellerna när fördelningar som tar hänsyn
till leptokurtos används. Skillnaderna mellan students t-fördelningen och GED-
fördelning är marginell för antalet överträdelser men ger uphov till små skillna-
der i VaR-volatiliteten.
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Tabell 3: Överträdelsekvot och VaR-volatilitet

Normalfördelning

Modell ÖK VaR vol.
GARCH(1,1) 1.4957 0.0143
TGARCH 1.6026 0.0139
EGARCH 1.8875 0.0124

Students t-fördelning

Modell ÖK VaR vol.
GARCH 1.4245 0.0145
TGARCH 1.5670 0.0142
EGARCH 1.9587 0.0128

GED-fördelning

Modell ÖK VaR vol.
GARCH 1.4245 0.0144
TGARCH 1.5670 0.0140
EGARCH 1.9231 0.0126

I tabellen nedan redovisas resultatet av det obetingade och betingade täck-
ningstestet för de olika GARCH-modellernas VaR-estimering för samtliga för-
delningar. För normalfördelning ger GARCH(1,1)-modellen lägst teststatistika
och ger det högsta p-värdet för det obetingade testet. Alla metoderna är signi-
fikanta för signifikansnivån på 95%. För en 99%-ig signifikansnivå kan nollhy-
potesen för GARCH(1,1)-modellen däremot inte förkastas. EGARCH-modellen
ger lägst p-värde av de testade metoderna, vilket också visas av dess teststa-
tistika på 17.72. För det betingade täckningstestet gav ingen av metoderna ett
signifikant resultat för en signifikansnivå på 95%. EGARCH producerade i detta
test högst p-värde och TGARCH lägst.

För students t-fördelningen är fortsatt samtliga modeller signifikanta för en
95%-ig signifikansnivå, men med något högre p-värde för samtliga modeller än
för normalfördelningen. GARCH(1,1)-modellen klarar, som för normalfördel-
ning, inte en 99%-ig signinfikansnivå. Det betingade täckningstestet gav inte
heller för students t-fördelningen signifikanta resultat.

För GED-fördelningen är samtliga metoder signifikanta för det obetinga-
de täckningstestet vid en 95%-ig signinfikansnivå. Som för de tidigare testade
fördelningarna är EGARCH och TGARCH signifikanta även vid en 99%-ig sig-
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nifikansnivå. Som för de andra fördelningarna är ingen av modellerna signifikant
för det betingade täckningstestet.

Tabell 4: Resultat för betingat och obetingat täckningstest

Normalfördelning Obet Bet

Modell Teststat. p-värde Teststat. p-värde
GARCH(1,1) 6.0492 0.0139 1.2760 0.2586
TGARCH 8.7076 0.0032 1.4664 0.2259
EGARCH 17.7189 0.0000 0.8102 0.3681

Students t-fördelning Obet Bet

Modell Teststat. p-värde Teststat. p-värde
GARCH(1,1) 4.5169 0.0336 1.1565 0.2822
TGARCH 7.7750 0.0053 1.4014 0.2365
EGARCH 20.3718 0.0000 0.6608 0.4163

GED-fördelning Obet Bet

Modell Teststat. p-värde Teststat. p-värde
GARCH(1,1) 4.5169 0.0336 1.1565 0.2822
TGARCH 7.7750 0.0053 1.4014 0.2365
EGARCH 19.0265 0.0000 0.7333 0.3918
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5 Analys och diskussion

Estimering av VaR är som nämndes i inledningen ett riskmått som används på
grund av dess enkelhet i tolkning och implementering. Backtesting av VaR är
därför av intresse för att kunna avgöra om de testade modellerna lever upp till
den förväntade nivån av tillförlitlighet.

En granskning av datamaterialet för Stockholms OMXS30-index visade att
datat lever upp till de förväntade karaktäristiska om leptokurtosis och vola-
tilitetskluster som förväntats. Utifrån denna databeskrivning fanns det grund
för att gå vidare med test av VaR och tillhörande utvärdering av denna med
backtesting.

Givet de händelser som präglar datamaterialet, med marknadsförändringar
som till följd av finanskrisen, den europeiska skuldkrisen och it-bubblan, så är
det väntat att samtliga volatilitetsmodeller har problem med att framgångs-
rikt estimera VaR utan överträdelser. Däremot är det problematiskt då antalet
överträdelser blir så högt som presenteras i uppsatsen.

De många antalet överträdelser ger upphov till ett resultat där ingen av mo-
dellerna klarar av att leva upp till hypotesen om en överträdelsekvot= 1. Detta
indikerar att användandet av VaR-estimationer på det sätt som utförts i denna
studien för OMXS30 är problematisk då VaR-måttet inte på ett tillförlitligt och
tillfredsställande vis lyckas beskriva den faktiska ex-post VaR:en.

Det betingade täckningstestet visar att nollhypotesen inte kan förkastas
för någon av modellera oberoende av fördelning. De konditionella modeller-
na fångar på ett för den valda signifikansnivån tillfredställande vis beroende i
VaR-överträdelserna. Detta resultat visar på en viktig egenskap hos samtliga
GARCH-modeller och deras betingade beroende på den föregående periodens
volatilitet. Detta resultat visas med önskvärd tydlighet för de testade modellerna
och för det testade datamaterialet.

Vidare studier på kortare tidsintervall där ett eller flera volatilitetskluster
utesluts skulle kunna validera huruvida resultat om signifikanta resultat för
det obetingade täckningstestet för samtliga modeller kvarstår, eller om antalet
VaR-överträdelser då minskar. Det skulle även vara på sin plats att simulera
teststatistika för att kunna beräkna konfidensintervall, vilket skulle möjliggöra
ytterligare granskning genom utvärdering av signifikans för ett förkastande av
nollhypotesen.
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A Matlabkod

clear all

close all

% H mtar data frn yaho finance genom funktionen hist_stock_data f r den

%period som datat ska h mtas frn och f r vilket index. Sparar datat som

%omx30 f r att enbart behva g ra detta en g ng. Laddar sedan datat.

%omx30=hist_stock_data('30121998','25102013','^OMX')

%save 'omx30.mat' omx30

load omx30

% R knar ut avkastning frn priserna.

y=diff(log(omx30.AdjClose(end:−1:1)));

%Sparar datumvrden i vektor och v nder ordningen.

D=stocks.Date(end:−1:1);

%De−mean av avkastningarna.

y=y−mean(y);

%Plottar prisutvecklingen f r OMX30 f r den aktuela tidsperioden i en

%figur.

figure(1)

plot(datenum(omx30.Date(end:−1:2)),y)
datetick('x','−yy')
ylabel('Return')

xlabel('Time')

%Plottar avkastningarna f r OMX30 f r den aktuella tidsperioden i en figur.

figure(2)

plot(datenum(omx30.Date(1:end)),omx30.Close)

datetick('x','−yy')
ylabel('Price')

xlabel('Time')

%Stller upp parametervrden f r analysen.

T=length(y);

WE=1000;

p=0.01;

ll=WE*p;

VaR=NaN(T,3);

dates=datenum(omx30.Date(1:T−WE));

%Stller upp parametervrden f r EWMA. Utesluten ur analysen.
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lambda=0.94;

sll=var(y(1:30));

for t=2:WE

sll=lambda*sll+(1−lambda)*y(t−1)^2;
end

% R knar ut de inledande parametervrdena som sedan matas in i de separata

%volatilitetsmodellerna. Anvnder sig av en funktion som h mtad frn MFE

%toolbox av Kevin Sheppard. Feltermsfrdelningen kan dras beroende p om

%det ska vara normalfrdelning, student−t−frdelning eller GED−frdelning.
parg=tarch(y,1,0,1,'STUDENTST');

paren=egarch(y,1,1,1,'STUDENTST');

part=tarch(y,1,1,1,'STUDENTST');

%Loop f r att r kna ut volatiliteterna f r de olika GARCH−modellerna ver

%den aktuella tidsperioden. Koden anpassad f r att kunna r kna ut EWMA,

%HS och MA,kan uteslutas ur analysen.

for t=WE+1:T

t1=t−WE;
t2=t−1;
window=y(t1:t2);

%EWMA

sll=lambda*sll+(1−lambda)*y(t−1)^2;
VaR(t,1)=−norminv(p)*sqrt(sll);
%Ma

VaR(t,2)=−std(window)*norminv(p);
%HS

ys=sort(window);

VaR(t,3)=−ys(ll);

%GARCH−modellen som h mtad frn MFE toolbox. R knar ut volatiliteten

%och Value−at−risk f r vald feltermsfrdelning.

[par, ~, ht]=tarch(window,1,0,1,'STUDENTST',[],parg);

h(t1,1)=par(1,1)+par(2,1)*y(t2)^2+par(3,1)*ht(end);

VaR(t,4)=−norminv(p)*sqrt(h(t1,1));

%TGARCH−modellen som h mtad frn MFE toolbox. R knar ut volatiliteten

%och Value−at−risk f r vald feltermsfrdelning.

if y(t2)<0

Ind=1;

else

Ind=0;

end

[parte, ~, ht]=tarch(window,1,1,1,'STUDENTST',[],part);

h(t1,2)=parte(1,1)+parte(2,1)*y(t2)^2+parte(3,1)*y(t2)^2*Ind+parte(4,1)*ht(end);

VaR(t,5)=−norminv(p)*sqrt(h(t1,2));
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%EGARCH−modellen som h mtad frn MFE toolbox. R knar ut volatiliteten

%och Value−at−risk f r vald feltermsfrdelning.

[pare, ~, ht]=egarch(window,1,1,1,'STUDENTST',paren);

h(t1,3)=pare(1,1)+pare(2,1)*y(t2)^2+pare(3,1)*y(t2)^2*Ind+pare(4,1)*log(ht(end));

VaR(t,6)=−norminv(p)*sqrt(exp(h(t1,3)));
end

%Loop f r att r kna ut Violationsration och VaR−volatiliteten. Stoppar in

%allt i en vektor.

for i=1:6

VR=length(find(y(WE+1:T)<(−VaR(WE+1:T,i))))/(p*(T−WE));
s=std(VaR(WE+1:T,i));

disp([i VR s])

end

%Plottar figurer f r VaR och returns, figur 3−7
figure(3)

plot(dates,[y(WE+1:T) VaR(WE+1:T,4)])

datetick('x','−yy')
ylabel('Volatilitet')

xlabel('Tid')

figure(4)

plot(dates,[y(WE+1:T) VaR(WE+1:T,5)])

datetick('x','−yy')
ylabel('Volatilitet')

xlabel('Tid')

figure(5)

plot(dates,[y(WE+1:T) VaR(WE+1:T,6)])

datetick('x','−yy')
ylabel('Volatilitet')

xlabel('Tid')

figure(6)

plot(dates,[y(WE+1:T) VaR(WE+1:T,4:6)])

datetick('x','−yy')
ylabel('Volatilitet')

xlabel('Tid')

figure(7)

plot(dates,VaR(WE+1:T,4:6))

datetick('x','−yy')
ylabel('Volatilitet')

xlabel('Tid')

% R knar ut statistika f r samplet.

mean(y)
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std(y)

min(y)

max(y)

skewness(y)

kurtosis(y)

sacf(y,1,[],0)

sacf(y.^2,1,[],0)

%Loop f r att testa med icke−konditionellt och konditionellt t ckningstest.

%Beskrivs separat i individuell funktionsfil.

ya=y(WE+1:T);

VaRa=VaR(WE+1:T,:);

for i=1:6

q=find(y(WE+1:T,:)<−VaR(WE+1:T,i));
V=VaRa*0;

V(q,i)=1;

ber=bern_test(p,V(:,i));

ind=ind_test(V(:,i));

disp([i,ber,1−chi2cdf(ber,1),ind,1−chi2cdf(ind,1)])
end

%Funktion f r att r kna ut det ickekonditionella t ckningstestet.

%INPUT:

% p=signifikansniv

% v=VaR−violation

%OUTPUT:

% res=teststatistika

function res=bern_test(p,v)

a=p^(sum(v))*(1−p)^(length(v)−sum(v));
b=(sum(v)/length(v))^(sum(v))*(1−(sum(v)/length(v)))^(length(v)−sum(v));
res=−2*log(a/b);
end

%Funktion f r att r kna ut det konditionella t ckningstestet.

%INPUT:

% v=VaR−violation

%OUTPUT

% res=teststatistika

function res=ind_test(V)

T=length(V);

J=zeros(T,4);
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for i=2:T

J(i,1)=V(i−1)==0&V(i)==0;
J(i,2)=V(i−1)==0&V(i)==1;
J(i,3)=V(i−1)==1&V(i)==0;
J(i,4)=V(i−1)==1&V(i)==1;

end

V_00=sum(J(:,1));

V_01=sum(J(:,2));

V_10=sum(J(:,3));

V_11=sum(J(:,4));

p_00=V_00/(V_00+V_01);

p_01=V_01/(V_00+V_01);

p_10=V_10/(V_10+V_11);

p_11=V_11/(V_10+V_11);

hat_p=(V_01+V_11)/(V_00+V_01+V_10+V_11);

a=(1−hat_p)^(V_00+V_10)*(hat_p)^(V_01+V_11);
b=(p_00)^(V_00)*(p_01)^(V_01)*(p_10)^(V_10)*(p_11)^(V_11);

res=−2*log(a/b);
end
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