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Abstract This thesis focus on Extreme value Theory (EVT) and the possible
usefulness to evaluate magnitudes of the Dow Jones Industrial Index during
the current financial crisis (2006-2012). I centralize the analysis on the gene-
ralized Pareto distribution (GPD) and estimate the parameters with several
techniques. I find clusters of volatilty and combine both the Peaks over Thres-
hold (POT) method and Hawkes self-exciting POT models for exceedances
over a given threshold with marked dependent processes for estimating the
tail of loss distributions. The corresponding models allow to adopt two risk
measures in different quantiles to assess the expected frequency of the magni-
tude. I also make an introduction to some possible extensions of the presented
models.
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1 Indledning

En tilfældig proces,Wt, kaldes en brownsk bevægelse, hvis den har uafhængi-
ge Normalfordelte tilvækster og kan opskrives med et variansparameter som
en stokastisk process1 Xt : t ≥ 0, som opfylder at

1. X0 = 0

2. For alle s1 ≤ t1 ≤ s2 ≤ t2 ≤ ...sn ≤ tn
er Xt1 −Xs1 , ...,Xtn −Xsn uafhængige

3. For ethvert s < t er Xt −Xs ∼ N(0, (t− s)σ2)

4. t→Xt er en kontinuert funktion

Denne process bliver i mange artikler brugt til at prisfastsætte et aktiv St til
tiden t og modellen for logaritmen til afkastet r er på formen

rt = Xt+∆ −Xt

, hvor ∆ er skridtlængden og Xt = ln(St)
Den brownske bevægelse uden driftled kan opskrives til rt = µ0 + σWt, men
med startværdi i µ0. Da mange økonomer forudsætter at prisen på et ak-
tiv følger denne bevægelse, har det gennem min studietid tit været et emne
jeg har fundet meget spændende, hvorfor jeg vil se nærmere på om fordelin-
gen af et afkast er Normalfordelt. Mandelbrot (1966) interesserer sig også for
fordelingen af afkast, men jeg vil se på fordelingen af de mest ekstreme afkast.

Af figur 1 ses en sammenligning af de justerede lukkekurs2 for aktieindekset
Dow Jones3 i perioden 2008-2012 og en brownsk bevægelse med samme mid-
delværdi og varians som aktieindekset. Det kan være svært at se forskel på
de 2 øvre og nedre grafer til venstre, mens det tydeligt ses af de midterste
at have en stor forskel i udseende. Den brownske bevægelse er teoretisk nu
en hvid støj, mens log(afkast) af Dow Jones varierer stokastisk om nul og
har ekstremt store positive og negative værdier for t→ n, også kaldet jumps
eller ekstreme observationer. Dette ses bla. ved opståelse af finansielle kriser,

1Lawler (2006)
2Her forstås justeret (adjusted) som lukkekurser, korrigeret for fonds- og nyemmision,

samt dividende er indregnet.
3Dow Jones Industrial Average (DJIA)
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hvor ændringerne er ekstreme og på ingen måde normale. Nogen vil mene
de opstår i clusters/klynger, som kan fortolkes på den måde at hvis en dår-
lig nyhed opstår sælger investorne ud, men helt hysterisk ift. hvad nyheden
startede med at have grundlag for. Fordelingen af afkastet kan siges at have

Figur 1: Brownsk bevægelse og Dow Jones i perioden 2006-2012

tunge haler, altså er meget længere tid om at aftage, end som kendt fra en
Normalfordeling. Dette begreb er jeg meget interesseret i og vil forsøge at for
større forståelse for og gå mere i dybden med end på noget andet fag jeg har
beskæftiget mig med på studiet. Det har en utrolig relevans til den situation
de finansielle markeder befinder sig i lige nu, hvorfor jeg synes emnet skal
undersøges. Igennem opgaven vil alle beregninger og figurer være lavet i R og
jeg har valgt at skrive opgaven i LaTex. Hvis jeg har fundet det meningsfor-
styrende at oversætte teoretiske hovedemner har jeg valgt at lade dem indgå
som engelsk navngivning.

1.1 Problemformulering og emneafgrænsning

Hvordan er det muligt at beskrive ekstreme finansielle tab ved statistiske model-
ler og hvordan kan man fortolke parametrene så de kan bruges på en økonomisk
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intuitiv måde? Denne opgave vil jeg fokusere omkring modeller indenfor ek-
stremværditilgangen, men da opgaven er af begrænset omfang har jeg valgt
at lægge hovedvægten på den teoretiske del, hvor jeg vil tydeliggøre teorien
ved mindre simulationsstudier4. For at fremhæve teoriens relation til de fi-
nansielle markeder, vil jeg løbende veksle mellem empiri og teori i opgaven.
Jeg vil først kort forklare ideen bag den grundlæggende kvantitative risikosty-
ring til et overblik over emnet og problemets omfang. Dernæst bevæger jeg
mig ind i den mere specifikke teori om ekstremværdier, hvor der tages ud-
gangspunkt i den klassiske tilgang og senere i modeller for overskridelse af en
fastsat grænse. Herfra udvides teorien med en flerdimensional Poissonproces
og en self-exciting model. For at teste teoriens gyldighed vil jeg dernæst med
udgangspunkt i empiri fra aktiemarkedet beskrive nogle karakteristika, der
gør sig gældende for afkastdata, særligt for Dow Jones. Jeg vil sammenligne
de mulige modeller med det oplagte risikomål Value at Risk.5

Motivationen til opgaven er om finansielle kriser kan forudsiges og om for-
ståelsen af parametre i større modeller for ekstremer er mulig. Jeg vil til slut
komme ind på udvidelser ved copulatankegangen, hvor jeg særligt vil se på
haleafhængigheden, som er oplagt for anvendelse set i et perspektiv til vir-
keligheden.

For Risikostyring er et af de mest benyttede værktøjer Value at Risk (VaR).
Det er et estimat, der giver udtryk for, at man ikke kan tabe mere end en
given mængde med en given sandsynlighed.
I de finansielle markeder findes der flere forskellige risici, hvor de 3 stør-
ste kategorier er kreditrisiko, operationel risiko og markedsrisiko. Jeg vil kun
beskæftige mig med markedsrisikoen, selvom de andre er mindst ligeså betyd-
ningsfulde, men modellerne vil have samme udgangspunkt. Der findes flere
forskellige metoder til opstille VaR-modeller, hvor der blandt disse findes en
parametrisk tilgang. Her antages at log(afkast) følger en forudbestemt for-
deling f.eks. Normalfordelingen.
Problemet med at lægge sig fast på Normalfordelingen er, at fordelingen
antager symmetri, samt at halerne er leptokurtiske. For finansielle data fo-
rekommer enorm risiko, når ny og vigtig information optræder i et marked,
som i forvejen ikke indeholder fuldkommen information.

4Se flere figurer i afsnit 3
5Jorion (1997)
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For at få indsigt i en måde til at beregne de ekstreme hændelser, vil jeg
som nævnt gå i dybden med ekstremværditeorien. Her kan der fra data esti-
meres en fordeling, som egner sig bedre. I forlængelse vil jeg se på en model
kaldet Peaks over Threshold og et par udvidelser, som måske kan beskrive
problemstillingen bedre. Der bestemmes et niveau for, hvornår en ekstrem
værdi finder sted og der estimeres herfra en fordeling af de observationer,
som ligger ude i halerne. Hvis det er muligt vil fortolke parametrene, i de
modeller jeg kommer frem til, ved en økonomisk intuitiv måde, som man
allerede forholder sig til hhv. middelværdi og varians på.
Jeg vil kun berøre emnet for multivariate modeller og copulaer, men ikke gå
i en analyserende dybde med disse udvidelser.

1.2 Litteraturstudie

I søgning efter mit emnevalg har jeg startet med at læse en omfattende
mængde litteratur, som kan ses i sekundær litteratur. Jeg faldt over Paul
Embrechts publikationer,6 hvor mange af dem er utrolig spændende og meget
relevante ift. mine interesser. Mine hovedkilder til teorien har været Model-
ling Extremal Events af Embrechts, Klüppelberg og Mikosch7, Quantitative
Risk Management af McNeil, Rüdiger og Embrechts8 og Financial Time Se-
ries af Tsay9, men også flere som det ses i den primære litteraturliste.

Jeg vil nu give et overblik over forløbet mod den teori, som mine primæ-
re kilder har gjort brug af.
Inden for det finansielle fagområde har der længe været interesse for økono-
misk adfærd under usikkerhed, således at økonomiske beslutninger baseres
på fordelingen af en stokastisk variabel. Bachelier (1900) antager i sin af-
handling, at den ubetingede fordeling af aktieafkast er normal. Denne for-
udsætning er også grundlaget for flere andre økonomers forudsætning bla.
for optioners prisfastsættelse fremsat af Black & Sholes (1973). Dette vises
vanskeliggjort af Mandelbrot (1963), som ved empiriske tests afviser normali-
tetsantagelsen, pga. leptokurtiske træk10. Siden Mandelbrot (1963) og Fama
(1965) har det været et kendt fænomen, at volatiliteten i spekulative priser

6[math.ethz.ch]
7Embrechts et. al (1997)
8McNeil et al. (2005)
9Tsay (2010)

10Se f.eks. figur (1)
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er tidsafhængig. Dette har været med til at Box & Jenkins (1970) udviklede
mere avancerede tidsrækkeanalytiske teknikker, der ikke udelukkende foku-
serer på det betinget første moment og så blot betragter enhver tidsmæssig
afhængighed i højrere momenter som støj, som deres indgang ellers er. En
nyere teknik er at se på autoregressive betingede heteoroskedastiske (ARCH)
modeller, fremsat af Engle (1982). Her er restledets ubetingede varians nu
tidsinvariant, og leddets betingede varians kan parametriseres, mod forud-
sætning at den betingede varians eksisterer. Ved evaluering af forudsigelser
kan man ved at betinge med informationsmængden opnå et mere nøjagtigt
estimat for usikkerheden ved forudsigelser. Bollerslev (1986) videreudviklede
denne model til at beskrive tidsvarierende volatilitet på finansielle tidsræk-
ker.
Mandelbrot (1963) foreslår at man benytter en symmetrisk fordeling fra fa-
milien stabile Paretianske fordelinger (SPD). Den karakteristiske funktion
opskrives som

φX(t) = E(eitX) = eiδt−γ|t|
α

, −∞ < t <∞,

hvor positionsparameteren δ ∈] − ∞;∞[, skalaparameteren γ ∈]0;∞[ og
formparameteren α ∈]0; 2], mens i =

√
−1. Et af de vigtigste karakteristika

for familien af SPD er at for 0 < α < 2 har SPD tunge haler, og tætheden i
halerne bliver større jo mindre værdien af α er.
Gedenko & Kolmogorov (1949) beskriver tidligere at i følge den centrale græn-
seværdisætning er SPD den eneste mulighed for en grænsefordeling for det
opgjorte afkast, når antallet er meget stort og tilnærmelsesvis ensfordelt.
Hermed må der under denne famile optræde fordelinger som kan beskrive
fænomenet for afkast med leptokurtiske træk.
Allerede af Fisher & Tippett (1928) og senere Gnedenko (1943) fås et grund-
læggende resultat til beskrivelse af ekstremværdier som jeg vil se nærmere
på i denne afhandling. Picklands (1975) og Balkema & de Haan (1974) har
også et fremtrædende resultat, til beskrivelse af den såkaldte generaliserede
Paretofordeling, mens Jorion (1997) senere definerer risikomålet Value at
Risk (VaR), som stadig i høj grad benyttes.
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2 Grundlæggende kvantitativ risikostyring

Dette afsnit vil omhandle grunden til at risikostyring skal implementeres og
hvilke mål, som helt grundlæggende bruges til forståelse af problemstillingen.
Senere vil jeg udvide og gå i dybden med den ekstremværditeorien, hvor jeg
vil beskæftige mig med med den klassiske tilgang efterfulgt af udvidelser, som
skal kunne forklare halefordelingerne bedst muligt.

2.1 Baselregler

Baseludvalget, Bank for International Settlements, har til opgave at tjene
centralbankerne i deres udøvelse af finansiel stabilitet og at fremme det in-
ternationale samarbejde. De skal fungere som bank for centralbanker, hvis
hovedopgaver består i at fremme diskussion og lette samarbejdet mellem
centralbankerne. De skal støtte dialog med andre myndigheder og være an-
svarlige for at fremme den finansielle stabilitet ved at øge forskning omkring
de politiske spørgsmål, som centralbanker og finansielle tilsynsmyndigheder
står overfor. De skal fungere som en førsteklasses modpart for centralbanker
ved at tjene som en agent i forbindelse med internationale finansielle transak-
tioner.11

Baselreglerne er nogle krav for minimumskapital, der skal være tilstede, så-
fremt en bank skal drive forretning. Reglerne sikrer en sammenhæng mellem
kapital og risiko og kan inddeles i 3 grupper12

• en minimumsgrænse for kapital til rådighed, som opgøres ved kredit-
, markeds- og den operationelle risiko. Jeg vil senere komme ind på
hvilket niveau sådan en grænse kan være på.

• en tilsynsproces, som omhandler at banker skal have et overblik over
deres risikoprofil, samt strategi for fremtidig kapitalniveau. Tilsynet
skal vurdere denne proces og også være i stand til at handle, hvis det
viser sig at den nedre grænse for kapitalniveauet ikke er opfyldt.

• en markedsdisciplin udadtil, som opfordrer til åbenhed om bankens
risikoprofil.

11[bis.org]
12Panjer (2006)
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Af reglerne fremgår at enhver acceptabel risikoprofil skal omhandle detaljeret
information om mulige tab ved ekstreme hændelser. Det er derfor vigtigt for
banken at kunne bestemme formen af halerne for en tabsfunktion, som er det
sandsynlige ved store tab (eller gevinster). Det er vigtigt at denne fordeling
ikke med sikkerhed er ens for alle typer af tab, men der kan være en mulig di-
versifikation mellem halerne, som måske kan forklares ved haleafhængighed.
Den første Baselaftale blev udviklet i 1988 og den nuværende Basel 3, er
udviklet på baggrund at den finansielle krise (2010-11). De vigtigste opda-
teringer er lavet efter de problemer, som opstod på baggrund af subprime-
lånene13, med at have tilstrækkelig likviditet efter og under krisen. Der ses
på forholdet mellem tilgængelig kapital og den nødvendige kapital i en 360
dages periode. Ved såkaldte stresstests ses på ændring af vægtning ift. at
kunne møde den fastsatte periode, med henblik på at reducere og imødekom-
me utilsigtet risici. Banken er derfor nødsaget til at estimere det regulerende
kapitalbehov, som det forventede tab, og derudover det uventede tab, ved
forskellen mellem Value at Risk (VaR) og expected shortfall (ES), som jeg vil
definere senere.14

Der ses også på forholdet i gearingen mellem aktiver af høj likviditet og til-
strømning af ny kapital på en 30 dages periode, så man kan imødekomme
konkurser i bedre tid end f.eks. tilfældet ved Lehman Brothers.15

2.2 Tabsfordeling

Jeg lader Vt være værdien af en portefølge til tid t og antager at alle Vt er
observerbare, hvor tabsfordelingen L af porteføljen over perioden [t, t+ 1], er
defineret ved

L[t,t+1] = −(Vt+1 − Vt). (1)

I risikostyring ønskes at undgå de store tab, som opstår i den øvre hale af
tabsfordelingen. Grundet mulig symmetri vil der også findes ekstreme po-
sitive størrelser i den nedre hale, men jeg vil kun beskæftige mig med de
ekstreme tab fra en tabsfordeling.

13Subprime: låntype med mulighed for at udnytte friværdien på fast ejendom betydeligt,
men samtidig med høj risiko ejendomspriserne stiger. Gjorde det muligt for den almene
borger i USA at kunne eje større besiddelser end ellers. Kortfattet: En succeshistorie, hvis
ejendomspriserne aldrig kan falde i værdi.

14Embrechts & Hofert (2011)
15[moodysanalytics.com]
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Vt er modelleret som en funktion af tid t og i alt d risikofaktorer Z =
(Zt,1, ..., Zt,d), som en målelig funktion Vt = f(t,Zt). Hvis ændringen af risi-
kofaktorerne er Xt := Zt −Zt−1, bliver tabet over perioden [t,t+1]

L[t+1] = −(f(t+ 1),Zt +Xt+1)− f(t,Zt). (2)

Da Zt er kendt til tid t, vil tabsfunktionen være beskrevet af risikoændringer-
ne Xt+1. Jeg indfører derfor nu en tabsoperator l[t] som afbilder ændringerne
i risikofaktorerne til en tabsstørrelse

l[t](r) := −(f(t+ 1),Zt + x)− f(t,Zt),

hvor Lt+1 = l[t](Xt+1).
Hvis f er differentiabel kan tabet fra (2) opstilles som en første ordens ap-
proksimation L∆

[t+1] på lineær form16

L∆
[t+1] := −

(
ft(t,Zt) +

d∑
i=1

fzi(t,Zt)Xt+1, i

)
,

hvor fzi står for den partielle afledte mht. zi. Den lineære tabsoperator
er dermed givet som

l∆[t+1](x) := −

(
ft(t,Zt) +

d∑
i=1

fzi(t,Zt)xt+1

)
.

På grund af approksimationen er kvaliteten af L∆
[t+1] bedst ved små ændrin-

ger og hvis risikofaktorerne fra portefølgen er tæt på at være lineære.

Der skelnes mellem den betingede- og ubetingede tabsfordeling, hvor vi betin-
ger med al tilgængeligt information, Ft, op til t, mens der blev skabt overblik
over den ubetingede i forrige afsnit.

• Den betinget tabsfordeling, FLt+1|Ft , er defineret som fordelingen af
tabsoperatoren l[t](x) under FXt+1|Ft, som skrives

FLt+1|Ft(l) = P (l[t](Rt+1) ≤ l|Ft) = P (Lt+1 ≤ l|Ft).

Den betingede tabsfordeling giver altså den betingede fordeling af tabet
Lt+1 i den næste periode givet den information man kender op til t.

16McNeil et al. (1997)
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• Den ubetingede tabsfordeling FLt+1 er defineret som fordelingen af
l[t](x), men under den stationære fordeling FX af risikoændringer. Det-
te betyder at fordelingen af Xt ikke er tidsafhængig.

Det skal siges at hvis (Rt)t∈N er uafhængige og ensfordelte tidsserier har vi
at FXt+1|Ft = FX , og der er derfor ikke behov for at benytte den betingede
tabsfordeling.

2.3 Value at Risk

Risikomålet VaR, bruges af finansielle virksomheder til at vurdere deres risici,
men kan også bruges til at sætte en given grænse for deres margen, altså øvre
og nedre grænse for det største tab i en given periode. I begge tilfælde bruges
VaR til at imødekomme en mulig ekstrem hændelse i form af et tab.
Jeg lader FL(l) = P (L ≤ l) være fordelingen af tabsfunktionen, hvor FL
måler, hvor strengt risikoen skal vurderes over en periode. Et mål, som vil
være oplagt er at se på det maksimale tab givet ved

inf{l ∈ R : FL(l) = 1}.

I de modeller jeg vil interessere mig for, vil tabet kunne blive uendeligt stort.17

Derfor ses nu på en videreudvikling af det maksimale tab til det maksimale
tab, som ikke er overskredet med en høj sandsynlighed. Givet et konfidensni-
veau α ∈ (0, 1) er VaR givet ved det mindste antal l, så sandsynligheden for
at L overskrider l ikke er større end (1− α):

V aRα = inf{l ∈ R : P (L(l) > l) ≤ 1− α} = inf{l ∈ R : FL(l) ≥ α}.

VaR er dermed α-fraktilen i tabsfordelingen og er defineret som det største
tab i løbet af en given tidshorisont l for en given sandsynlighed p.18 Der vil
altså opstå et tab med det givne p på mindst VaR over l. Omvendt vil (1−p)
være det mulige tab over l, men højest VaR. Det andet risikomål, expected
shortfall (ES) er defineret ved

ESα =
1

1− α

∫ 1

α

qu(FL)du,

17McNeil et al. (2005)
18Tsay (2010)
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for et tab med E(|L|) < ∞ og fordeling FL. qu(FL er en fraktil på FL. ES
har en klar sammenhæng til VaR og dette kan udtrykkes som

ESα =
1

1− α

∫ 1

α

V aRu(L)du,

hvor ESα > V aRα.

Kritik af VaR Risikomålet VaR ser kun på den en halvdel af de ekstreme
hændelser. I dette tilfælde ses der kun på tab og derfor ikke på gevinst. Altså
ser VaR kun på den øverste hale, og er kun en fraktil af tabsfunktionen.
Dette kan resultere i at 2 forskellige aktiver kan have samme VaR, men får
forskelligt tab når VaR er overskredet. Derudover tilfredsstiller VaR ikke
subadditivitet19, som siger at risikomålet efter 2 aktiver er blevet samlet ikke
må være større end summen af de 2 aktiver før de blev samlet, V aRp(X1 +
X2) ≤ V aRp(X1) + V aRp(X2).

2.4 Varians-kovariansmetode

Jeg starter med at beskrive den ubetingede metode og dernæst vil jeg komme
ind på den betingede.

Den ubetingede metode Jeg antager at en vektor af ændringer i risikofak-
torerne Xt+1 er multinormalfordelte, Xt+1 ∼ Nd(µ,Σ), hvor µ er en vektor
af middelværdien og Σ er den tilhørende kovariansmatrix. Det lineariserede
tab kan skrives som L∆

t+1 = l∆[t](Xt+1), som blev fundet ved en approksimation
tidligere. Den lineære tabsoperator er på formen

l∆[t](r) = −(ct + b
′

tx), (3)

hvor ct og bt er konstanter, som kendes til tid t.
En vigtig egenskab ved den flerdimensionale Normalfordeling er at en lineær
funktion, som (3) af Xt+1, er endimensional Normalfordelt. Derfor kan en en
endimensional normalfordelt linearkombination af ændringer i risikofaktorer-
ne opskrives som 20

L∆
t+1 = l∆[t](Xt+1) ∼ N(−(ct + b

′

tµ, b
′

tΣbt),

19Panjer (2006)
20McNeil et al. (2005)
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hvor det ses at et estimat for VaR kan blive beregnet for denne tabs-
funktion. Dette kan gøres ved V aRα = µ + σΦ−1(α), hvor Φ er standard
normalfordelingen og Φ−1 så er α-fraktilen af Φ. Dette ses af

P (L ≤ V aRα) = P

(
L− µ
σ
≤ Φ−1(α))

)
= Φ

(
Φ−1(α)

)
= α

Den betingede metode Jeg betragter den flerdimensionale normalfordel-
te vektor af risikofaktore og antager at Xt+1|Ft ∼ Nd(µt+1,Σt+1), hvor hhv.
µt+1 og Σt+1 er den betingede middelværdi og kovariansmatrix givet infor-
mationen, Ft, op til tid t.

Økonometrisk tilgang En grundlæggende måde, introduceret af Engle (1982)
og videreudviklet af Bollerslev (1986) til beregning og vurdering af VaR er at
bruge en GARCH(p, q)-model. Denne kan udvides betydeligt, så den tager
højde for flere scenarier, som f.eks. heteroskedasticitet. Jeg ser på en model
for middelværdistrukturen af xt, givet ved

xt = φo +

p∑
i=1

φixt−i + at −
q∑
j=1

Φjat−j, at = σtεt,

hvor variansen er givet ved

σ2
t = α0 +

u∑
i=1

αia
2
t−i +

v∑
j=1

βjσ
2
t−j,

∑
j

αj + βj < 1, α, β > 0,

hvor der er lagt krav på α og β for at sikre svag stationaritet.21

Der bruges nu 1-skridt forecast på den betingede middelværdi og varians,
hvor der selvfølgelig antages kendte parametre:

x̂t(1) = φo +

p∑
i=1

φixt+1−i + at −
q∑
j=1

Φjat+1−j

σ̂2
t (1) = α0 +

u∑
i=1

αia
2
t+1−i +

v∑
j=1

βjσ
2
t+1−j

Hvis det antages at εt er normalfordelt, så vil den betingede fordeling af xt+1

være N(x̂t(1), σ̂2
t (1)) og risikomålet ved 95%-fraktilen er så givet ved

V aR0.05 = x̂t(1) + 1.65σ̂t(1).

21Shumway & Stoffer (2006)
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Riskmetrics J. P. Morgan introducerede Risk Metrics i 1989.22 Helt simpelt
blev der antaget at daglige afkast, rt, følger en betinget Normal fordeling,
altså rt|Ft−1 ∼ N(µt, σ

2
t ), hvor µt er den betingede middelværdi og σ2

t er den
betingede varians af rt.
For udviklingen i tid skulle modellen følge at

µt = 0

σ2
t = ασ2

t−1 + (1− α)r2
t−1,

hvor 0 < α < 1.
Fordelen ved modellen er at den er nem at forstå og implementere, mens
ulempen ved denne tilgang er at afkast sjældent er Normalfordelte. De har
tendens til tunge haler.23

22Tsay (2010)
23Mandelbrot (1963)
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3 Ekstremværditeori

Det centrale resultat, som danner basis for den klassiske ekstremværditeori,
er Fisher-Tippett sætningen.24 Denne specificerer formen for maksimum af
grænsefordelingen. Jeg lader Xn være en række idendisk fordelte uafhængige
stokastiske variable (iid), hvor der gennem teorien ikke vil være forskel på
minimum og maksimum, altså min(X1, ..., Xn) = −max(−X1, ...,−Xn).
Maksimum, her sat som et afkast r(n), kan findes ved fordelingsfunktionen

P (r(n) ≤ x) = P (r1 ≤ x, ..., rn ≤ x)

=
∏

n
j=1P (rj ≤ x) pga. uafhængighed

= F n(x), hvor x ∈ R, n ∈ N,
hvis r1, ..., rn er iid og har fælles fordelingsfunktion F, hvor et ekstrema

vil finde sted i halerne af fordelingen. Det er klart, at hvis der ses på en
afkastsfordeling, er der ikke nødvendigvis symmetri, men snarere optrædelse
af asymmetri for r(n). Maksimum findes ved supremum25

xF = sup{ x ∈ R : F (x) < 1},
og optræder i den højre del af halen. Det ses at Weibullfordelingen vil

have endelig højre hale, mens Fréchet- og Gumbelfordelingen har uendelige
højre haler. Derudover ses det at Fréchetfordelingen vil aftage meget lang-
sommere end Gumbelfordelingen og er derfor mere brugbar på finansiel data.
Det er nu klart at: P (r(n) ≤ x) = F n(x) → 0, n → ∞, x < xF , men også
omvendt at P (r(n) ≤ x) = F n(x) = 1 for x ≥ xF ved et endeligt ekstremum.

Det kan derudover konkluderes at r(n) →P xF da r(n) ikke er voksende i
n og dermed konvergerer, som bruges i Fisher-Tippett sætning slutningen af
næste afsnit.

3.1 Generaliseret Ekstremværdifordeling

Hvis der findes normeringskonstanter cn > 0 og dn ∈ R og en ikke-degeneret
fordelingsfunktion H,

rn − dn
cn

→d H, (4)

24Fisher & Tipett (1928)
25En delmængde A ⊆ R af de reelle tal siges at være delmængdens mindste øvre grænse.

Hvis et tal x i denne mængde opfylder dette, skrives x = sup{A}
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så tilhører H fordelingen:

F∗(x) =

{
e−(1+ξx)

− 1
ξ

hvis ξ 6= 0

e−e
−x

hvis ξ = 0,
(5)

hvor tæthedsfunktionen findes ved første afledte:

f∗(x) =

{
(1 + ξx)−

1
ξ
−1e−(1+ξx)

− 1
ξ

hvis ξ 6= 0

e−x−e
−x

hvis ξ = 0,
(6)

hvor ξ er formparameteren, som styrer halen af fordelingen og i øvrigt er
tidsuafhængig.
Der findes dermed 3 tilfælde af fordelinger, som kaldes de generaliserede
ekstremværdi (GEV) fordelinger. Her givet ved deres fordelingsfunktioner,26

• Gumbel, ξ = 0:

F∗(x) = e−e
−x
, −∞ < x <∞

• Fréchet, ξ > 0:

F∗(x) =

e−(1+ξx)
− 1
ξ

hvis x > −1

ξ
0 ellers

• Weibull, ξ < 0:

F∗(x) =

e−(1+ξx)
− 1
ξ

hvis x < −1

ξ
1 ellers.

Det ses af figur 2 at Fréchetfordelingen aftager langsomst. Halens opførsel
bestemmer stort set fordelingen af F∗(x), som er maksimum. Dette kan også
vises ved en Taylor-udvikling at halen i fordelingen aftager som en power
law27:

1− e−(1+ξx)
− 1
ξ ∼ (1 + ξx)−

1
ξ .

Den højre del af halerne aftager eksponentielt for Gumbel og er endelig for
Weibull. Dette gør at Fréchetfordelingen er mest velegnet til risikostyring af
finansielle data, som tit er kendetegnet ved tunge haler.

26Johnson & Kortz (1994)
27Embrechts et al. (1997)
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Figur 2: Fordelings- og tæthedsfunktionerne for maksimum af de generalise-
rede ekstremværdifordelinger

Fisher-Tippett, Gnedenko sætning Hvis F ∈MDA(H) for en ikke-degenereret
fordelingsfunktion H, så er H af typen Hξ, altså en GEVfordeling.28 Ved en
ikke-degeneret fordelingsfunktion menes en begrænset fordeling, som ikke er
centreret i ét punkt. Man siger at hvis normeringskonstanterne cn > 0 og
dn ∈ R findes, hvor grænseværdien stadig konvergerer til H, så tilhører F
maximum domain of attraction, altså F ∈ MDA(H). Da Ekstremværdifor-

delingerne er kontinuerte fordelingsfunktioner på R, så vil
rn − dn
cn

→d H

svare til

lim
n→∞

P (rn ≤ cnx+ dn) = lim
n→∞

F n(cnx+ dn) = H(x), x ∈ R. (7)

3.1.1 Undergrupper

Denne metode kaldes også The Block Maxima Method.
Ekstremværdifordelingen indeholder 3 parametre - formparameter, ξn, place-
ring, dn og skala, cn. Disse kan estimeres ved parametriske eller ikke parame-
triske metoder.
For et givent antal observationer vil der kun forekomme et enkelt ekstremum

28Embrechts et al. (1997)
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Figur 3: GEVfordelt data med maksimum af hver gruppe (1:4)

og det vil ikke være muligt at estimere parametrene alene ud fra kun ét
ekstremum. En mulighed til at finde parametrene er i stedet at opdele ob-
servationerne i undergrupper, så der ses på T samlede afkast {rj}Tj=1, hvor
der inddeles i g forskellige grupper, som ikke overlapper hinanden. Herfra fås
en række data rn1, ..., rng, som er ekstremaer af afkast i hver undergruppe29.
Udfra de n afkast kan der nu beregnes parametre til en GEV-model. Stør-
relsen af parametrene kommer til at afhænge af længden g, og dermed også
antallet af observationer n. Herfra vil der være betydeligt større usikkerhed
forbundet med estimaterne, hvis g ikke har været tilpas stor.
Jeg vil nu se på maksimum-likelihood metoden, hvor det er antaget at log(afkastet),

{rj}, følger en ekstremværdifordeling, så fordelingen af xi =
rn,i − dn

cn
er givet

i (6). Sandsynlighedsfunktionen for rn,i findes indsættelse og ved en transfor-
mation med skalaen cn

f(rn,i) =


1

cn

(
1 +

ξn(rn,i − dn)

cn

)− 1+ξn
ξn

e
−
(

1+
ξn(rn,i−dn

cn

)− 1
ξn

hvis ξn 6= 0

1

cn
e

(
−
rn,i−dn

cn
−e−

rn,i−dn
cn

)
hvis ξn = 0,

29Figur 3
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hvor 1+ξn
rn,i − dn

cn
> 0, hvis ξn 6= 0. Skalaparameteren ξn ses at afhænge

af antal observationer n. Under antagelse om uafhængighed er likelihood’en
givet ved30

l(rn,1, ..., rn,g|ξn, dn, cn) =

g∏
i=1

f(rn,i).

Maksimum-likelihood estimaterne kan findes ved ikke-lineære procedurer,
som jeg ikke vil komme ind på, men kun forholde mig til at estimaterne
er unbiased31, asymptotisk normalfordelte og opfylder minimum varians un-
der forudsætninger.32.
Log-likelihooden kan opskrives som nedenstående, hvis hξ,µ,σ er tætheden af
GEV-fordelingen.

l(rn1, ..., rnm|ξ, µ, σ) =
m∑
i=1

ln(hξ,d,c(rni)

= −m ln(σ)− (1 +
1

ξ
)

m∑
i=1

ln(1 + ξ
rni − d
c

)

−
m∑
i=1

(1 + ξ
rni − d
c

)−
1
ξ ,

som skal maksimere under begrænsningerne ρ > 0 og 1 +
ξ(rn,i − d)

ρ
∀i.

Estimationen vil følge ikke-lineære procedurer, som jeg ikke vil komme ind
på. Problemet opstår i valget af hhv. m og n, da et stort m vil give mere
block maxima data og derved vil medføre mindre varians på parametrene.
Et stor antal n vil give mere præcis approksimation til GEVfordelingen og
også mindre varians på parametrene.33

Return Level Et risikomål forskelligt fra VaR baseret på undergrupper er
return level. Denne kan også bruges efter man har fittet sin model ved en

30McNeil et al. (2005)
31Hvis Bias[Θ̂] = E[Θ̂−Θ] = 0 siges estimaterne at være unbiased
32Tsay (2010)
33McNeil et. al (2005)
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GEV-model, men forskellen ligger i at return level bruger undergruppeind-
delingen til at finde et ekstremum og ikke til hele afkastet, som ved VaR.
Som før opdeles n afkast i g grupper og return level er så Ln,g, defineret ved
niveauet, som rn,i, der er maksimum, skal overskride i hver af de en ud af g
undergrupper. Altså

P (rn,i > Ln,g) =
1

g
.

Hvis undergruppen er tilpas stor, så rn,i følger en GEV-fordeling, vil return
level være givet ved

L̂n,g = H−1

ξ̂,d̂,ĉ
(1− 1

g
) = d̂+

ĉ

ξ̂

((
−ln

(
1− 1

g

))−ξ̂
− 1

)
, ξ 6= 0.

Return Period Hyppigheden af hvor tit et givet afkast bliver overtrådt rn >
η, hvor tit man kan forvente at få et ekstrem afkast kaldes return period, og

er givet ved kn,u =
1

H̄(u)
, hvor η er et niveau for overskridelse.34 Hvis der var

tendens til store clusters i data, ville der optræde flere ekstremer inde for
hver gruppe. Med dette afslutter jeg block maxima-tilgangen, men samtidig
lægger op til modeller for overskridelse af næste afsnit.

3.2 Threshold Exceedances

Problemet med en GEV-model, er at der skal vælges en længde på under-
gruppen, hvor det står uklart hvor lang denne kan være. Der vil være brug for
store mængder data for at komme med et kvalificeret bud, så i nedenstående
vil jeg i stedet se på hvordan overskridelsen af et givent niveau η er fordelt.
Blandt investorer optræder der forskellig risikoaversion og dette gør umid-
delbart, at specifikationen af η, bliver det nye problem. I stedet for at se
på marginalfordelingerne35, ses der nu på en betinget overskridelse af η givet
ekstreme afkast.36 I figur 4 har jeg simuleret en række GEVfordelte data med
ξ = 1, som dermed følger en Fréchetfordeling. For at give bedre forståelse
har jeg fastsat en grænse, for hvilket niveau en overskridelse finder sted.

34McNeil et al. (2005)
35grænsefordelingerne ved maksimum eller minimum
36Embrechts et al. (1997)
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Figur 4: GEVfordelt data med overskridelser over fastsat grænse

Den betingede fordeling af r ≤ x+ η givet r > η er

P (r ≤ x+ η|r > η) =
P (η ≤ r ≤ x+ η)

P (r > η)
=
P (r ≤ x+ η)− P (r ≤ η)

1− P (r ≤ η)
.

Fordelingsfunktionen for en GEV er kendt fra (5), så der i tilfældes ξ 6= 0
fås37

P (r ≤ x+ η|r > η) =
F∗(x+ η)− F∗(η)

1− F∗(η)

=
e−(1+

ξ(x+η−d)
c

)
− 1
ξ − e−(1+

ξ(η−d)
c

)
− 1
ξ

1− e−(1+
ξ(η−d)

c
)
− 1
ξ

≈ 1− (1 +
ξx

c+ ξ(η − d)
)−

1
ξ , (8)

hvor r > 0 og 1 +
ξ(η − d)

c
> 0.

37Bilag 1
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Generaliseret Paretofordeling For ξ = 0 findes P (r ≤ x+ η|r > η) ≈ 1− e−
x
c .

Den samlede fordeling, ses nu at være en generaliseret Paretofordeling (GPD):

Gξ,β(x) =

1− (1 +
ξx

β
)−

1
ξ , ξ 6= 0

1− e−
x
β , ξ = 0,

(9)

hvor β = c+ξ(η−d) kaldes skalaparameteren og ξ betegner formparame-

teren. For (9) gælder at β > 0, x ≥ 0 når ξ ≥ 0, og 0 ≤ x ≤ −β
ξ
når ξ < 0.

Grafisk ses det af fordeling og tæthed i figur 5 at for ξ > 0 aftager funk-
tionerne langsomst, mens det går stærkest for ξ < 0. Den tunge hale ved
ξ > 0 vil muligvis beskrive et afkast bedst, men dette ses på senere. Når
ξ = 0 svarer fordelingen til en Eksponentialfordeling og det kan derfor testes
ved et QQ-plot med log-afkast mod Eksponentialfordelingen om punkterne
vil ligge på en tilnærmelsesvis ret linje. Det kan tolkes at, hvis ikke dette er
tilfældet, vil det medføre den grafiske fortolkning at ξ 6= 0. Det vil så være
oplagt herfra at teste data mod en anden værdi af ξ, for hvilken anden form
af GPDfordelingen der kan være tale om igen ud fra et QQ-plot.

Figur 5: Fordelings- og tæthedsfunktionerne for de generaliserede Paretofor-
delinger

20



3.2.1 Mean Excess Funktion

Overskridelsen af en fastsat grænse η0 kan skrives som r − η0, som vil følge
en GPD med parametrene ξ og β(η0), hvor 0 < ξ < 1. Mean excess over η0

er så givet ved

E(r − η0|r > η0) =
β(η0)

1− ξ
,

hvor der defineres en mean excess funktion e(η) for ethvert η > η0 ved

e(η) = E(r − η|r > η) =
β(η0) + ξ(η − η0)

1− ξ
(10)

Denne forklarer gennemsnittet af fordelingen, som en funktion af η. Den kal-
des også residual life fordelingsfunktion eller shortfall og er altså kendetegnet
ved det forventede tilbageværende som funktionen "indeholder".
For et fast ξ vil funktionen være en lineær funktion af y = η − η0, y > 0, så

e(η0 + y) = E(r − (η0 + y)|r > η0 + y) =
β + ξy

1− ξ
,

hvor β(η0) = β + ξy.
Dette resultat kan bruges som en simpel grafisk metode til at finde en værdi
af η0 for GPD’en.
Den empiriske mean excess er defineret ved nedenstående, hvor Nη er antallet
af overskridelser η og rti er værdien af de tilsvarende afkast. Hvis overskri-
delserne følger en GPD-model, skal en graf over eT (η) mod η være lineære.
Hvis ikke indikerer det at der er tale om ξ 6= 0

eT (η) =
1

Nn

Nn∑
i=1

rti − η.

Ved et simulationsstudie for 100 observationer af 2 GEVfordelinger med hhv.
ξ = 0 og ξ 6= 0 ses af figur 6 at for ξ = 0 vil QQ-plottet være tilnærmelsesvis
lineært, da fordelingen nu følger en Eksponentialfordeling. Det ses også nemt
for ξ 6= 0, som er simuleret ved ξ = 1, at QQ-plottet ikke kan anses som at
være lineært, men har en stærk tendens til at den venstre hale indeholder
meget information (er tungere). Af thresholds ses at et rimeligt η0 er hhv.
0.045% 0.64%. Grænsen er et gennemsnit, som altså siger at niveauet er
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Figur 6: Simulerede afkast for ξ = 0(venstre) og ξ = 1(højre)

meget mindre for ξ = 0 end for ξ 6= 0. Der gælder også for ξ < 0, hvor
QQ-plottet i øvrigt vil være konveks i stedet for konkav og η0 vil være endnu
mindre. Så snart GEVfordelingen har ξ > 0, vil det medføre at antallet af
overskridelser η0 vil stige, mens for ξ < 0, vil medføre at antallet vil falde.
Grunden til dette kan også fortolkes af figur 2, hvor det ses at tilfældet for
Fréchet (ξ > 0) er forskudt til venstre, mens tilfældet med Weibull (ξ < 0)
er forskudt til højre, i forhold til tilfældet med Gumbel (ξ = 0).

Picklands-Balkema-de Haan sætning Excess losses beskrives ved Picklands-
Balkema-de Haan sætning,38 som siger at hvis og kun hvis F ∈MDA(Hξ), ξ ∈
R, så findes der en målelig funktion c(η)

lim
η→xF

sup
0≤x<xF−η

|Fη(x)−Gξ,β(η)(x)| = 0. (11)

Dette betyder at når grænsen η, der skal overskrides, nærmer sig xF vil det
normerede maksimum konvergere til en GEV-fordeling for F, mens excess
fordelingen vil konvergere til en GPDfordeling. Det ses at formparamteren ξ
er den samme for begge grænsefordelinger. Dette fås fra (7), at alle fordelin-
ger kan være en MDA(Hξ) for et eller andet ξ. GPD’en siges at være den
kanoniske fordeling for at modellere overskridelse af grænsen η.

38Pickland, Balkema & de Haan (1975)
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Forudsætning givet af Picklands-Balkema-de Haan sætning Lad F være
en tabsfunktion og forudsætning at for en tilpas stor overskridelse η har at
Fη = Gξ,β for 0 ≤ x < xF − η og et ξ ∈ R og β > 0.
Man kan altså modellere overskridelsen ved en GPDfordeling, da F ∈MDA(Hξ).

Jeg betragter nu overskridelsen af tabsdata fra F ved afkastet rn, hvor hver
overskridelse beregnes som Yj = rt−η. Det ønskes at estimere parametrene i
en GPD-model, som kan fittes ved flere metoder, hvor jeg vælger at opskrive
log-likelihooden for en GDP

l(Y1, ..., YNη |ξ, β) =

Nη∑
j=1

ln(gη,β(Yj))

= −Nηln(β)− (1 +
1

ξ
)

Nη∑
j=1

ln(1 + ξ
Yj
β

), (12)

hvor β > 0 og 1 + ξ
Yj
β
> 0 ∀j. Løsningen hertil vil altså give en GPD-

model, Gξ̂,β̂ for fordelingen af overskridelsen ved Fη.
For finansielle data er antagelsen om iid data ikke nødvendigvis opfyldt og
kan dermed skabe problemer. Hvis data udviser afhængighed, men ikke viser
nogen form for tendens til grupper af ekstreme værdier, kan det skyldes at
data tilhører en Poissonproces. Her vil overskridelserne dog stadig tilhøre en
GPD. Jeg vil derfor se nærmere på punktprocessor senere, som kan hjælpe
med denne problemstilling.

3.2.2 The Hill Method

I en tabsfordeling findes der flere måder til at beskrive overskridelser og halen
af en fordeling end ved en GPD. I dette afsnit vil jeg kigge på Hill-metoden,
for at modellere halen af en fordeling med tunge haler.
Der antages at den underliggende tabsfunktion følger en Fréchetfordeling,
altså at der for ξ > 0 gælder at F ∈ MDA(Hξ) <=> F̂ (x) = x−

1
ξL(x). Her

er L en slowly varying funktion mod uendelig.39 Funktionen vil aftage som

en potensfunktion med raten eller haleindekset, α =
1

ξ
. For meget lille ξ > 0

39Dette bruges senere i nedenstående af forklaringen på estimatet, se Bilag 2 for speci-
ficering
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gælder der, at fordelingen har uendelig varians.40 Målet med metoden er at
finde et estimat for α for identisk fordelte data. Der fokuseres ikke på ξ, men
altså på haleindekset α.
Hill-metoden kan findes ved flere forskellige metoder men ifølge [McNeil et al.(2005)]
er den nemmeste at betragte det samlede tab ved en såkaldt Mean excess
funktion e∗

e∗(ln(u)) = E(ln(x)− ln(u)|ln(x) > ln(u)

=
1

F̂ (u)

∫ ∞
u

(ln(x)− ln(u))dF (x)

=
1

F̂ (u)

∫ ∞
u

F̂ (u)

x
dx

=
1

F̂ (u)

∫ ∞
u

L(x)x−(α+1)dx,

hvor L(x) for et tilpas stort x ≥ u, kan sættes uden for integralet, som en
konstant pga. Karamata’s sætning.41 Der fås dermed at

e∗(ln(u)) ∼ L(u)u−αα−1

F̂ (u)
= α−1,

og der må gælde at limu→∞αe
∗(ln(u)) = 1 jf. Bilag 2.

Standardformen for Hill-estimatet findes ved at opskrive loglikelihooden42

α̂Hk,n =

(
1

k

k∑
j=1

ln(Xj,n − ln(Xk, n))

)−1

, 2 ≤ k ≤ n

Når data stammer fra en fordeling med en hale som er tæt på en "per-
fekt"potensfunktion, vil Hill-estimatet være en rigtig god model for at be-
stemme α. Man kan plotte forskellige værdier af k og finde en nogenlunde
stabil region, hvor Hill-plottet {(k, α̂(H)

k,n ) : k = 2, ..., n} udviser et tilnærmel-
sesvis konstant estimat.

40McNeil et al. (2005)
41Bilag 3
42McNeil et al. (2005)
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3.2.3 Risikomål for overskridelser

Fordelingen af overskridelserne vil under (11) for x ≥ η have at43

F̂ (x) = P (X > η)P (X > x|X > η)

= F̂ (η)P (X − η > x− η|X > η)

= F̂ (η)F̂η(x− η)

= F̂ (η)

(
1 + ξ

x− η
β

)− 1
ξ

, hvor en model for halen kan findes, hvis F (η) er kendes. Spørgsmålet er
mere om den er pålidelig, så et estimat for halesandsynligheden kan også
findes på formen

F̂ (x) =
Nη

n

(
1 + ξ̂

x− η
β̂

) 1

ξ̂

.

Man kan invertere denne tilgang, så den udtrykker VaR, ved den øvre fraktil
af fordelingen. For α ≥ F (η) vil VaR være

V aRα = qα(F ) = η +
β

ξ

(1− α
F̂ (η)

)−ξ
− 1

 .

Excessfunktionen fra (10) kan nu bruges til at danne ES, ved at lægge gen-
nemsnittet af fordelingen til V aRα, sålænge ξ < 144

ESα = V aRα + e(V aRα)

= V aRα +
β + ξ(V aRα − η)

1− ξ

=
(1− ξ)V aRα + ξV aRα

1− ξ
+
β − ξη
1− ξ

=
V aRα

1− ξ
+
β − ξη
1− ξ

.

Af Picklands-Balkema-de Haan sætning blev der udledt at overskridelse af
tabsfunktionen følger en GDP fordeling, så derfor må tabet over V aRα være
GDPfordelt hvor FV aRα = Gξ,β+ξ(V aRα−η).

43McNeil et. al (2005)
44McNeil et. al (2005)
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3.3 Punktprocesser

Ved forrige afsnit så jeg kun nærmere på fordelingen af overskridelser, men
ikke på hvilke tidspunkter overskridelserne finder sted. Jeg vil i det følgende
bruge punktprocesser til at beskrive forekomst af overskridelser.

En punktproces kan defineres ved en sandsynlighedsfordeling for N(A), hvor
N(A) er antal punkter på en delmængde A. Det forventede antal punkter vil
så være defineret som målet for intensitet af processen

Λ(A) = E(N(A)),

hvor jeg antager at A er en delmængde af R. Den afledede

λ(x) =
δΛ(A)

δx1...δxk
,

er intensiteten eller tæthedsfunktionen af processen.

3.3.1 Poisson proces

En punktproces som opfylder nedenstående45 kaldes en Poissonproces

• P (N(A) = k) = e−λ(A)λ(A)k

k!
, λ(A) <∞

hvor k ≥ 0 og P (N(A) = k) = 0 hvis λ(A) =∞.

• For ethvert m ≥ 1, hvor A1, ..., Am ikke overlapper hinanden,
er N(A1), ..., N(Am) uafhængige.

Antal af punkter i et givent interval følger en Poissonfordeling med en mid-
delværdi, som er proportional med intervallængden og antallet af hændelser
optræder uafhængigt af hinanden og med meget lille sandsynlighed på sam-
me tidspunkt. Poissonprocessen er god til modellering af en stokastisk proces,
hvor forekomster optræder tilfældigt og uafhængigt til hvert tidspunkt t og
er ensfordelt ved λ pr. tidsinterval.
Dette betyder at processen ikke er så velegnet til at modellere processer,
som indholder et naturligt rum imellem sig, som f.eks. bruger [Coles(2001)]
antallet af tropiske regnstorme, som optræder i clusters, til at beskrive et

45McNeil et al. (2005)
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naturligt rum, hvor regnstorme aldrig finder sted. Dette kan med god vil-
je sammenlignes økonomisk til kapitalmarkederne, hvor der burde optræde
størst volatilitet op mod et regnskab, som også er sæsoninddelt, og dermed
giver en naturlig afstand, som der skal tages højde for.
Der skeldnes mellem en homogen- og en ikke-homogen proces så snart pa-
rametrene ikke længere er faste, men også er stokastiske. Jeg ser videre på
denne problemstilling i udvidelsen til Peaks over Threshold -modellen46. For
et tilpas stort n og et høj nok fastsat grænse η, som jeg nu forudsætter at
opfylde η = cny + dn, for en værdi y, vil jeg forvente at antal overskridelser
ηvil være en tilnærmelsesvis homogen poissonproces med intensiteten

λ = −Hξ(y) = −ln
(
Hξ(

η − dn
cn

)

)
.

Hvis jeg så erstatter normaliseringskonstanterne cn og dn med σ > 0 og µ,
får jeg en Poissonproces med intensitet λ = −Hξ,µ,σ(x).

3.3.2 Peaks over Threshold

Denne model kunne også blive kaldt en mærkede Poisson punkt proces, hvor
overskridelserne til tid t er optrædelsen af overskridelse, mens fordelingen af
overskridelserne er den mærkedede proces.
Følgende forudsætninger laves:

• Antal overskridelser er uafhængige idendisk fordelte og indtræffer ved
en Poisson proces

• Fordelingen af overskridelser er GPD

• Fordelingen af de ekstreme tilfælde er GEV

En flerdimensional poissonproces Ved at bruge resultatet fra (8), som kommer
af Picklands-Balkema-de Haan sætning, ses nu på de betingede overskridel-
ser og de tidspunkter de betingede overskridelser finder sted. Jeg ser altså på
modelleringen af {(ti, rti)}, hvor Nη afhænger af grænsen η.

46Hawkes self-exciting proces
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Det nye i denne udvidelse af forrige afsnit er at jeg nu betragter overskridel-
serne og deres afkast, men fælles som en 2 dimensional Poissonproces47, altså
{(ti, rti)}, hvor intensiteten er givet ved48

λ(t, r) =
1

c

(
1 + ξ

r − µ
σ

)− 1
ξ
−1

, (13)

hvor 1 + ξ
r − µ
σ

> 0 og λ(t, r) = 0 ellers. Intensiteten afhænger lige nu af
r og ikke af t. En udvidelse som jeg vil kigge nærmere på, er at tage højde for
en 2 dimensional poissonproces, som er inhomogen, altså hvor parametrene
skal estimeres og kan være tidsafhængige.
Lige nu kan problemet derfor simplificeres en smule til λ(r) := λ(t, r). På et
sæt af formen A = (t1, t2)(r,∞), som ligger i den betragtede mængde bliver
intensiteten

Λ(A) =

∫ t2

t1

∫ ∞
r

λ(y) dy dt = −(t2 − t1)ln (Hξ,µ,σ(r)) ,

hvor der gælder for r ≥ η.
For ethvert x ≥ η følger der at processen er en 1-dimensinal homogen Pois-
sonproces, for overskridelser af r, med raten τ(r) := −ln(Hξ,µ,σ(r). Halen af
excess fordelingen F̂η(r) på grænsen η, kan nu beregnes som overskridelsen
af niveauet η + r og η

F̂η(r) =
τ(η + r)

τ(η)
=

(
1 +

ξr

σ + ξ(η − µ)

)− 1
ξ

= Ĝξ,β(r),

hvor β = σ + ξ(η − µ)
Dette er halen af en GPDfordeling med overskridelse af grænsen, som set tid-
ligere.49 Forholdet mellem Ekstemværdifordelingen fra (5) og intensitetsmålet
af (8), viser at der er en sammenhæng til den helt klassiske Ekstremværditeori
og denne udvidelse.

47Tsay (2010)
48McNeil et al. (2005)
49Resultat af (8)

28



Likelihood En metode50 til at opstille likelihood’en, hvor data på overskri-
delser er R̂j : j = 1, ..., Nη, er

L(ξ, σ, µ; R̂1, ..., R̂Nη) = e−τ(η)

Nη∏
j=1

λ(R̂j), (14)

hvor parametrene kan estimeres ved at maksimere udtrykket.

Homogen Poissonproces Hvis jeg omformulerer, således at processen føl-
ger en 1-dimensinal homogen Poissonproces, for overskridelser af η, med ra-
ten τ := τ(η) := −ln(Hξ,µ,σ(η) og med samme skala β = σ + ξ(η − µ), kan
intensiteten fra (13) omskrives51 til

λ(r) = λ(t, r) =
τ

β

(
1 + ξ

r − η
β

)− 1
ξ
−1

, (15)

hvor τ, β > 0 og ξ ∈ R.
Likelihod’en kan så opskrives ved indsættelse i (14) så den bliver

L(ξ, σ, µ; R̂1, ..., R̂Nη) = e−τ(η)

Nη∏
j=1

λ(R̂j)

= e−τ(η)

Nη∏
j=1

τ

β

(
1 + ξ

R̂j − η
β

)− 1
ξ
−1

og loglikelihood’en findes til

ln L(ξ, σ, µ; R̂1, ..., R̂Nη) = ln

e−τ Nη∏
j=1

τ

β

(
1 + ξ

R̂j − η
β

)− 1
ξ
−1


= −τ +Nηln τ −Nηln β − (1 +
1

ξ
)

Nη∑
j=1

ln(1 + ξ
R̂j − η
β

)

= −Nηln β − (1 +
1

ξ
)

Nη∑
j=1

ln (1 + ξ
R̂j − η
β

)︸ ︷︷ ︸
ln L1

−τ +Nη︸ ︷︷ ︸
ln L2

,

50McNeil et al. (2005)
51Bilag 4
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hvor resultatet dermed er

ln L(ξ, σ, µ; R̂1, ..., R̂Nη) = ln L1(ξ, β; R̂1 − η, ..., R̂Nη − η) + ln L2 (τ ;Nη) ,

hvor L1 er likelihood’en for at fitte en GPD model, som vist i (12), og
L2(τ ;Nη) = −τ + Nη ln τ , som er loglikelihood’en for en 1-dimensional ho-
mogen Poissonproces med rate τ .
Dette betyder at ved opdeling af de 2 led af loglikelihood’en kan der estimeres
ξ og β i en GDP-model og herefter estimeres τ ved dens Nη og bruge dette
til at udlede d og c.
En stor fordel ved denne model er at teoretisk vil parametrene ξ, σ, µ i Po-
issonprocessen være uafhængige af niveauet η. I en GDP-model vil parame-
teren σ afhænge af η, i hvertfald teoretisk. Man kunne altså forestille sig at
for en Poissonproces vil parametrene være stabile, mens for en GDP-model
vil parameteren afhænge af niveauet på overskridelsen.

Inhomogen Poissonproces I praksis forventes det at de estimerede para-
metre i Poissonprocessen er konstante, mens β kan ændres med valget af
overskridelse. Derfor ses nu på en inhomogen proces, hvor modellen ikke
længere har faste parametre, som gør at man kan betragte de forklarende
variable til ekstremværditilgangen, og få mere præcise modeller. En betragt-
ning kunne være at lade parametrene være tidsafhængige og være lineære
funktioner af de forklarende variable. Af intensiteten (13) kan der inddrages
at se på effekter af kovariansstruktur.52 En metode til dette er at lade σ og µ
være parametre som ændres over tid. Jeg kan f.eks. have at µ(t) = α+γ

′
y(t),

hvor y(t) er en vektor af kovarianser.

3.3.3 Self-Exciting proces

Jeg har i forrige afsnit beskæftiget mig med identisk fordelte regelmæssige
ekstreme forekomster, som indbefatter en model for maksima og GPDmodel
af overskridelser. Forudsætningen for en POTmodel vil ikke blive overholdt,
hvis overskridelserne ikke indtræffer ved en poissonproces.
Problemet er, som tidligere beskrevet, at Poissonprocessen kan være en god
stokastisk model for forekomster, som optræder tilfældigt og uafhængigt til
tidspunkt t, men en dårlig model, hvis forekomsterne optræder i clusters.

52McNeil et al. (2005)
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Jeg ønsker at se nærmere på en model, som kan inkorporere problemstillin-
gen, og ser derfor nærmere på en såkaldt self-exciting model. Modellen skal
tage højde for perioder, hvor der vil opstå "efterskælv", som man kender fra
jordskælv, men dette skal forståes i en økonomisk sammenhæng.
Jeg antager at der findes Nη overskridelser, hvor mine data Ri alle er over
grænsen η. En model for overskridelse ved en punktproces er Yi = iIRi>η,
hvor Yi altså er tid for overskridelse, hvis det finder sted og returnerer 0
ellers. Jeg antager at self-exciting processen med betinget intensitet er

λ∗(t) = τ + ψ
∑

j:0<Tj<t

h(t− Tj, R̃j − η), (16)

hvor τ > 0, ψ ≥ 0 og h kun antager positive værdier. Forrige overskridelser
(Tj, R̃j) afhænger af tiden (t − Tj) og antal overskridelser (R̃j − η). Den
betingede intensitet er selv stokastisk og skal ses som risikoen for en ny
overskridelse, som ved intensiteten af en normal Poissonproces. Der findes 2
mulige specifikationer af funktionen h, hvor jeg kun vil se nærmere på det
øverste tilfælde

• Hawkes: h(s, r) = eδr−γs, hvor δ, γ > 0 eller

• ETAS: h(s, r) = eδr(s+ γ)−(ρ+1), hvor δ, γ, ρ > 0,

hvor likelihooden kan opskrives som

L(θ, data) = e−
∫ n
0 λ∗(s)ds

Nη∏
i=1

λ∗(Ti).

Hawkes process inkorporeret i POT
Jeg vil skelne mellem 2 mærkede modeller53

• en uforudsigelig model, hvor tabsfunktionen af overskridelse er iid GP-
Dfordelt. Det uforudsigelige i modellen er at overskridelserne, altså kan
siges at være iid.

• en forudsigelig model, hvor tabsfunktionen af overskridelse er en betin-
get GPDfordelt af historik op mod en ekstrem hændelse bestemt ved
en skalaparameter.

53Ved mærkede forståes at overskridelserne følger en GDPfordeling.
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Herved opnås den ekstra effekt, som nogen gange ses på aktiemarkeder som
hysteri - altså at stor volatilitet følger stor volatilitet i perioder. Modellen er
i stand til at måle på både den tidsmæssige intensitet og af hvilken størrel-
sesorden overskridelserne finder sted.

Model med uforudsigelig mærke Jeg starter med at indføre en ny notation

v∗(t) =
∑

j:0<Tj<t

h(t− Tj, R̂j − η),

som nu er self-exciting funktionen.
Jeg udvider nu (15), som helt grundlæggende sagde at overskridelserne opt-
rådte ved en homogen Poissonproces med ankomst τ og at overskridelserne
er GPD med fordelingen Gξ,β. Den betingede intensitet med self-exciting
struktur er

λ∗(t, r) =
τ + ψv∗(t)

β

(
1 + ξ

r − η
β

)− 1
ξ
−1

(17)

på (0, n) ∗ (η,∞), hvor τ > 0 og ψ ≥ 0. Når ψ = 0 ses en normal POT-
model uden den nye struktur.
Den betingede rate for overskridelse af grænsen η findes ved

τ ∗(t, r) =

∫ ∞
r

λ∗(t, y)dy = (τ + ψv∗(t))

(
1 + ξ

r − η
β

)− 1
ξ
−1

,

som for et fast r vil være en 1-dimensional proces.
Fordelingen af en overskridelse vil være GPD, da

τ ∗(t, η + r)

τ ∗(t, η)
= (1 +

ξr

β
)−

1
ξ = Ĝξ,β(x).

Likelihood Denne kan opskrives54 som i (15) ved

L = e−nτ−ψ
∫ n
0 v∗(s)ds

Nη∏
j=1

λ∗(Tj, R̃j) (18)

54McNeil et al. (2005)
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Model med forudsigelig mærke Ved at generalisere udtrykket fra (17) kan et
udtryk for en model med forudsigelige markeringer opskrives

λ∗(t, r) =
τ + ψv∗(t)

β + αv∗(t)

(
1 + ξ

r − η
β + αv∗(t)

)− 1
ξ
−1

, (19)

hvor β > 0 og α ≥ 0. Jeg antager nu, for ikke at gøre problemstillingen
vanskeligere, at GPD er en lineær funktion i v∗(t).
Modellen følger direkte fra den tidligere uforudsigelige model. Fordelingen af
overskridelserne i form af tabsfunktionen givet overskridelsen finder sted til
tid t og overskridelser op til tid t er GPD, Gxi,β+αv∗(t).
Ved hypothese om mærkerne er uforudsigelige kan der ved en ratio test ses
på om α = 0 eller α > 0.

Likelihood Denne kan opskrives som i tilfældet med uforudsigelig mærke,
altså vil det svare til (18), men med (19) indsat, som ny intensitet.
Jeg vil ikke gå i dybden med hvordan parametrene kan findes. For yderligere
info om hvordan likelihood’en kan maksimeres for punktprocesser henvises
til [Daley & Vere-Jones, kap. 7, 1988].

3.3.4 Betingede risikomål for overskridelser

Self-Exciting POTmodellerne kan bruges til at frembringe et betinget estimat
for hhv. VaR og ES. Ved at se på antallet af observationer n til tid t og vil
finde V aRα, betragtes problemet ved det betingede return level. Jeg ser på
niveauet α, hvor den betingede overskridelses intensitet er til tidspunktet
efter t, som jeg betegner t+. Estimatet fås i tilfældet ved den uforudsigelig
mærkede proces ved at løse τ(t+, x) = 1 − α, for et x, som opfylder x ≥ η,
hvilket ikke er muligt. I tilfældet med den forudsigelig mærkede proces er
dette muligt, hvis τ + ψv∗(t+) > 1− α, som giver målet

V aRt
α = η +

β + αv∗(t+)

ξ

((
1− α

τ + ψv∗(t+)

)−ξ
− 1

)
. (20)

Det lidt anderledes risikomål expected shortfall (ES), findes udfra teorien om
at fordelingen af den betingede overskridelse over V aRt

α givet information
op til tid t er GPDfordelt med formparameteren ξ og skalaparameteren givet
ved β + αv∗(t+) + ξ(V aRt

α − η), som giver

ESα =
V aRt

α

1− ξ
+
β + αv∗(t+)− ξη

1− ξ
(21)
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4 Analyse

4.1 Databeskrivelse

I dette projekt vil jeg beskæftige mig med Dow Jones Industrial Average, som
jeg kort skrevet vil kalde Dow Jones. Det indeholder de 30 største aktieselska-
ber i USA og prisen er et vægtet gennemsnit. [Ait, CachoDiaz,& Laeven]
har set på om aktieindeks kan være ledende på den måde at resten af verden
reagerer på netop ét indeks. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på, men
forholde mig åben overfor ideen om at Dow Jones kan være et ledende indeks.
Jeg vil se på afkastet for de daglige justerede lukkekurser55, St, som jeg har
valgt at lade gå tilbage til primo 2006 og frem primo 2012. I denne periode
har min tids største finansielle krise optrådt og det er netop dette fænomen,
som jeg finder yderst interessant og vil se nærmere på.
Data er en komplet tidsrække for alle daglige handledage på New York Sto-
ck Exchange, som derfor ikke vil indeholde weekends og helligdage. French
(1980) har i et studie belyst denne problemstilling om weekendseffekt og
betydningen for afkast, men dette vil jeg ikke komme ind på. Senere i model-
leringen er der klart at foretrække at data er stationære, hvorfor det er oplagt
at se på en transformation af priserne til de logaritmiske afkast. Dette ville
gøre data stationært, hvis altså data var en brownsk bevægelse, beskrevet i
indledningen. Jeg vil kun beskæftige mig med de største tab i perioden, altså
afkast af ekstreme negativ størrelse

rt = ln(St)− ln(St−1)

= ln

(
St
St−1

)
, hvor t er tidsperioden. Af figur(7), ses det tydeligt at priserne i sig selv

ikke er stationære, men heller ikke transformationen. Dette kan skyldes at
de logaritmiske afkast ikke er normalfordelte, men følger noget helt andet,
hvilket min problemformulering omhandler.
I den valgte periode har der været en finansiel krise, som groft sagt startede
fordi låntagere af boliglån ikke var i stand til at betale gælden tilbage. Dette
medførte faldende huspriser og en negativ spiral af større og større virksom-
heder måtte gå i betalingsstandsning. Den største var Lehman Brothers, som

55Her forstås justeret (adjusted) som lukkekursen, korrigeret for fonds- og nyemmision,
samt dividende er indregnet
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Figur 7: Dow Jones og negative logafkast

måtte gå i konkurs den 15/9-2008.56 Virksomheden havde indgået masse-
vis af kontrakter, hvor de var tvunget til at betale en fastsat kompensation
til køber af kontrakten, hvis en givet virksomhed skulle gå konkurs. Samti-
dige kontrakter med risikofyldte selvskaber gav virksomheden svære vilkår
for overlevelse. I figur(7) ses til venstre en oversigt over vigtige punkter for
Dow Jones fra dens maksimale værdi til det lokale minimum i perioden.57 Til
højre ses de største tab ved transformationen. Flere af begivenhederne har
haft enorm negativ effekt på markedet, mens en mulig positiv nyhed har væ-
ret præsidentskiftet i januar 2009. Vigtigst er dog at der stadig forekommer
enorme tab, som det ses ultimo 2011 ved nyheden om de ringe økonomi-
ske væksttal,58. Tabsdata ses at være heteroskedastiske, da der forekommer
perioder med hhv. ekstrem høj og lav volatilitet.

4.2 Valg af metode

Jeg vil undlade at inddrage block maxima-tilgangen, men hovedsageligt be-
skæftige mig med GPD modeller for overskridelse af først en fastsat grænse

56[The Fall of Lehman Brothers 1-6]
57[stlouisfed.org]
58[cnn.com]
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og senere på punktprocesser. Jeg vil slut gå mere i dybden med self-exciting
modellerne, særligt Hawkes proces. Nedenstående er en oversigt over hvilke
modeller jeg vil bruge i analysen og deres karakteristika.

Modelnavn Overskridelse Modellering
af mærke-
de proces

Parametre Intensitet

Excess over
threshold

GPD ingen ξ, β (9)

Peaks over
threshold
(POT)

homogen poisson-
proces

iid GPD τ , ξ, β (15)

Hawkes intensitet afhænger
af tid siden sidste
optrædelse

ingen τ , ψ, γ, δ (16)

Hawkes POT
med uforud-
sigelig marke-
ring

intensitet afhænger
af tid siden sidste
optrædelse og stør-
relse af markering

iid GPD τ , ψ, γ, δ,
ξ, β

(17)

Hawkes POT
med forudsi-
gelig marke-
ring

intensitet afhænger
af tid siden sidste
optrædelse og stør-
relse af markering

betinget
iid GPD

τ , ψ, γ, δ,
β, ξ, α

(19)

For at forholde mig kritisk til de fittede modeller, som kan sammenlignes59,
vil jeg sammenligne modellerne ved et likelihood ratio (LR) test givet ved

LR = −2ln

(
L(Θ̂)

L(Θ̃)

)
= −2ln

(
l(Θ̂)− l(Θ̂)

)
,

hvor l(Θ̂) er loglikelihooden, mens L(Θ̂) er likelihooden. Θ̂ er estimatet under
H0, altså den model jeg ønsker at teste mod Θ̃, som er estimatet for en
alternativ model. LR vil for n→∞ være asymptotisk χ2

q-fordelt med q = 1
frihedsgrad.

59POTmodellerne er mulige at sammenligne ved dette test, da de er ens ved ψ = 0.

36



4.3 Model for overskridelse

Jeg vil nu se nærmere på excess over threshold -tilgangen. Af figur (8) ses
til højre et mean excess plot, som af teorien skal hjælpe med forståelse af
hvilket parameter ξ, som vil være passende. Grafisk ses hældningen at være
positiv, så ξ må også være positiv, mens tendensen ikke er lineær. Det virker
som om overskridelsen kunne sættes ved flere grænser, men jeg har valgt at
sætte den til 2, som i øvrigt svarer til næsten 100 overskridelser (99). Ideen
kommer af at mønsteret ændres efter 2 overskridelser (η), men det kunne
også argumenteres for at dette sker allerede ved efter 0.5. [Herrera & Schipp
(2009)] argumenterer for at variansen bliver mindre ved at sænke sænke
grænsen for overskridelser, men approksimationen bliver også dårligere. Der-
for er det vigtigt at forholde sig kritisk til niveauet 2, som jeg udelukkende
har valgt grafisk. Jeg fitter en GDPmodel for overskridelserne ved maksimum

Figur 8: Fittede GDP på overskridelser og et Mean Excess plot

likelihood, hvor estimaterne bliver ξ̂ = 0.185, β̂ = 0.988 og loglikelihood’en
l = 116.0537,som det ses i tabel (1). Et plot af denne GDPmodel er dannet i
figur (8) venstre, hvor der findes en kun tilnærmelsesvis sammenhæng mellem
empiri og GDPmodellen. Dette kan skyldes at data forekommer i clusters,
hvilket jeg vil se nærmere på. Grafisk ses det af figur (9), at autokorrela-
tionerne forafkastet kun har svag afhængighed, mens de numeriske logafkast
udviser signifikans efter 30 lags, altså næsten ikke aftager, som en uendelig .
Dette kan betyder at markedet overreagerer på ny information og altså ikke
opfører sig effektivt, så volatiliteten kommer i clusters.
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Tabel 1: Modelfit for GDP

estimat std.error
ξ = 0.1847662 0.1420065
β = 0.9875735 0.1708301

Loglikelihood 116.0537
V aR99% 0.04217738
ES99% 0.05931769

Jeg vil fortsætte analysen ved undersøgelse af halen ved at se grafisk på

Figur 9: Autokorrelationer på hhv. logafkast (venstre) og numerisk logafkast
(højre)

hhv. formparameteret og den lidt anderledes fremgang ved et hill-plot i figur
(10). En overskridelse på 2 virker særdeles fornuftigt ved begge metoder. Af
estimatet for ξ ved forskellige overskridelser og grænser ses en 95%grænse
omkring en stigende værdi af ξ, som bevæger sig mod en konstant omkring
de ca. 0.1. Denne grænse er trods alt større end nul, men svært at tolke om
den går mod nul ved at sænke grænsen. Hvis dette var tilfældet ville der
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optræde uendelig varians.
Grænsen for overskridelse har derfor stor indflydelse på formparameteren,
men for denne data mest for en høj grænse (over 2). Dette kan betyde at der
måske skal modelleres 2 modeller for overskridelser over den fastsatte grænse.
Dette vil jeg dog ikke komme nærmere ind på.
Af hill-plottet ses en asymptote i lidt over 2, men her huskes at hill-estimatoren
forudsætter at halen er Fréchet og fokuserer mere på haleindekset α end ξ.
Derudover forudsættes at (11) holder, så GPD’en er den kanoniske fordeling
for modellering af overskridelserne over en på forhånd fastsat grænse. Jeg vil

Figur 10: Estimat for ξ ved forskellige overskridelser og grænser (venstre) og
et hillplot (højre)

så se på hvordan den estimerede GDPmodel kan bruges til at estimere risiko-
målene V aRα og ESα (Expected shortfall). Ved indsættelse af parametrene
i den estimerede GDP ses på overskridelserne med tilhørende VaR og ES på
hhv. 95%- og 99%fraktiler for konfidens i figur (11) og i bilaget: Interval for
risikomål grafisk på for den estimerede GDP, ses af figur (21) konfidensin-
tervallerne. Det er meget vigtigt for GDPtilgangen at valget af grænsen kun
har været en grafisk metode.
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Figur 11: Estimeret GDP mod overskridelser med hhv. VaR(95%), ES(95%),
Var(99%) og ES(99%)i kronologisk rækkefølge

4.4 Peaks over Threshold (POT)

Grundet stor indflydelse på valg af grænsen, η, kan en ny fremgangsmåde,
ved at se på et bestemt antal overskridelser, afhjælpe dette. Jeg betragter
derfor en POTmodel, som også er kaldet en mærkede poissonproces, hvor
den mærkede proces er GPDfordelt.
Jeg starter med at plotte de 100 største overskridelser, som det ses af figur
(12) venstre. I midten af samme figur ses den kumulerede hyppighed, hvor
overskridelserne ikke er ensfordelt, men grafisk ses at optræde i clusters.
Hvis dette ikke var tilfældet ville den kumulerede hyppighed af optrædelser
være en tilnærmelsesvis ret linje. Til højre af ses et QQ-plot af overskridelser
mod en Eksponentialfordeling, som ligger ok, men stadig ligger hhv. over og
under den rette linje. For at gå lidt mere i dybden af delkonklusionerne fra
figur (12) ses på figur (13), hvor afstande mellem hver overskridelse er ind-
tegnet venstre, et QQ-plot for afstande mod Eksponentialfordelingen, altså
GPD(ξ = 0), midt og et QQ-plot for afstande mod en GPD(ξ = 0.65) til
højre. A dette kan man tolke at afstande mellem overskridelser ikke er uaf-
hængige Eksponentialfordelte variable, som ellers var forventet af en homo-
gen Poissonfordeling, men ser grafisk ud til at være GPDfordelt, med måske
ξ = 0.65. Jeg vil fitte en POTmodel, hvor det grafisk virker mere sandsyn-
ligt med en ny model for overskridelserne, men dette vil jeg prøve at se på
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Figur 12: 100 største overskridelser, den kumulerede hyppighed og QQplot
af overskridelserne mod eksponentialfordelingen.

ved en analyse af clusters ved self-exciting model modellen i næste afsnit.
Estimaterne fra POTmodellen med τ = 100 overskridelser til ξ = 0.175 med
std.error = 0.139 og β = 1.001, med std.error = 0.170. Loglikelihooden
bliver 242.9082, som jeg vil forholde mig til, efter jeg har flere modeller inden
for denne klasse at sammenligne med. Da overskridelserne i denne model er
forudsat at GPDfordelt, vil risikomålene, V aR99% og ES99%, kunne opskri-
ves ved at modellere en GPDfordeling af overskridelserne, uden en fastsat
grænse, og herefter finde risikomålene, som ved forrige afsnit. Risikomålene
er allerede opskrevet over en given grænse η = 2, som svarer til 99 overskri-
delser. I POTmodellen er overskridelserne opskrevet, som en punktproces af
de 100 største overskridelser, så der vil ikke være meget forskel mellem ri-
sikomålene for de 2 modeller. Jeg får V aR99% = 0.070 og ES99% = 0.098.

4.5 Self-Exciting model (Hawkes POT modeller)

Jeg bevæger mig nu væk fra den homogene Poissonproces og vil beskrive en
Hawkes proces for intensiteten af overskridelser. Jeg vil stadig betragte de
100 største overskridelser som udgangspunkt og se estimere ikke-mærkede og
mærkede punktprocesmodeller, hvor den første vil være den mest simple. Jeg
vil yderligere, for at begrænse, ikke komme ind på ETAS processor.

41



Figur 13: Afstande mellem hver overskridelse, QQ-plots med afstande mellem
overskridelse mod hhv. eksponentialfordelingen, GDP(ξ = 0), og en GPDfor-
deling med ξ = 0.65.

Tabel 2: Modelfit for POT

estimat std.error
τ = 100 10
ξ = 0.1749544 0.1388780
β = 1.0011330 0.1704312

Loglikelihood 242.9082
V aR99% 0.07085583
ES99% 0.09801539
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Af figur (14) ses de 100 største tab, en ikke-mærkede model hhv. med og

Figur 14: 100 største tab (øverst), ikke-mærkede model, hvor intensitet ikke
har indflydelse (midt) og ikke-mærket model, hvor intensitet har indflydelse
(nederst)

uden indflydelse på den betingede intensitet. Grafisk er der kun meget lille
forskel på de 2 forskellige modeller, men det fornemmes at den betingede
intensitet sætter en begrænsing på processen, i hvert fald for slutningen
af perioden. I tabel (3) ses estimaterne for fittet. Estimatet for parame-
teren δ angiver indflydelsen på den betingede intensitet af overskridelser-
ne. Her fås en meget høj afvigelse, en t-værdi mindre end 2 og selve esti-
matet på δ = 34.485, hvilket umiddelbart virker svært at forholde sig til,
pga. størrelsen af estimatet. Jeg vil derfor betragte et likelihood-ratio test,
−2(331.9903−332.8439) = 1.7072 ∼ χ2

1, som altså afviser at det ekstra para-
meter forbedrer modellen. Der optræder en forskel mellem teorien og imple-
menteringen gennem pakken QRMlib, hvor Hawkes proces vil blive udledt
som v∗(t) = (1 + δx)e−γs, hvor teorien ellers er v∗(t) = eδx−γs. Dette er gjort
pga. kompleksiteten i den numeriske optimering.60

Jeg vil nu beskrive de mærkede modeller med hhv. uforudsigelige og forud-
sigelige mærker, hvor begge intensiteter afhænger af tid siden forrige optræ-

60QRMlib er tilsyneladende ikke særlig robust mht. valg af startværdier og paramete-
restimation.
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Tabel 3: Modelfit for umærkede punktprocessor med (mi) og uden (ui) ind-
flydelse på intensiteten

Ikke-mærkede estimat std.error tstat
ui τ = 0.01070773 0.005386306 1.987955

ψ = 0.02799271 0.007875103 3.554584
γ = 0.03258760 0.009445136 3.450199

Loglikelihood 332.8439
V aR99% 0.07005775
ES99% 0.09620641
mi τ = 0.01431025 0.006771016 2.1134570

ψ = 0.01987784 0.009198707 2.1609388
γ = 0.03526345 0.010321528 3.4164955
δ = 34.48510047 40.113386883 0.8596906

Loglikelihood 331.9903
V aR99% 0.07005775
ES99% 0.09620641

delse og størrelse på overskridelse. Overskridelsen er en GPD i tilfældet med
uforudsigelig mærke og intensiteterne (17) og (19) afviger kun fra hinanden
af den lineære skallering β + αv∗(t), som er den overskridelsen, ved den be-
tingede GPD af tiden t, i tilfældet med forudsigeligt mærke. Estimaterne på
de fittede modeller ses af tabel (4) og (5). Her ses den bedste model at være
indeholde en forudsigelig mærkede proces, uden indflydelse på intensiteten,
med en loglikelihood på næsten 25. Til sammenligning har de uforudsigelige
modeller en loglikelihood på omkring 10, så det afvises at forudsigeligheden
af den mærkede proces ikke har indflydelse. Den sidste mærkede model med
forudsigelighed og indflydelse bliver singulær og derfor ikke mulig at estimere.
Dette kunne have været en bedre model, hvis man forholder sig til de forrige
modeller, hvor parameteret δ har indflydelse. En t-værdi viser at ξ ikke er
signifikant i modellen uden indflydesle (ui), så modellen kan have uendelig
varians. Af denne årsag kan modellen med indflydelse (mi), som viser sig at
være singulær, være umulig at estimere.
Det ses i tabel 4 formparameteret ξ for begge tilfælde heller ikke at være sig-
nifikante, men med et ξ = 166 for begge vælger jeg at se bort fra t-værdien.
Ved en likelihood ratio sammenligning ses at der ikke kan skelnes mellem
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Tabel 4: Modelfit for uforudsigelig mærkede punktprocesser med intensitet
hhv med (mi) og uden (ui) indflydelse. Med E(V aR99%) og E(ES99%) menes
gennemsnittet af de betingede estimater.

Uforudsigelig estimat std.error tstat
ui τ = 0.01070773 0.005386306 1.987955

ψ = 0.02799271 0.007875103 3.554584
γ = 0.03258760 0.009445136 3.450199
ξ = 0.16666619 0.137352037 1.213424
β = 0.01011431 0.001720292 5.879414

Loglikelihood 10.06225
E(V aR99%) 0.02306
E(ES99%) 0.05298
mi τ = 0.01431025 0.006771016 2.1134570

ψ = 0.01987784 0.009198707 2.1609388
γ = 0.03526345 0.010321528 3.4164955
δ = 34.48510047 40.113386883 0.8596906
ξ = 0.16666619 0.137352037 1.2134235
β = 0.01011431 0.001720292 5.8794136

Loglikelihood 10.91583
E(V aR99%) 0.02358
E(ES99%) 0.03646
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modellerne og at δ altså ikke har nogen indflydelse. En sammeligning af den
normale POT model, med modellen med forudsigelig mærke, men uden δ,
afviser klart den mest komplicerede model. Indflydelsen af ψ er signifikant
for alle Hawkes processer og dermed afvises hypotesen om at modellen er en
normal POT model. Det ses også at de umærkede processer af tabel 3 giver
et bedre fit end kun at holde sig til POT modellen uden udvidelser. Af de
mærkede modeller med uforudsigelig mærke ses at standard error er større
end selve estimatet for δ.
De 5 mulige Hawkes intensiteter ses ikke at være meget forskellige i udseende.
Dette sammenlignes i bilaget: Estimerede self-exciting POT modeller, figur
(22).
Da det kan være svært at skelne mellem modellerne vil jeg nu prøve at se på

Tabel 5: Modelfit for forudsigelig mærkede punktprocesser med intensitet
hhv med (mi) og uden (ui) indflydelse. Med E(V aR99%) og E(ES99%) menes
gennemsnittet af de betingede estimater.

Forudsigelig estimat std.error tstat
ui τ = 0.01412505 0.005703721 2.476463

ψ = 0.04141284 0.009823254 4.215796
γ = 0.05214489 0.01230274 4.238479
ξ = 2.182919e− 08 1.651674e− 08 1.321641
β = 0.003372696 0.0008350884 4.038729
α = 0.003099782 0.0008753729 3.541099

Loglikelihood 24.73514
E(V aR99%) 0.02101
E(ES99%) 0.02438
mi Singulær

risikomålene for alle modellerne, som er angivet i alle tabellerne. Ved estime-
ringen af self-excitingfunktionen v∗(t), findes at det kun er i den uforudsigelig
mærkede model, uden indflydelse, at risikomålene ses som betingede risiko-
mål. De andre bliver derfor estimeret til stort set at være en konstant. I figur
15 ses de betingede V aR99% og ES99% risikomål for alle Hawkes processerne,
samt estimatet fra den normale POT model.
Niveauet af estimaterne og de betingede afhænger af om der betragtes en
mærket eller ikke mærket tilgang. De største estimater findes ved processerne
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Figur 15: V aR99% og ES99% for POT og Hawkes POT modeller, hvor kun
den uforudsigelig mærkede model uden indflydelse ikke ses som en konstant.

uden mærke, mens de mindste ved de mærkede processer. Som det grafisk
ses af ES99% i figur 15 vil den mærkede proces til gengæld følge intensiteten
og bevæge sig langt over den normale POT tilgang. Man kan sammenligne
modellernes forventede og uventede risiko til α = 0.99. Ved forventet, menes
gennemsnittet af tabsfordeling, og ved uventet, menes forskellen mellem VaR
og ES. I tilfældet, hvor risikomålene er udregnet som en proces, har jeg valgt
at betragte deres gennemsnit.
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Modelnavn Forventet tab (%) Uventet tab (%)
Excess over threshold 0.3259 1.714
Peaks over threshold (POT) 0.7432 2.716
Hawkes 0.7432 2.615
Hawkes POT med uforudsi-
gelig mærke, uden indflydel-
se

1.394 3.601

Hawkes POT med uforudsi-
gelig mærke, med indflydel-
se

0.8862 1.288

Hawkes POT med forudsi-
gelig mærke

0.8862 0.337

Der ses en klar forskel ved sammenligning af alle modellers forventede og
uventede tab. Den første model som betragtes har et lavt forventet tab,
men et relativt højt uventet tab. Modellen med det højest forventede tab er
Hawkes POT model med uforudsigelig mærke, uden indflydelse på intensi-
teten, og samtidig også det højest uventede tab. Denne model har vist sig
at være den eneste, hvor jeg har været i stand til at estimere risikomålene
som en proces i modsætning til de andre som optræder som en konstant.
En blandet model for Hawkes POT med forudsigeligt mærke og uden ind-
flydelse på intensiteten giver et relativt højt forventet tab, uden at være det
største, mens modellen samtidig har det laveste uventede tab. Der er ikke et
resultat, som er perfekt, men sammenligningen hjælper med den økonomiske
forståelse. Det forudsigelige mærke afhjælper størrelsen af uventet tab.
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5 Mulige udvidelser og nogle multivariate modeller

Det er ikke altid at risiko optræder uafhængigt, derfor kan det være helt
afgørende at inddrage afhængighedsstrukturen mellem risici for at fitte den
bedste model. Metoden som oftes benyttes til at se på afhængighed er kor-
relationenskoefficienten. Denne beskriver den lineære afhængighed mellem
tilfældige variable.

Definition af copula Et d-dimensionalt copula er en fordeling på [0, 1]d med
en ensfordelt marginalfordeling. C(u) = C(u1, ..., ud) vil betegne den d-
dimensionale fordelingsfunktion, som copula. Her vil C : [0, 1]d → [0, 1],
altså vil hyperplanet blive forskudt ned på enhedsintervallet.
Det skal overholdes at

1. Det er krævet at enhver flerdimensional fordelingsfunktion, C(u1, ..., ud)
er voksende i ethvert ui

2. Det er krævet at en ensfordelt marginalfordeling har C(1, ..., 1, ui, 1, ..., 1) =
ui for alle i ∈ {1, ..., d}, ui ∈ [0, 1]

3. Hvis en tilfældig vektor, (U1, ..., Ud)
′
, har en fordelingsfunktion C, så

vil sandsynligheden, P (a1 ≤ U1 ≤ b1, ..., ad ≤ Ud ≤ bd), altid fin-
des. Altså for ethvert (a1, ..., ad), (b1, ..., bd) ∈ [0, 1]d, ai ≤ bi findes

2∑
i1=1

...
2∑

id=1

(−1)i1+...+idC(u1i1 , ..., udid) ≥ 0,

hvor uj1 = aj og uj2 = bj for alle j ∈ {1, ..., d}

Hvis en funktion C opfylder disse krav, kaldes det et copula.61

Sklar Et copula, kan opskrives som

C(u1, ..., ud)) = P (U1 ≤ u1, ..., Ud ≤ ud)

hvor U1, ..., Ud er d tilfældige variable.
Jeg lader nu F være en en fordelingsfunktion for de marginale fordelinger
F1, ..., Fd, hvor de vil indeholde informationen om forskellig risici og behøver

61McNeil et al. (2005)
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dermed ikke at være af samme type. Et copula på dem vil indeholde struktur
af afhængighed. Denne kan opskrives som

C(F1(x1), ..., Fd(xd)) = P (U1 ≤ F1(x1), ..., Ud ≤ Fd(xd))

Ved at se på fraktilfunktunktionen F−1
j (u) = inf{x : Fj(x) ≥ u} kan copu-

laet omskrives til

C(F1(x1), ..., Fd(xd)) = P (F−1
1 (U1) ≤ x1, ..., F

−1
d (Ud) ≤ xd)

= P (X1 ≤ x1, ..., Xd ≤ xd)

= F (x1, ..., xd)

For ethvert F findes hermed et enestående62 copula C, som er bestemt
ved

F (x1, ..., xd) = C(F1(x1), ..., Fd(xd))

Dette er gældende ved kontinuerte fordelinger, men teoremet kan udvides til
også at gælde diskrete fordelinger.63

5.1 Mål for afhængighed

Den lineære korrelationskoefficient r en funktion af de marginale fordelinger.
Ved at ændre ved de marginale fordelinger vil det også have indflydelse på
korrelationskoefficienten. For at måle afhængighed ved copulaer vil det være
mere effektivt at have et mål som beskriver afhængighed af copula og ikke af
de marginale fordelinger. Jeg vil se på 2 forskellige ikke-parametriske mål.

Spearmans rho Jeg betragter en kontinuert tilfældig bivariat variabel (X1, X2)
med tilhørende marginale fordelinger F1(X1) og F2(X2). Spearmans rho, ρS,
betegner den lineære korrelation med værdier i [−1, 1] givet ved

ρS(X1, X2) = ρ(F1(X1), F2(X2))

, hvor der vil optræde uafhængighed når ρ = 0.
Det er nødvendigt at variansen er endelig for at beregne korrelationen. Når

62Panjer (2006)
63McNeil et al. (2005): Hvis F er kontinuert er C enestående, men ellers kan C bestemmes

ved rangen af Fi(R̂ = [−∞,∞])
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halerne bliver for tunge kan dette være et problem. Når formparameteret
ξ > 1, som er tilfældet i nogle Fréchetfordelinger, vil der optræde uendelig
varians,64 som gør det svært at skulle forholde sig til dette mål eller overho-
vedet bruge det i en undersøgelse af ekstremværditeori. Spearmans rho er
den lineære korrelation af de unikke copulaer. Men dette kan omskrives til
at være en kombination af overenstemmelse og uoverenstemmelse, som ved
Kendalls tau. Dette vil jeg dog ikke gå i dybden med.

Kendalls tau Jeg betragter nu 2 uafhængige og idendisk fordelte kontinuerte
bivariate variable (X1, X2) og (X∗1 , X

∗
2 ), med marginale fordelinger F1(x1) for

(X1, X
∗
1 ) og F2(x2) for (X2, X

∗
2 ). Kendalls tau, τ , er givet ved

τK(X1, X2) = P ((X1 −X∗1 )(X2 −X∗2 ) > 0)− P ((X1 −X∗1 )(X2 −X∗2 ) < 0)

, hvor det første led måler om forskellen mellem begge variable har samme
fortegn, mens det andet led måler om forskellen har forskelligt fortegn. Derfor
kan ovenstående også skrives som

τK(X1, X2) = E[sign(X1 −X∗1 )(X2 −X∗2 )]

Kendals tau kan nu skrives som et copula

τK(X1, X2) = E[sign(X1 −X∗1 )(X2 −X∗2 )]

, som for højere orden kan Kendalls tau-matrix også opskrives som

ρτ (X) = cov(sign(X −X∗))

, der skal have positiv semidefinit, da det er en kovariansmatrix.
Kendalls tau går under begrebet rank korrelation, som blot betyder at må-
let for afhængighed bliver bestemt af copulaet alene og ikke af de marginale
fordelinger, som en generel lineær korrelation gør65.

De 2 mål har det tilfældes at de begge er symmetriske mål på [−1, 1]. For-
skellen består i at et ρτ = 0 ikke nødvendigvis altid betyder uafhængighed
når man beskæftiger sig med rang korrelationen.66 Her vil randen {−1, 1}
betyde om de variable har hhv. minimum eller maksimum korrelation.67

64McNeil et al. (2005)
65ρ(Xi, Xj) =

cov(Xi, Xj)√
var(Xi)var(Xj)

66McNeil et al. (2005)
67ρ = ρmaks, hvis countermonotonic og ρ = ρmin, hvis comonotonic
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5.1.1 Haleafhængighed

Ligesom rank korrelationen kan der findes et mål for haleafhængigheden,
som afhænger alene af copulaet for sættet af variable. Jeg lader hhv. X1 og
X2 være tilfældige variable med tilhørende fordelingsfunktioner F1 og F2.
Koefficienten for den øvre haleafhængighed kan skrives som68

λU = lim
u→1

P (X1 > F−1
1 (u)|X2 > F−1

2 (u))

, hvor λU ∈ [0, 1] findes.
Hvis λU ∈]0, 1] siges der at være haleafhængighed i den øvre del, mens hvis
λU = 0 er der asymptotisk uafhængighed i den øvre hale.
Når fordelingsfunktionerne er kontinuert må der også findes et unikt copula,
C, til dem.69 Disse kalder jeg nu for hhv. U og V til F1 og F2, som jeg opskriver
ved den betingede sandsynlighed

λU = lim
u→1

P (F1(X1) > u|F2(X2) > u)

= lim
u→1

P (U > u|V > u)

= lim
u→1

1− P (U ≤ u)− P (V ≤ u) + P (U ≤ u, V ≤ u)

1− P (V ≤ u)

= lim
u→1

1− 2u+ C(u, u)

1− u
Her ses at man kan benytte copulaer i stedet for startfordelingerne til at
beskrive haleafhængigheden.
Den nedre hale kan også opskrives

λL = lim
u→0

P (X1 ≤ F−1
1 (u)|X2 ≤ F−1

2 (u))

og ved samme "trick", hvor jeg ved at der findes et copula, opskrives den
betingede sandsynlighed

λL = lim
u→0

P (U ≤ u|V ≤ u)

= lim
u→0

P (U ≤ u)− P (V ≤ u) + P (U ≤ u, V ≤ u)

P (V ≤ u)

= lim
u→0

C(u, u)

u
68Panjer (2006)
69Sklar sætning
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Indekset, λ, beskriver enten den øvre eller nedre hale for afhængigheden af
copulaet og kan bruges til at sammenligne flere copulaer.

5.2 Forskellige copulaer

Jeg vil betragte 3 typer af copulaer. De arkimediske -, elliptiske - og til sidst
de særlige ekstremværdicopulaer, som jeg vil arbejde videre med i næste
afsnit. Hver type vil give et overblik og en grundlæggende forståelse. Jeg vil
kun betragte 2 copulaer ved hhv. udvidelse af formen på copulaet og den
grafiske sammenhæng for nemhedens skyld.

Arkimedisk copula 70 Jeg indfører en generator, φ(u), som bruges til at be-
skrive de arkimediske copulaer på formen

C(φ(u1, ud)) = φ−1(φ(u1), ..., φ(ud))

generatoren er strengt aftagende, konveks og kontinuert. Den skal dan-
ne en afbildning af [0,1] på [0,∞], hvor φ(1) = 0. Den inverse generator,
altså φ−1(t), vil altid være fuldstændig monoton på [0,∞]. En funktion,
f(x), siges at være fuldstændig monoton på [a,b], hvis den overholder at

(−1)n
dn

dxn
f(x) ≥ 0, n = 1, 2, 3, ..., som også er generatorens kendetegn.

Uafhængigt copula For n uafhængige tilfældige variable med fælles kumu-
lative fordeling F (xj), j = 1.2...., d, hvor den samlede kumulative fordeling
er produktet af de uafhængige copulaer:

C(u1, ..., ud) =
d∏
j=1

uj

Generatoren er her φ(u) = −ln(u). Som forventet bør haleafhængigheden
være nul og dette kan vises ved at se på λL fra før. Jeg vil i et eksempel med
2 copulaer have at C(u, u) er lig u2 og dermed vil målet gå mod 0 for u mod

70Panjer (2006)
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1 for den øvre haleafhængighed:

λU = lim
u→1

1− 2u+ C(u, u)

1− u

= lim
u→1

1− 2u+ u2

1− u
= lim

u→1
1− u

= 0

Jeg kan også betragte den inverse generator for at se på nedre haleafhængig-
hed ved

lim
t→0

d

dt
φ−1(t) = lim

t→0

d

dt
e−t 6= −∞

da funktionen ikke vil gå mod −∞, men 0 er det klart at der optræder
uafhængighed.

Clayton copula For at udvide de arkimediske copulaer betragter jeg nu
en generator på formen

φ(u) = u−φ − 1, φ > 0

, som har copulaet

C(u1, ..., ud) = (u−φ1 + ...+ u−φd − d+ 1)−
1
φ

Dette copula kendes for Clayton når der betragtes 2 copulaer ellers er det
kendt som Cook-Johnson.
Kendetegnet ved dette copula er at der optræder stærkere nedre haleafhæn-
gighed end øvre. Dette ses af figur 16, hvor hhv. et plot af 1000 simulerede
værdier findes, en graf over konturen og til sidst en perspektivtegning over
tætheden. For at vise at der også findes en smule øvre haleafhængighed har
jeg valgt kun at lade den vertikale akse gå til 10, trods den vil fortsætte et
godt stykke op for at vise det stærke forhold i den nedre hale.

Gumbel copula En anden type arkimedisk copula, som også viser sig at
være et ekstremværdi copula, er Gumbel-Hougaard. Denne kaldes simpelt
under 2 copulaer for Gumbel.
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Figur 16: Clayton copulatæthed (θ = 3)

Kendetegnet er at at der forekommer afhængighed i begge haler, men mest i
den øvre, som ses grafisk i figur 17. Når θ = 1 vil der ikke forekomme nogen
haleafhænighed og hvis θ vokser vil copulaets haleafhængighed vokse mest i
den øvre del, men også i den nedre omkring et saddelpunkt71. Generatoren
er φ(u) = (−ln(u))θ, θ ≥ 0 og copulaet er på formen

C(u1, ..., ud) = e−((−ln(u1))θ+...+(−ln(ud))θ)
1
Θ

Elliptisk copula 72 Der findes yderligere mange arder af tilgange til at se
på arkimediske, men jeg vil nu betragte de elliptiske copulastrukturer. Der
findes 2, som er de vigtigste, og en masse arder, som også kan betragtes ved
behov. De 2, som er tale om, er den gaussiske og t copula.

Gaussisk copula Den gaussiske tilgang har copulaet på formen

C(u1, ..., ud) = ΦP (Φ−1(u1), ...,Φ−1(ud))

, hvor ΦP er den kumulative standard multivariate normalfordeling med
korrelationsmatrix P . Det skal noteres at hvis alle P er nul, vil copulaet blive

71Se bilag 5
72Panjer (2006)
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Figur 17: Gumbel copulatæthed (θ = 3)

reduceret til uafhængighedscopulaet fra tidligere. I det 2-dimensionale tilfæl-
de vil copulaet kunne opskrives, men for højere orden vil jeg ikke betragte
da der ikke findes nogen lukkede form for copula.

C(u1, u2) =

∫ Φ−1(u1)

−∞

∫ Φ−1(u2)

−∞

1

2π
√

1− ρ2
e
−x

2−2ρxy+y2

2(1−ρ2) dy dx

Ved at betragte figur 18 ses det at der optræder en lidt haleafhængighed.
Normalfordelingen er asymptotisk uafhængig i begge haler, hvor det selvføl-
gelig kun gælder når ρ < 1. Hvis u1 er ekstrem er der stor risiko for at u2 også
er stor og også omvendt. Det siges derfor ikke at der optræder haleafhængig-
hed i det gaussiske tilfælde.73 Dette kan fortolkes på de finansielle markeder,
som at ekstreme afkast og tab følges ad. I hvert fald hvis copulastrukturen er
gaussisk. I modsætning vil hhv. Gumbel- og Claytoncopulaet have øvre hhv.
nedre haleafhængighed.
I næste afsnit vil jeg komme ind på den sidste type copulaer som jeg vil
betragte.

73McNeil et al. (2006)

56



Figur 18: Gaussisk copulatæthed (ρ = 0.6)

5.3 Maksima

Jeg vil nu udvide (4) til et tilfælde af højere orden. Jeg bruger samme op-
stilling som tidligere og vil antage at

rn − dn
cn

→H(x)

, hvor normeringskonstanterne stadig er cn = (cn,1, ..., cn,d)
′
> 0 og

dn = (dn,1, ..., dn,d)
′
er normaliseringsvektorer. Hvis

rn − dn
cn

konvergerer i

fordelingen til hver deres fælles fordelingsfunktion H, har jeg som en udvi-
delse af det enkelte tilfælde i (7) at

lim
n→∞

P

(
rn − dn
cn

≤ x
)

= lim
n→∞

F n(cnx+ dn) = H(x)

Hvis ovenstående holder for et F og H, så siges F at være maximum domain
of attraction af H, altså at F ∈ MDA(H).74 H vil så være betegnet som en
multivariat ekstremværdifordeling, MEV.

Ekstremværdicopula Sklar-teoremet, som tidligere beskrevet, siger at H nu
må have et unikt copula. Dette copula skal opfylde at

C(ut) = Ct(u), ∀t > 0, ∀u
74McNeil et al. (2006)
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for at være et ekstremværdicopula.75

Picklands form 76 Copulaet er et ekstremværdicopula, hvis og kun hvis det
har repræsentationen

C(u) = e
(
∑d
i=1 ln(ui))A

(
ln(u1)∑d
i=1

ln(ui)

)

=

(
d∏
i=1

ui

)A

(
ln(u1)

ln(
∏d
i=1

ui)
,...,

ln(ud−1)

ln(
∏d
i=1

ui)

)
(22)

, hvor A er en afhængighedsfunktion som jeg vil beskrive i et tilfælde med
kun 2 copulaer (for nemhedens skyld). Copulaet skal så opfylde at være på
følgende form:

C(u1, u2) = e
ln(u1u2)A

ln(u1)
ln(u1u2) (23)

, hvor afhængighedsfunktionen erA(w) =

∫ 1

0

max((1−x)w, x(1−w))dH(x),

som er et mål for H på [0, 1] og skal opfylde at

max(w, 1− w) ≤ A(w) ≤ 1, 0 ≤ w ≤ 1 (24)

, yderligere være konveks og skal ses som en kontinuert vektor af ekstreme
punkter. Den øvre grænse, A(w) = 1 ∀w, vil få copulaet til at være et uafhæn-
gigt copula, C(u) = u2. Ved den nedre grænse, A(w) = max(w, 1 − w) ∀w
har copulaet comonoticity77 og altså perfekt korrelation, så C(u) = u2

Afhængighedsfunktionen kan udledes78 fra (23) til at være

A(w) = −ln(C(e−w, e−(1−w))), w ∈ [0, 1] (25)

Koefficienten for den øvre haleafhængighed kan opskrives ved afhængigheds-
75Panjer (2006)
76Falk, Hüsler & Reiss (2011)
77Bilag 6
78McNeil et al. (2005)
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funktionen, A(w), ved indsættelse indsættelse af (22)

λU = lim
u→1

1− 2u+ C(u, u)

1− u

= lim
u→1

1− 2u+ u2A( 1
2

)

1− u

= lim
u→1

2− 2A(
1

2
)u2A( 1

2
)−1

= 2− 2A(
1

2
)

, som kan være brugbart senere.

Gumbel copula Dette copula blev introduceret som et arkimedisk copula,
men er også et ekstremværdicopula med afhængighedsfunktionen

A(w) = (wθ + (1− w)θ)
1
θ , θ ≥ 0

Ved indsættelse af w =
1

2
ses den øvre haleafhængighed at være 2− 2

1
θ . Co-

pulaet vil være C(u1, u2) = e−((−ln(u1))θ+(−ln(u2))θ)
1
Θ , som defineret tidligere.79

Galambos copula Denne har afhængighedsfunktionen

A(w) = 1− (w−θ + (1− w)−θ)−
1
θ , θ > 0

og vil have øvre halekoefficient 2−
1
θ . Copulaet vil for tilfældet med kun 2

copulaet være

C(u1, u2) = u1u2e
((−ln(u1))−θ+(−ln(u2))−θ)

− 1
Θ

dette copula kan også udvides til at indeholde asymmetri med 3 parame-
tre, som jeg ikke vil komme videre ind på.

79Panjer (2006)
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Figur 19: Galambos copulatæthed (θ = 2.5)

Hüsler & Reiss-copula Der findes yderligere mange arder af copulaer i
denne kategori bla. Hüsler & Reiss-copulaet, som indeholder tilfælde for ku-
mulerede normalfordelinger, så afhængighedsfunktionen bliver

A(w) = wΦ

(
1

θ
+
θ

2
ln(

w

1− w
)

)
+ (1− w)Φ

(
1

θ
+
θ

2
ln(

w

1− w
)

)
, θ > 0

Denne type vil have øvre haleafhængighed 2− 2Φ(
1

θ
) for w =

1

2
.80.

Modellering ved Block Maxima 81 Hvis jeg opdeler ekstremaer i blokke af
vektorer, rn,1, ..., rn,m, hvorm er det totale antal af blokke, så vil fordelingerne
være MEVfordelte og sammenhængen være et ekstremværdicopula. Det vil
nu være muligt at estimere parametrene i en multivariat maksimamodel ved
af fordelingen

Hξ,d,c(x) = Cθ(Hξ1,d1,c1(x1), ..., Hξn,dn,cn(xn)) (26)

, så parametrene kan findes ved at maksimere

ln L(θ; Û1, ..., Ûn) =
n∑
t=1

ln Cθ(Ût)

80Panjer (2006)
81McNeil et al. (2005)
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5.4 Threshold Exceedance

Jeg tager udgangspunkt i (9), som er GDP. Hvis jeg tænker X1, ...,Xn har
en ukendt fælles fordeling med ukendt copula F (x) = C(F1(x1), ..., Fd(xd)),
hvor F er i maximum domain of attraction i en MEVfordeling. Den øvre hale
af den marginale fordeling F (x) kan så undersøges ved en "høj nok", xj ≥ ηj,
fastsat grænse, η = (η1, ..., ηd)

′
på formen

F̃j(xj) = 1− λj
(

1 + ξj
xj − ηj
βj

)− 1
ξj

, hvor λj = F̄j(ηj). For en værdi og grænsen vil approksimationen være
at F (x) ≈ C(F1(x1), ..., Fd(xd)).82

Tankegangen kan udvides, men for at begrænse emnet, vil jeg ikke komme
videre ind på punktprocesser.

5.5 Kritik af copulatilgang

Ifølge [Mikosch (2005)] er der er flere gode grunde til, ikke at stole blindt på,
at copulatankegangen vil hjælpe til bedre multivariate modeller. De modeller
jeg har fremhævet er udelukkende valgt på baggrund af de var matematisk
praktiske ift. opskrivelse af dem. Der findes ikke meget meget litteratur om
estimation af copulaer og slet ikke om goodness-of-fit tests, så derfor er det
ikke sikkert at valget af copula også giver en god model for fordelingen af
data, selvom det måske intuitivt vil give mening at bruge netop det valgte
copula. Noget helt afgørende og lidt skræmmende er at copulaer ikke vil
passe ind i en tidsafhængig model, da de i sig selv er statiske. Copulaer
passer altså ikke ind i den allerede kendte viden indenfor tidsrækkeanalyse og
stokastiske processer. Hermed vil det ikke give bedre forståelse af multivariat
ekstremværditeori.

82McNeil et al. (2005)
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6 Konklusion

Med udgangspunkt i store tab på det finansielle marked, som er kendetegnet
ved heteroskedasticitet og har ekstra kurtosis, altså tunge haler ift. Normal-
fordelingen, har jeg ved hjælp af Ekstremværditeori (EVT) gennemgået flere
modeller og brugt dem til finansiel risikostyring ved bestemmelse af risiko-
målene VaR og ES. Jeg giver nogle estimater på hvordan man kan sikre sig
mod øget volatilitet på markederne, men de metoder jeg har brugt giver kun
et bud på hvordan halen kan modelleres. Man skal derfor være varsom med
at tolke for meget på dem, da det er klart at jeg har lavet forudsætninger ud
fra de forestillinger jeg har om hvordan markedet reagerer på ny information.
En grundlæggende fundament for EVT er Fischer-Tippetts sætning, som be-
skriver adfærden af et normaliseret maksima. Der forudsættes uafhængige
ensfordelte (iid) data, som konvergerer i maksimum til en generaliseret Ek-
stremværdigfordeling (GEV). Den underliggende tabsfunktion er i maximum
domain of attraction (MDA) af enten en Frechét, Gumbel eller Weibull klasse
af standard ekstremfordelinger. Fra dette resultat udspringer block maxima-
modellen, hvor fordelingen af maksimum eller minimum af observationerne,
hvor jeg beskæftiger mig med tabene, modelleres af en GEVfordeling.
En anden tilgang er threshold exceedance - en model for overskridelse, hvor
der på forhånd fastsættes en grænse, for hvornår en ekstrem observation
finder sted. Denne er baseret på Pickands-Balkema-de Haan sætning, som
siger at hvis den underliggende tabsfunktion er i MDA af en ekstremværdi
fordeling, så vil overskridelserne være generaliseret Paretofordelt (GPD) når
grænsen hæves. En udvidelse til denne model er at betragte tidspunkter for
overskridelse vedpeaks over threshold (POT). Dette gøres ved at fastsætte et
bestemt antal overskridelser, som stadig er GPDfordelt og under forudsæt-
ning at data er iid vil overskridelserne til tiden t optræde som en homogen
Poissonproces. Da det har vist sig at overskridelserne ikke ankommer med en
konstant intensitet har jeg forsøgt at beskrive POTmodellen med en ekstra
intensitet ved en self-exciting funktion. Her findes kun resultater for Hawkes
processerne, hvor der vælges ikke at inddrage ETAS processerne.
Gennem analysen af de ekstreme negative afkast på aktieindekset Dow Jones,
har jeg ikke været i stand til at fortolke formparameteren ξ og skalaparameten
β på en økonomisk måde, som man forholder sig til µ og σ på. At ξ bestem-
mer længden på halen, og dermed hvilken type af GPDfordeling der er tale
om, er ikke tilstrækkeligt til at jeg vil konkludere noget økonomisk forståelse
af dette. Når ξ nærmer sig nul, men forbliver positiv vil tabene have uendelig

62



varians, hvilket kan være en indikator om at gå langt i en straddle83, som vil
give profit så længe volatiliteten på markedet er større end den forventede.
Af de fittede risikomål fås forskellige niveauer for sikkerhed, selvom det er
inde for samme fraktil. Hvordan man vælger at tolke den givne information
på markedet har derfor afgørende indflydelse på niveauet af risikomålene.
Hvis jeg vælger at lade tiden være bestemt ved en self-exciting proces, hvor
overskridelserne er bestemt ved en GPDmodel i en mærket punktproces84,
fås en betinget model for både V aR99% og ES99%, som følger intensiteten af
overskridelserne. Man kan også vælge at bestemme et niveau fra start som
man mener er ekstremt og så fitte et estimat, som så igen vil være et niveau
for begge risikomål. Der er for og imod for begge tilgange, men hvis man væl-
ger at tro på den mest udvidede model skal man alligevel forholde sig kritisk
til processen, da der er stor usikkerhed forbundet med et resultat, hvor form-
parameteret ξ er tæt på nul. Helt grundlæggende vælges der i de mærkede
Hawkes processer om mærket er forudsigeligt eller uforudsigeligt. Den forud-
sigelige model kan tolkes som at informationen tilgængeligt på markedet er
tidsafhængig.
Det har været svært at finde robuste estimater, men jeg har ikke gået i en
uddybende analyse af dette. Afhængighedsstrukturen mellem risici kan ha-
ve afgørende indflydelse på risikostyring. I normalfordelingsmodellerne mo-
delleres afhængigheden med lineær korrelation, som her er en funktion af
de marginale fordelinger. Sklars sætning definerer et copula, som en unik
fordelingsfunktion, der sammensætter de marginale fordelinger. Forskellige
copulaer introducerer forskellige grader og former af afhængighedsstruktur,
så likelihoodfunktionerne for en multivariat model kan opstilles. Jeg har ikke
bevæget mig ind i studiet af hvilket copula tilegner sig bedst for de finansielle
markeder, da jeg har lagt hovedvægten på en enkelt tidsserie.

83Optionstype, hvor der købes både en call- og put option.
84Mærket uforudsigelig Hawkes POT model (uden indflydelse).
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7 Perspektivering

Ekstremværditeori har vist sig at være brugbart til finansiel risikostyring
og sætter spørgsmålstegn ved den klassiske tilgang, hvor ethvert afkast er
Normalfordelt. Af de betragtede modeller har jeg begrænset flere af dem
og i øvrigt kun interesseret mig for store tab. En undersøgelse af hvor vidt
der optræder symmetri for de ekstremt hhv. negative og positive afkast er
oplagt at betragte. Grundet Pickands-Balkema-de Haan sætning vil det af
QRMlibpakken ikke være muligt at betragte andre fordelinger for overskri-
delserne end GPD. Sætningen er vigtig, men en mulighed kunne være at be-
tragte andre fordelinger for bedre modelfit. Jeg begrænser analysen af Hawkes
POT proces, til først og fremmest at se bort fra ETAS processen, og senere
også kun at lade GDPfordelingen er en lineær funktion i v∗(t). Her kunne
det være oplagt at udvide til at lade self-exciting-processen indeholde mere
information og endda være ikke-lineær. Man kunne opdele halen i forskellige
niveauer og have flere modeller til at tilegne sig datasættet.
En mulighed, for sammenligning af risikomålene, kunne være at se på risi-
ko til tiden t, ved en metode kendt som backtesting. Her dannes en model,
så VaR og ES måles på de respektive modellers præstation.85 Fra definitio-
nen af VaR kan risikomålet til både t og h perioder opstilles. Jeg betegner
1-periode VaR, som P (Lt > V aRt

α) = 1 − α og målet for h perioder ved
P (Lt+h > V aRt,h

α ) = 1 − α. Til tid t + 1 kan man så sammenligne VaR(1-
periode)-estimatet med hvad der faktisk skete og det samme kan man for h
perioder frem ved tid t+ h. Ved introduktion af en Bernoullivariabel I, som
indikator for overtrædelsen af VaRestimatet, hvor succes vil være (1−α) ses

Ît+1 := I{Lt+1>V̂ aR
t

α}
, Î

(h)
t+1 := I

{L(h)
t+1>V̂ aR

t,h

α }
,

som for flere forsøg (m) vil være en binomialfordeling med den forventede
værdi m(1 − α). For at teste for uafhængighed af Bernoulliindikatoren kan
man lave ikke-parametriske tests som ved runs test, der involverer at optælle
antal succes og sammenholde med det samlede antal.
En oplagt udvidelse kunne også være at se på mere end et aktieindeks. Her-
ved lave en empirisk multivariat undersøgelse, hvor flere forskellige copula’er
kunne implementeres, og modellerne kunne efterfølgende se på en hypote-
se om international haleafhængighed, som ved [Ait, Cacho-Diaz & Laeven
(2010)].

85McNeil et. al. (2010)
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8 Litteraturliste

Pakker brugt til grafer og udregninger i R:

Evir Functions for extreme value theory, which may be decided into
the following groups; exploratory data analysis, block maxima, peaks over
threshold (univariate and bivariate), point processes, get/gdp distributions.

Evd Extends simulation, distribution, quantile and density functions
to univariate and multivariate parametric extreme value distributions, and
provides fitting functions which calculate maxima likelihood estimates for
univariate and bivariate maxima models. and for univariate and bivariate
threshold models.

QRMlib This is a free R-language library designed to accompany the
book Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools by
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version can be downloaded from Alexander McNeil’s URL at
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sity, distribution,random number generation, bivariate dependence measu-
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variance estimate. Independence tests among random variables and random
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dependence. Bivariate tests of exchangeability.
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9 Bilag

9.1 Udregning til samlet GPD

P (r ≤ x+ η|r > η) =
F∗(x+ η)− F∗(η)

1− F∗(η)

=
e−(1+

ξ(x+η−d)
c

− 1
ξ − e−(1+

ξ(η−d)
c

)
− 1
ξ

1− e−(1+
ξ(η−d)

c
)
− 1
ξ

, e−y ≈ 1− y

≈
1− (1 + ξ(x+η−d)

c
)−

1
ξ − (1− (1 + ξ(η−d)

c
)−

1
ξ )

1− (1− (1 + ξ(η−d)
c

)−
1
ξ )

=
(1 + ξ(η−d)

c
)−

1
ξ − (1 + ξ(x+η−d)

c
)−

1
ξ

(1 + ξ(η−d)
c

)−
1
ξ

= 1−

(
1 + ξ(x+η−d)

c

1 + ξ(η−d)
c

)− 1
ξ

= 1−

(
c+ξ(x+η−d)

c
c+ξ(η−d)

c

)− 1
ξ

= 1−
(
c+ ξ(η − d) + ξx

c+ ξ(η − d)

)− 1
ξ

= 1− (1 +
ξx

c+ ξ(η − d)
)−

1
ξ

9.2 Slowly varying function

En funktion L: (0,∞) → (0,∞) kaldes slowly varying mod uendelig, hvis
der for alle a > 0 gælder at86

limx→∞
L(ax)

L(x)
= 1

Hvis grænsen g(a) = limx→∞
L(ax)

L(x)
er endelig, men ikke-nul for a > 0, er

funktionen L regularly varying.
86Beirlant et al. (2004)
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9.3 Karamata’s teorem

Lad L være en slow varying funktion på [x0,∞] for et x0 ≥ 0 så gælder87:

for κ > −1,

∫ x

x0

tκL(t)dt ∼ 1

κ+ 1
xκ+1L(x), x→∞

for κ < −1,

∫ ∞
x

tκL(t)dt ∼ − 1

κ+ 1
xκ+1L(x), x→∞

9.4 Reparametrisering af intensitet for POTmodellen

Jeg lader τ := τ(η) = −ln Hξ,d,c(η) og β = c + ξ(η − d), så intensiteten kan
omskrives til:

λ(r) := λ(t, r) =
1

c

(
1 + ξ

r − d
c

)− 1
ξ
−1

=
τ

c

(
1 + ξ

r − d
c

)− 1
ξ
−1(

1 + ξ
η − d
c

) 1
ξ

=
τ

c

(
1 + ξ

r − (1
ξ
(c− β)) + η

c

)− 1
ξ
−1(

1 + ξ
η − d
c

) 1
ξ

=
τ

c

(
β

c
+ ξ

r − η
c

)− 1
ξ
−1(

1 + ξ
η − d
c

) 1
ξ

=
τ

c

(
β

c

)− 1
ξ
−1(

1 + ξ
r − η
β

)− 1
ξ
−1(

1 + ξ
η − d
c

) 1
ξ
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τ
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(
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=
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87McNeil et al. (2005)
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9.5 Gumbel copulatæthed

Illustration af saddelpunkt og ingen afhængighed når θ → 1.

Figur 20: Gumbel copulatæthed
(θ = 1) (θ = 1.2)
(θ = 1.4) (θ = 1.6)

9.6 Comonoticity
88 Ethvert copula har Fréchet grænserne udtrykt ved

max(
d∑
i=1

ui + 1− d, 0) ≤ c(u) ≤ min(u1, ..., ud)

Et comonoticity-copula er den øvre grænse ved min(u1, ..., ud) og betegner
fuldstændig positiv afhængighed.
Omvendt beskriver et countermonoticity-copula fuldstændig negativ afhæn-
gighed.

88McNeil et al (2005)
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9.7 Interval for risikomål grafisk på den estimerede GDP

Figur 21: Estimeret GDP mod overskridelser med konfidensintervaller for
hhv. VaR(95%) og ES(95%) øverst og Var(99%), ES(99%) nederst.
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9.8 Estimerede Self-Exciting POT modeller

Figur 22: De forskellige kombinationer af de hhv. mærkerede/umærkerede
modeller med (mi) og uden (ui) indflydelse på forudsigelige (fm) og ufor-
udsigelig (um) markeringer: ui (øverst venstre), mi (øverst højre), um og ui
(midt venstre), um og mi (midt højre), fm og ui (nederst venstre), fm og mi
(nederst højre)(Singulær)
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9.9 R

Analysen kan downloades på
https://docs.google.com/file/d0B3Op0rwOkh8zVnpt
MHRINWxUcXVLZGV6YjBOMlNwUQ/edit
og kræver pakken QRMlib.
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