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Indledning 

 

Aktiemarkederne er et område, som mange eksperter har forsøgt at gøre sig kloge 

på igennem mange år. Hvorvidt det er lykkes er nok, selv den dag i dag, påstand 

imod påstand. Investorer rundt omkring i verden bevæger sig ud på markedet for 

aktier med samme formål, nemlig at opnå et afkast af deres investering. 

Forudsigelsen af markedet har derfor altid været en central del af investorernes 

interesse. Hvis man som investor kan forudsige markedet, kan man levere et ekstra 

afkast.  

Bevægelserne på aktiemarkedet kan betragtes på mange måder, alt afhængigt af 

hvilken måde man bevæger sig ind på markedet. Positioner i markeder kan nemlig 

tages på forskellige måder. Direkte investeringer i markedet eller ved investering i 

afledte produkter, som optioner og futures, er blot nogle af de forskellige 

indgangsvinkler. 

De seneste 1½ år er, af flere medier som økonomer, blevet betegnet som værende 

den værste økonomiske krise siden 2. Verdens krig1. De store usikkerheder 

omkring den økonomiske fremtid for hele verdens økonomien har bevirket 

ekstrem store fald på børserne verden over. Ikke nok med at faldene er store, så er 

disse også sket i et sådan tempo, at mange selskaber i dag har en værdi, som er 

mere end halveret på mindre end et halvt år 2.  

De store fald og den store usikkerhed om fremtiden har betydet i usædvanlige 

store udsving i de daglige aktiekurser på børserne. Dette udtrykkes i volatiliteten 

på de forskellige markeder. Volatiliteten er vokset ikke ubetydeligt, og nu er det 

store spørgsmål blot. Hvornår falder denne volatilitet på børserne, således vi 

begynder at nærme os de normale forhold før denne økonomiske krise? 

                                                        
1 http://epn.dk/brancher/finans/article1441659.ece  
http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=19942199 
2http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=CSE3207 
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Problemformulering 

 

Jeg vil i opgaven belyse følgende problemstilling. 

 

Efter en periode med ekstraordinær høj volatilitet, hvorledes kan den forventede 

nedgang i volatiliteten, estimeres bedst muligt ved brug af GARCH modellen? 

 

Til belysning af denne problemstilling besvares følgende delspørgsmål: 

• Hvilke forudsætninger er vigtige for forståelsen af Black Scholes modellens 

opbygning? 

• I hvor stor grad er resultatet i Black Scholes modellen følsom overfor den 

ukendte parameter volatiliteten (sigma)? 

• Hvad er forskellene på de forskellige volatilitets begreber? 

• Hvilke modeller findes til estimation af volatiliteten?  

• Hvorledes kan GARCH modellen benyttes til at estimere sigma? 

• Hvorledes kan historien benyttes til at estimere volatiliteten ved GARCH 

modellen? 
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Metode 

 

Opgaven vil indledningsvist starte ud med en belysning af Black Scholes modellen, 

en model til værdiansættelse af plain vanilla. Black Scholes modellen blive 

præsenteres igennem en gennemgang af de forskellige input modellen indeholder. 

Modellen bygger desuden på diverse forudsætninger, hvilket vil blive diskuteres 

for så sikre, at også modellens usikkerheder kommer med i belysningen. Der vil 

blive lavet følsomhedsberegninger på resultatet af Black Scholes ud fra ændringer i 

de forskellige parametre for på den måde at vise, hvilke parametre der betyder 

mest for det endelig resultat.  

Herefter vil de specielle nøgletal på optioner, også kaldt ”grækerne” blive 

introduceret. Herved opnår læseren en større forståelse for kompleksiteten af 

værdiansættelsen af optioner og estimationen af volatiliteten. 

Næste step bliver en introduktion til begrebet volatilitet, hvor der i markedet 

meget hurtigt kan findes de to former for volatilitet, historisk og implicit. I dette 

afsnit vil læseren blive introduceret til de to forskellige volatilitetsbegreber samt 

en belysning af forskellen imellem disse to, og ikke mindst hvad grunden kan være 

til denne forskel. 

Den historiske og implicitte volatilitet er baseret på tidshorisonten. Næste step i 

opgaven bliver, at fastholde tidshorisonten og i stedet se på, hvad der sker med en 

option, som henholdsvis er out of the money, at the money og in the money. 

Herved fremkommer volatilitetssmil på optionen. Der vil blive diskuteret 

hvorledes disse ”smil” fremkommer, samt selvfølgelig, hvorfor?  

Resten af opgaven vil blive koncentreret om estimation af volatilitet. Der vil alt i alt 

blive gennemgået tre modeller. Opgaven er bygget op således at kompleksiteten 

bliver større og større for hver model. Først model er det glidende gennemsnit på 

forskellige størrelser af datasæt. Næste model er Exponentially Weighted Moving 

Average Model(EWMA). Opbygningen er stort set den samme som glidende 

gennemsnit. Vægten på de forskellige observationer er blot nu mulig af regulere. 

Sidst, men ikke mindst, introduceres Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticity Model (GARCH). Her kommer flere variabler ind i modellen, og 

den bliver derfor mere fleksibel, men også mere kompleks. 



Estimation af volatilitet på aktiemarkedet  af Daniel L. Jensen 

Side 7 af 85 
 

Belysningen af GARCH modellen vil være mere dybdegående, herunder hvad de 

forskellige variabler fortæller os om resultatet. En stor del af GARCH modellen er 

estimeringen af variablerne, således at modellen estimerer vores volatilitet på den 

bedst mulige måde. Til fastsættelsen af disse variabler benyttes Root Mean 

Squared Error (RMSE). 

Læseren vil blive præsenteret for en alternativ metode til estimation af variablerne 

i GARCH modellen. Denne metode betegnes som Maximum Log Likelihood 

Estimation (MLE) og bygger på statistiske indgangsvinkel. MLE har fordele men 

også ulemper og disse vil ligeledes blive diskuteret. MLE vil, udover fastsættelsen 

af variablerne i GARCH modellen, ligeledes forsøges brugt til statistiske test af 

restriktioner, som vi tidligere i opgaven har benyttet. 

Afslutningsvis vil en model til estimation af volatiliteten blive opbygget, ved at den 

nuværende periode blive sammenlignet med en lignende høj volatilitets periode. 

Historien kombineret med GARCH modellen bliver der forsøgt opbygget en model 

til estimation af volatiliteten i de kommende år. Estimationen vil blive forsøgt både 

med RMSE og MLE metoden samt med visse restriktioner på variablerne. 

Alle beregninger mv. kan findes i excel regneark, som følger med opgaven. 
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Afgrænsninger 

 

Der vil i hele opgaven være forudsat, at læseren har basis viden omkring 

markederne og karakteristika omkring forskellige optioner. 

I opgavens analyse af Black Scholes vil der blive fortages følsomhedsberegninger af 

de fleste variabler i modellen, dog vil der være fokus på volatiliteten, da det er 

denne, som der i opgaven fokuseres på. Forudsætningerne i modellen vil ikke blive 

gennemgået yderligere end en diskussion om de er realistiske. Black-Scholes 

modellen vil ikke forsøges at blive udbygget til fx optioner med udbytter eller 

andre ting. Der vil kun blive taget højde for de ting, som er nødvendigt for at 

datasættet kan benyttes til at få det korrekte resultat.  

I afsnittet omkring ”Grækerne” vil nøgletallene kort blive belyst, men der vil ikke 

være beregninger på de nøgletal, som ikke kan have betydning ved en estimation 

af volatiliteten. 

GARCH modellen vil kun blive analyseret som GARCH(1,1) modellen. Der vil 

således ikke blive lavet beregninger på den meget mere generelle model. 

Afsnittet om MLE er i forhold til mulighederne indenfor dette område, gjort meget 

kort. Der vil kun være få beregninger for at illustrere idéen bag MLE.  
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Kildekritik 

 

Der er igennem hele opgaven arbejdet med data fra S&P500 indekset og DJI i US.  

Dataene er taget fra Bloomberg systemet, og det vurderes derfor, at disse data er 

valide i det omfang af aktiemarkedet i USA er effektivt. Der arbejdes med 250 dage 

som værende antal handelsdage for det amerikanske marked. Tallet svarer ikke 

nødvendigvis 100 % til antallet af handelsdage. I opgaven arbejdes med mange 

forskellige historiske periode, og det er derfor valgt, at benytte samme antal 

handelsdage for at få en ensartethed i beregningerne. 

Litteraturen er baseret på meget teoretiske bøger og metoder. Virkeligheden er 

inddraget i et forsøg på at får en realisme ind i opgaven. 

Der benyttes kun RMSE og MLE metoderne til at estimere variablerne i forbindelse 

med estimeringen. Der kan sagtens være andre og bedre metoder end disse to. 

Opgaven kan derfor godt blive en smule snæver i tilgangsmåden i forbindelse med 

fastsættelse af variablerne i modellerne. 
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Black Scholes modellen 

Når optioner skal værdiansættes findes der mange forskellige metoder. Nogle 

mere komplicerede end andre. Black Scholes (BS) modellen er en af disse modeller. 

Denne model er er i forhold til nogle af de andre modellen relativ simpel og kræver 

ikke de store beregninger for at få et resultat. Derfor er det i dag en meget anvendt 

model i forbindelse med værdiansættelses af optioner3. 

Modellen var under udarbejdelse igennem flere år, men det var først i starten af 

1970’erne, at den blev offentliggjort igennem artikler. Modellen var ikke fra starten 

af speciel anerkendt, men det har ændret sig markant siden da. Resultatet af det 

store arbejde med udarbejdelsen af formlen, blev i 1997 Nobelprisen i Økonomi. 

Herved må det siges, at arbejdet i den grad er anerkendt. De tre pionerer til 

modellen hedder Robert C. Merton, Myron S. Scholes og Fischer Black. Desværre 

var det kun Robert Scholes og Myron Scholes som modtog Nobelprisen, da Fischer 

Black døde i 1995. 

Modellen kan matematisk skrives således: 

 

C = S * N(d1) − K * e−r*T * N(d2)

hvor

d1 = ln(S K) + (r + 1
2* σ 2)T

σ T

d2 = d1 −σ T

 

 

Modellen kan godt se relativ kompliceret ud ved første øjekast, men i forhold til 

hvad den kan bruges til, er det noget af det nemmeste at arbejde med. Modellen 

findes i mange forskellige udgaver, hvor der er taget højde for forskellige ting, fx 

udbytter. Den umodificerede model som er vist ovenfor kan kun benyttes til en 

europæisk call option. Når en option er europæisk betyder dette, at optionen ikke 

kan udnyttes før udløb af optionen. Alternativet er en option af amerikansk type, 

                                                        
3 Bechmann, K. m.fl. – ”Nobelprisen i Økonomi 1997” 
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hvor optionen kan udnyttes løbende igennem løbetiden. En call option fortæller, at 

der er tale om en ret for at købe en aktie til en forudsat kurs på et fastsat tidspunkt. 

Specielt for optioner er afkast diagrammet, som viser sig at være asymmetrisk, se 

Figur 1 nedenfor. 

 

Figur 1 – Afkastdiagram for plain vanilla optioner 

 
Kilde: Excelfil ”optioner” 

 

Der er, når investor vælger at købe en option, en bund under risikoen, men en 

ubegrænset gevinst mulighed. 

  

Forudsætninger 

BS modellen er for mange et vigtigt værktøj i værdiansættelsen af optioner. 

Brugerne skal dog have forudsætningerne for modellen med i deres overvejelser. 

Modellen er, som mange andre, bygget op omkring forskellige forudsætninger. 

Disse forudsætninger vil i det kommende afsnit blive diskuteret om de også er 

realistiske. Nedenfor er listet BS modellens forudsætninger: 

 

1. Den risikofrie rente rf  er konstant igennem optionens løbetid, og det er 

muligt at låne og udlåne ubegrænset. 

2. Markederne er friktionsløse. 

-20

0

20

40

60

80

100

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0

0

1
1

0

1
2

0

1
3

0

1
4

0

1
5

0

1
6

0

1
7

0

1
8

0

1
9

0

A
fk

as
t

Aktiekurs

Call option

Put option



Estimation af volatilitet på aktiemarkedet  af Daniel L. Jensen 

Side 12 af 85 
 

3. Handel med aktiverne skal kunne foregå kontinuert. 

4. Fravær af arbitrage 

5. Der udbetales ingen dividender i optionens løbetid. 

6. Optionen er en europæiske call option. 

7. Der er ingen begrænsninger på at gå kort i aktiverne. 

8. Perfekt delelighed. 

9. Afkastene følger en lognormalfordeling. 

 

1. Den risikofrie rente er konstant 

Den risikofrie rente rf  forudsættes kontant i hele optionens løbetid og ens på alle 

løbetider. Hvilken rente der benyttes, og hvorledes denne findes belyses i et senere 

afsnit. Forudsætningen om en fast rente igennem hele løbetiden er ikke realistisk, 

hvis blot optionen har en løbetid, som strækker sig over få dage. Renten ændrer sig 

hele tiden og ændringerne kan sagtens være store. Der er selvfølgelig større risiko 

for ændringer jo længere optionen løber. Desuden er det heller ikke nemt at finde 

den risikofrie rente i markederne. Resultatet af vores beregninger er dog ikke 

meget følsomme overfor renten, hvorfor der godt kan arbejdes videre med denne 

antagelse4. 

2. Markederne er friktionsløse 

Denne forudsætning er meget afhængig af hvilket marked og hvilket land der 

handler på. Dog kan det konkluderes, at markederne aldrig vil blive fuldstændig 

friktionsløse. Der vil altid være handelsomkostninger, skatteforhold samt bid/ask 

spread, som bevirker skævheder på markederne. 

3. Kontinuert handel med aktiverne 

Det er pr. definition ikke muligt at opfylde denne forudsætning, da handlen med 

aktiverne afhænger af børsernes åbningstider. 

4. Fravær af arbitrage 

Denne forudsætning er nok den vigtigste af alle, da det var denne, som er 

byggestenen omkring modellen. Der må ikke være arbitrage på markederne. Så 

længe markederne er efficiente, vil dette være opfyldt. Arbitrage vil kunne opstå, 
                                                        
4 Bechmann, K. mfl. – ”Options prisfastsættelse i praksis” 
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men kun for en meget kort periode før denne mulighed er udnyttet, og markederne 

har tilrettet sig.  

5. Der udbetales ingen dividender i options løbetid 

Denne antagelse er sjældent realistisk, men BS formlen kan dog meget nemt 

reguleres for dette5. Udbytter forudsættes blot kontinuerlige, hvilket for enkelt 

aktier nok ikke vil være gældende. Omvendt kan det for aktieindeks godt antages, 

idet udbytterne løbende udbetales fra selskaberne i fx S&P 500. 

6. Optionen er en europæisk call option 

Ofte er optionerne af amerikansk type, hvilket vil sige, at optionen kan udnyttes 

inden udløb. Det viser sig dog, at hvis der ikke er dividende, vil en rationel investor 

ikke udnytte den mulighed for før udnyttelse6. 

7. Ingen begrænsning på short sell 

Dette er en af de få antagelser, som kan siges delvis at være opfyldt. I forbindelse 

med short sell skal investor opfylde visse likviditetskrav, hvilket kan sætte 

begrænsninger. Det antages dog, at aktørerne på disse markeder er af en sådan 

størrelse, at denne antagelse stort set er opfyldt. 

8. Perfekt delelighed 

I praksis er dette ikke realistisk. Der handles ikke 0,2 stk. optioner. Det vurderes 

dog, at dette ikke har den store betydning i den daglige handel, da handlerne ofte 

er af store handelsstørrelser. 

9. Afkastene følger en log normalfordeling 

For at dette kan være gældende vil det sige at afkastene på vores aktiv kan 

beskrives ved en geometrisk Brown bevægelse7. Antagelsen om af afkastene er log 

normalfordelte har vist sig ikke at være speciel god. Fordelingsgrafen viser sig at 

have ”tykke haler”. Med dette menes, at der er større sandsynlighed for de 

ekstreme observation finder sted end normalfordelingen antyder8. 

 

                                                        
5 For yderligere info om dette, se artikel ”Options prisfastsættelse i praktisk” ved bl.a. Bechmann K. 
6 Hull, s. 302-303 
7 Hull s. 263-275 
8 Figlewski, S. – “Forecasting volatility” s. 30-31 
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Parametre 

Ses der tilbage til introduktions afsnittet var der en del forskellige parametre, som 

skal indsættes i BS modellen for at få et resultat. Modellen er ikke bedre, end de 

værdier der indsættes i modellen. Der vil derfor i det kommende afsnit blive 

diskuteret, hvorledes de forskellige faktorer skal fastsættes for at få det bedste 

resultat i beregningerne. 

 

Risikofrie rente - rf  

Den risikofrie rente er en størrelse, som kan være svær at definere på markederne. 

Det bedste bud vil være at benytte prisen på de amerikanske statsobligationer til at 

beregne en rente når jeg, som i denne opgave, arbejder med det amerikanske 

marked. Løbetiden på optionen bør der også tages højde for. En af antagelserne er 

dog, at renten er ens på alle løbetider, men resultatet vil nok blive mest realistisk, 

hvis man arbejder med en rente, der passer til optionens løbetid. Information om 

renten pt. på amerikanske statsobligationer se9. Nogle vil dog argumentere imod at 

benytte denne metode, da de vil ikke vil mene, at en investering i den amerikanske 

stat er uden risiko. Denne diskussion vil dog ikke blive berørt her, og der vil blive 

arbejdet videre med statsobligtionerne. 

Det underliggende aktivs pris – S 

Denne parameter er der, i de fleste tilfælde, ingen problemer i at finde, når der er 

tale om aktier og aktieindeks. Prisen på det underliggende aktiv kan findes på 

børserne, hvor det mange gange er noteret. 

Strikekursen – K 

Igen er denne parameter ikke noget problem at finde. I forbindelse med handel 

med optioner aftales strikekursen fra starten, og den er derfor kendt fra starten. 

Oftest er det faktisk således, at optioner på aktier handles i standard kontrakter, 

hvor alle detaljerne er fastsat på forhånd. 

                                                        
9 http://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest-rate/yield.shtml 
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Løbetid – T 

Løbetiden er pr. definition antal kalenderdage, men giver det nu også det bedste 

resultat? Handel med aktier og optioner foregår jo ikke over hele året. Der er 

weekend og helligdage. Senere i opgaven arbejdes der med antal handelsdage på 

det amerikanske markedet, hvilket jeg derfor også vil gøre her. Antal handelsdage 

sættes således til 25010. Resultatet bliver ikke speciel anderledes, da der 

forholdsmæssigt også vil være færre handelsdage i optionens løbetid, hvilket i 

sidste ende giver stort set samme T værdi. 

Standard afvigelsen – σσσσ 

Denne sidste parameter er nok absolut sværeste at fastsætte. Standard afvigelsen, 

også kaldt volatiliteten, er absolut ikke konstant over løbetiden, og det er meget 

svært at forudsige udviklingen. Aktørerne som handler med optioner arbejder 

faktisk ud fra volatiliteten (vol’en). I stedet for at snakke decideret pris på 

obligation snakker de om hvilken vol, som optionerne handler på. Den store 

usikkerhed på denne parameter, har derfor også betydet, at der er lavet mange 

studier omkring en evt. estimation af denne parameter. 

Det er også denne parameter, som størstedelen af denne opgaven vil arbejde med 

inkl. næste afsnit, hvor der vil blive set nærmere på i hvor høj grad, prisen på 

optionen er afhængig af bl.a. volatiliteten. 

 

Beregninger 

I det kommende afsnit er der lavet eksempler på benyttelsen af Black Scholes 

modellen. Beregningerne er foretaget i excel. Der vil kort blive gennemgået 

hvorledes disse er indtastet, men yderligere vil der ikke blive foretaget. Der vil 

hovedsagligt blive lavet følsomhedsberegninger på de forskellige faktorer, og der 

vil primært blive knyttet kommentarer til volatilitets følsomheden.  

Der vil i opgaven blive opereret med følgende begreber på call optioner: 

 

”Out of The Money” (OTM)  => S < K 

”At The Money” (ATM)  => S = K 

                                                        
10 http://www.nyse.com/pdfs/tradeday_09.pdf 
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”In The Money” (ITM)  => S > K 

 

Der er i beregningerne blot beregnet på en option hvor det underliggende aktiv 

handler på kurs 100, hvilket betegnes som S. Jeg regner på en europæisk call 

option med en strikekurs ens med spotkursen på 100. Optionen bliver derfor 

betegnet som værende ATM. For nemheden i beregningerne er restløbetiden T sat 

til et år. Den risikofrie rente er fundet hos kilden, som der i opgaven tidligere er 

henvist til. Renten er fundet ud fra optionens løbetid. Sidst, men ikke mindst, er der 

forudsat en standard afvigelse på 40%, hvilket blot er et gæt, men, som det vil vise 

senere i opgaven, ikke er noget dårligt gæt. 

For overskueligheden i beregningerne er der foretaget mellemberegninger af D1 

og D2.  

S = 100 

K = 100 

T = 1 

r = 0,69% 

σ = 40% 

  

D1 = 0,21725 

D2 = -0,18275 

  

C = 16,14357254 

 

Prisen er altså 16,14 for en call option med de forudsætninger, som er nævnt 

ovenfor. Hvad der påvirker prisen og i hvilken retning, fortæller mine beregning 

intet om. Beregningen ovenfor vil i det kommende blive betegnet som benchmark 

beregningen. 

På Bilag 1 er der lavet følsomhedsanalyser på de forskellige variabler i modellen, 

dog ikke volatiliteten som belyses senere i opgaven. 

Figur A på bilag 1 viser forholdet imellem spotkursen og strikekursen, og 

hvorledes der sker en ændring i værdien på optionen i forhold til vores benchmark 

beregning. Ofte handles optioner relativ tæt på strikekursen, forstået på den måde, 

at der sjældent købes eller sælges optioner med en strikekurs, som ligger langt fra 

spotkursen på det underliggende aktiv. Ud fra grafen ses dog, at jo lavere vores 

strikekurs K er i forhold til vores spotkurs S, jo dyrere bliver call optionen. Det 

giver meget godt mening pga. afkast diagrammet for en call option. Ved et køb af 

en call option med en strikekurs under S, er optionen fra starten ITM. Herved er 
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der en større chance for, at S > K  ved optionens udløb, og derfor koster denne 

option også mere. Faktisk viser det sig, at hvis man køber en call option med en 

strikekurs som er halvdelen af S, så skal man betale over tre gange så meget for 

optionen, som hvis man havde købt en option som kun er ATM. 

Figur B illustrerer sammenhængen imellem prisen og løbetiden på optionen. Ikke 

overraskende viser grafen er jo længere løbetiden er desto mere koster optionen. 

Grunden til at dette ikke er overraskende er, at jo længere tid der er til options 

udløb, jo større sandsynlighed er der for, at optionen ender ITM Hvis man har en 

option med en dags løbetid tilbage og K er 10 % større end S, så skal der en  10 % 

stigning i S til på en enkelt dag, for at optionen får en værdi ved udløb. Ikke noget 

som vil betegnes som specielt sandsynligt. Omvendt vil det, i en lignende situation, 

men hvor optionen har et år til udløb, være meget mere sandsynligt at S ender over 

K. 

Sidste figur på Bilag 1 fortæller om udviklingen i optionsprisen ved ændringer i 

den risikofrie rente. Her ses det, at i takt med at den risikofrie rente stiger, så 

bliver call optionen dyrere. Grunden til denne sammenhæng findes ved at se det 

fra den investors synspunkt som skriver optionen. BS modellen er udledt under at 

investorerne er neutral risiko, og derfor skal den person som skriver optionen 

have en større ”forretning” af sin udstedte option hvis renten er høj, end hvis 

renten, som i dette tilfælde, er meget lav. Det ses tydeligt, at niveauet af den 

risikofrie rente ikke betyder meget for det endelige resultat. Selvom renten stiger 

til over det ti dobbelte, betyder det kun en stigning i prisen på omkring 25 %. 

 

Standardafvigelsen 

I det kommende afsnit vil jeg bruge lidt mere tid på at belyse følsomheden af 

standardafvigelsen overfor prisen på vores call option beregnet ved BS modellen. 

Som jeg tidligere i opgaven har drøftet, er standardafvigelsen den ene faktor i 

modellen, som er sværest at estimere. Selve estimeringen ses der nærmere på 

senere i opgaven, her vil jeg blot se på i hvor høj grad, det er vigtigt at få fastsat den 

rigtige standardafvigelse. 

Som det var tilfældet overfor på de andre parametre, er en tilsvarende illustration 

lavet på standardafvigelsen, dog i en lidt udvidet udgave. 
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Figur 2 - %-vis ændring af C ved ændring af σσσσ 

 
Kilde: Excelfil ”optioner” 

 

Sammenhængen imellem den procentvis ændring ved en ændring i 

standardafvigelsen har en nogenlunde lineær sammenhæng, især ”at the money” 

optionen. Linierne har en positiv hældning, hvilket også giver god mening. Som 

man senere vil se, er standardafvigelsen et udtryk for hvor store udsving man kan 

forvente i perioden på vores aktiv. Jo større standardafvigelse, jo større udsving i 

aktivets pris. Så sammenhænget med at call options pris stiger i takt med stigende 

standardafvigelse, fortæller at en aktie som svinger meget, alt andet lige, har større 

sandsynlighed for at komme ”in the money”. Som eksempel kan der tages 

udgangspunkt i ”at the money” eksemplet. Hvis optionen har en standardafvigelse 

på 1%, er der ikke meget udsving, hvilket vil betyde, at kursen om et år ikke vil 

ende langt væk fra 100 og dermed kun give en lille gevinst, hvis dette bliver 

tilfældet. Omvendt vil en tilsvarende option med en standardafvigelse på 80 %, 

med stor sandsynlighed, ende med at give en langt større gevinst. Denne mulighed 

for større gevinst betyder en højere pris for optionen. Den kvikke læser vil mene, 

at en høj volatilitet også betyder en højere risiko for tab på optionen, hvorfor skal 

der ikke tages højde for dette i prisen? Grunden til dette ikke har den store 

betydning, skal findes i afkastdiagrammet for en call option, som blev vist i Figur 1. 

Ved handel med optionen betales en præmie og det er pr. definition ens risiko. Dvs. 
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at uanset hvad der sker med det underliggende aktivs kurs efterfølgende, bliver  

tabet ikke større end præmien. Derimod er gevinsten ubegrænset og tabet er 

begrænset. Denne ”skævhed” betyder, at chancen for gevinst ”vægtes” betydeligt 

højere end risikoen for tab. 

Hældningen på sammenhængen ser ud til tilnærmelsesvis er være omkring 1 ved 

ATM optionen. Med andre ord vil det sige, at når volatiliteten fordobles, så 

fordobles prisen på optionen også. Dette giver et overblik over, at estimationen af 

volatiliteten er vigtig for resultatet af beregningen. Hvis estimationen af 

volatiliteten bliver 44 % i stedet for 40 % vil det sige at options bliver omkring 10 

% dyrere. En ændring som ikke kan betegnes som værende ubetydelig, især når 

optioner ofte handles i store portioner, og dermed også i store beløb. 

Sammenhængen imellem disse ting vil blive yderligere belyst i næste afsnit.  

I takt med at volatiliteten nærmer sig nul, vil værdien af optionen nærme sig 

værdien af den risikofrie rente. Uden volatilitet skal investoren som skriver 

optionen have en forrentning svarende til den risikofrie rente. 

 

Grækerne (The Greeks) 

Som en forlængelse til de tidligere afsnit vil jeg nu se nærmere på nogle af de 

nøgletal, som i daglig tale bliver betegnet som ”the greeks”. Grækerne er nøgletal 

på optionerne, og fortæller hver især forskellige ting om følsomhederne overfor 

forskellige parametre. Det er med andre ord en anden form for risikomål end 

volatiliteten, som belyses dybere senere i opgaven. Grækerne bliver brugt til at 

styre risikoen på en portefølje af optioner på forskellige måder. Alle afsnit vil starte 

med en belysning af hvad det pågældende nøgletal fortæller noget om, og hvad det 

kan bruges til, når der skal gøres overvejelser om handler med optioner. 

Afslutningsvis vil der forskellige grafiske sammenhæng blive kommenteret. Alle 

nøgletallene er baseret på BS formlen, og derfor skal disse også benyttes med 

forsigtighed, da vi tidligere så de mange forudsætninger, som i mange tilfælde ikke 

er realistiske.  
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Delta ∆∆∆∆ 

Dette nøgletal er nok det mest benyttede11. Selve nøgletallet fortælle hvor meget 

optionens værdi ændrer sig ved en ændring i det underliggende aktivs kurs (S). 

Som det sås på Figur A på Bilag 1 stiger prisen på call optionen i takt med at 

forholdet imellem S og K øges. Dette er dog kun gældende for en call option, som 

der her arbejdes med. Den fortæller altså, at i takt med at S stiger, stiger optionens 

værdi også. Umiddelbart er det dog svært at se hvor meget C stiger, hvis vores S 

stiger med en. Det er præcist det Delta fortæller os. Idet værdien af c stiger i takt 

med S stiger er Delta værdien positiv, når der arbejdes med call optioner. 

Formlen for beregning af Delta ser således ud 

 

∆(call) = N(d1)

hvor

d1 = ln(S /K) + (r + 0,5*σ 2)T

σ T

 

 

Der ses hurtig en lighed med formlen fra vores BS Model. Delta indgår direkte i 

beregningen af en europæiske call options værdi. 

Ligesom det er tilfældet med de andre grækere, bliver Delta benyttet til at hedge en 

evt. risiko. Et eksempel på benyttelsen af Delta kunne være, at man fx har købt en 

kontrakt call optioner, som giver mulighed for at købe 100 stk. af den pågældende 

aktie. Deltaværdien pr. option er 0,5, hvilket således giver en samlet Deltaværdi på 

50. Hvis man i en periode, pga. usikkerheder i markedet, ønsker at fjerne risikoen 

på udsving i S, så skal man sælge 50 stk. af den underliggende aktie. Herved tjener 

og taber man det samme på henholdsvis optionerne og aktierne. 

På Bilag 2 Figur A er lavet forskellige grafiske sammenhænge for Delta. Figur A 

viser sammenhængen imellem Delta og det underliggende aktivs kurs. Dataene bag 

illustrationen er samme data som benyttet i forbindelse med beregningseksemplet 

på BS modellen. Det man kan se ud fra figuren er, at i takt med at optionen kommer 

mere og mere i pengene, stiger Delta til omkring 1. Dvs. at efter call optionen 

kommer dybt ”in the money” begynder optionens værdi at bevæge sig som den 

                                                        
11 
http://www.omxnordicexchange.com/produkter/optionsandfutures/vurderingafoptioner/Delta/ 
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underliggende aktie. Omvendt hvis optionen er langt fra pengene, vil værdien stort 

set ikke ændrer sig, når S ændrer sig. Udviklingen i Delta giver god mening. Har 

optionen en K på 100 og S er kun 15, så er der langt op til optionen kommer ATM. 

Hvis kursen så stiger til 16, så er der næste lige så langt op til strikekursen og 

optionsprisen ændrer sig derfor stort set ikke (Deltaværdien er tæt på nul). 

Figur B indeholder tre grafer med Delta værdien som en funktion af restløbetiden 

på optionen. ”In the money” har en K = 90 mens “out of the money” har en k = 110. 

Det ses, at de tre optioner bevæger sig nogenlunde ens og i samme niveau på de 

lange løbetider over 1 år. Bevæger man sig derimod ind på de kortere løbetider 

sker der en kraftig udvikling på to af optionerne. ”In the money” optionen stiger 

kraftigt op imod udløb. Dette skyldes, at i takt med at T bliver mindre, så bliver der 

ikke meget tid til at ændre på at optionen forbliver i pengene og derfor vil enhver 

ændring i S betyde en direkte ændring på vores endelige værdi af optionen. Det 

omvendte er selvfølgelig tilfældet med OTM optionen. Når der ikke er lang tid til at 

ændre på S, betyder det ikke spor på optionsværdien at S ændrer sig med 1. 

Sidste figur omhandlende Delta, figur C, viser nogenlunde samme sammenhæng, 

som det var tilfældet med løbetiden. Ved meget lave standardafvigelser stiger 

Delta betydeligt for optionen ITM. Dette fordi optionen er i pengene og med en lille 

volatilitet sker der ikke se store ændringer i det underliggende aktiv. Når optionen 

så er 10% inde i pengene ses der ikke den store sandsynlighed for, at optionen ikke 

fortsat er i pengene ved udløb, når standardafvigelsen er meget lille. Derfor bliver 

Delta stort set 1 ved lav standardafvigelse for en call option ITM. Nu er ”eksempel” 

optionen kun 10% i pengene, men havde optionen fx været 50% i pengene vil man 

have set trompeten starte noget før end på figur C. Desuden vil trompeten også 

have startet tidligere, hvis T var mindre. Herved er der ikke så lang tid til at ændre 

på det endelige resultat. Det er egentlig blot en ”sammenlægning” af de tre grafer. 

Det som hermed kan siges om Delta, er at det kan være et brugbart værktøj til at 

styre risikoen af en portefølje af optioner. De tre illustrationer har dog vist, at Delta 

er en variabel, hvilket gør det problematisk at benytte i virkeligheden. Fx har man 

lavet en Delta neutral portefølje, så er den kun neutral for en meget kort periode. 

Som det kunne ses på figur B, at Delta ændrer sig med tiden, og dermed er 

porteføljen, som var neutral i går, ikke neutral i dag. Delta er dog brugbar, men 
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som investor skal man blot have disse sammenhænge med i overvejelserne i 

forbindelse med hedgningen. 

 

Gamma ΓΓΓΓ 

Gamma er den eneste græker som fortæller noget om følsomheden på en anden 

græker. Gammas værdi fortæller noget om, i hvor stor grad Delta ændres i takt 

med, at S ændres. Herved kan man bruge Gamma til at bestemme, hvor ofte det er 

nødvendig, at rebalancere porteføljen til en Deltaneutral portefølje. En høj Gamma 

betyder at Delta ændres meget ved en ændring i S, så derfor vil det, alt andet lige, 

være nødvendigt at rebalancere oftere for at få en bedre hedging. 

Arbejder jeg videre med eksemplet ovenfor, hvor jeg samlet set havde en 

Deltaværdi på 50, så indfører jeg nu en gammaværdi pr. option på 0,01. Herved får 

den samlede portefølje en Gammaværdi på 1. Tidligere deltaneutraliserede jeg 

porteføljen ved at sælge 50 stk. af det underliggende aktiv. Nu stiger S med 1 på et 

meget kort tidsinterval. Man vil umiddelbart mene, at porteføljen stadig er 

Deltaneutral, men det viser sig ikke at være tilfældet. Ved at S stiger med 1, bliver 

Delta påvirket med faktor Gamma. Hvor man før stigningen havde en Delta på 50, 

vil man efter stigningen ende med en Delta på 50 + 1 = 51. Der er nu opstået en 

ubalance, og den nye ligevægt opnås ved at være short med 51 aktier. Der skal 

altså sælges endnu en aktie for at opretholde ligevægten.  

Formlen for beregning af Gamma ses nedenfor. 

 

Γ = N '(d1)

S0 * σ * T

hvor

N '(d1) = 1

2π
* e−d1

2 / 2

 

 

Man bruger nu den afledte funktion til standardnormalfordelingen. Formlen for d1 

blev tidligere præsenteret i foregående afsnit om Delta. Ud fra sammenhængen 
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med Delta er Gamma selvfølgelig en naturlig forlængelse af overvejelserne i 

forbindelse med hedgning.  

Som det også var tilfældet med Delta, er der på Bilag 2 ligeledes illustreret 

forskellige sammenhæng på Gamma. Figur D viser sammenhængen imellem 

Gamma og ændringen i S. Her ses det at Gamma er absolut størst i intervallet 

omkring strikekursen på 100. Delta ændrer sig altså mest, når S og K ikke er 

speciel langt fra hinanden. Hvis optionen kommer ”deep ind the money” eller 

”deep out of the money”, så viser figur D, at Gamma stort set blive nul, eller med 

andre ord så forbliver Delta værdien konstant. Faktisk var dette muligt at se 

allerede ud fra figur 1, hvor hældningen på grafen ved henholdsvis høje og lave S 

værdier stort set er nul. Gamma er nemlig et udtryk for Delta’s hældning. 

Den næste illustreret sammenhæng er Gamma som en funktion af T på figur E. Her 

kan det ses, at Gamma faktisk stort set er ens for de tre optioner indtil T begynder 

at blive lille. Herfra sker der store udsving. Med et er at ATM optionens Gamma 

tårnhøj, og de to andres er stort set nul. Delta ændrer sig derfor ikke betydeligt, 

hvis man er i eller uden for pengene, men det gør den til gengæld hvis K = S. Dette 

fortæller, at Gamma ikke er et unødvendigt nøgletal, især ikke når optionen er 

ATM, og optionen nærmer sig udløb. 

Den sidste figur omhandlende Gamma, figur F, viser nogenlunde den samme 

sammenhæng som ved T. ATM optionen’s Gamma stiger meget, når volatiliteten på 

optionen falder til under 10%. 

Gamma og Delta bør gå hånd i hånd, hvis man vil hedge optionsporteføljen. Hvis 

man blot havde deltaneutraliseret porteføljen uden at skelne til Gamma, så vil man 

få et chok, hvis S ændrede sig kort forinden udløb af optionen og samtidig var 

volatiliteten faldet til 5%. Herved vil Gamma derfor være meget stor, og Delta ville 

have ændret sig betydeligt i forhold til det første neutraliseringstidspunkt. 

 

Theta – θθθθ 

Theta fortæller ligesom de to forangående grækere noget om optionsprisen 

følsomhed, men denne gang er det overfor T. Thera bliver betegnet, som det 

nøgletal som beskriver hvor hurtig tidsværdien i optionen forsvinder. Jo højere 

Theta jo hurtigere forsvinder tidsværdien. Hvis der ikke sker nogen 
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markedsændringer, og det eneste som ændrer sig, er T fordi tiden gør, så sås det 

på Bilag 1, Figur B at optionsværdien falder med tiden. Optionen bliver altså 

mindre værd med tiden. Derfor bliver Theta normalt betegnet ved et negativt tal, 

da tidsværdien forsvinder ud af optionen. 

Theta hænger meget sammen med optionens implicitte volatilitet på det 

underliggende aktiv, da en høj implicit volatilitet betyder at større sandsynlighed 

for ændringer i løbetiden. Tiden får derfor med en høj volatilitet også en større 

værdi. Så en høj implicit volatilitet giver i sidste ende en større tidsværdi som skal 

nedbrydes inden optionens udløb, og i sidste ende derfor også en stor Theta. 

Som eksempel har man 100 stk. optioner med en samlet værdi på 1.400 kr. 

Optionerne har en Thetaværdi på -5 pr. option. Herved fås en samlet Thetaværdi 

på -500. Hvis der så forløber en uge, således S er blevet en uge mindre, men alt 

andet er uændret, betyder det, at optionerne nu, i stedet for 1.400 kr., nu er 1400 – 

500/365*7 = 1.390,41 værd. Optionerne har altså mistet næste 10 kr. i løbet af 

ugen. 

Beregningsformlen for Thera ser ud som følger. 

 

Θ(call) = − S0 * N '(d1) * σ
2 T

− r * K * e−r*T * N(d2)  

 

Alle variabler er tidligere blevet præsenteret i opgaven. 

Figur G på Bilag 2 viser den første sammenhæng på Theta. Her ses hvor stor 

betydning S har på Theta. Da K = 100 er optionen ATM omkring S = 100 hvilket 

også er omkring dette punkt grafen topper, eller bunder om man vil. Når S er 

omkring K har optionen en stor tidsværdi, da er er fin chance for, at optionen går 

enten den ene eller den anden vej og dermed ændrer værdi. Er optionen derimod 

”deep in the money”, ses det, at Theta er relativ lille. Her kommer tidsværdien til at 

udgøre en lille andel af optionsværdien, da optionen er så langt inde i pengene 

regnes det ikke videre sandsynligt, at det skal ændrer sig betydeligt. Situationen er 

stort set det samme med optioner ”deep out of the money”. Her ses ikke den store 

sandsynlighed for, at dette ændrer sig, og derfor er der stort set ingen tidsværdi i 

disse. I figur G arbejdes der med en σ på 40%. Figurens form vil i takt med at 

σ bliver mindre blive smallere og omvendt vil ”tragten” bliver bredere med en høj 
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σ. Dette igen fordi en stor volatilitet betyder store udsving, hvilket giver 

tidsværdien større betydning. 

Figur H viser at der på de tre optioner er en let stigende Thetaværdi frem til 

optionerne løber ud. Dog kommer tiden ikke til at betyde noget for vores ITM og 

OTH optioner når T er meget lille. På den meget korte tid får tidsværdien intet at 

sige, fordi der ganske enkelt er for kort tid til at kunne gøre noget ved optionens 

”situation”. Situationen er dermed en helt andet for ATM optionen. Her kan det gå 

hvilken som helst vej, så tiden har alt at sige her, hvorfor Theta på denne option 

nærmest eksploderer. 

Den sidste graf omhandlende Theta, Figur I, virker umiddelbart kedelig at se på. 

Alle grafer ligger stort set oven i hinanden, men den er viser faktisk det som 

tidligere i afsnittet blev diskuteret. Theta værdien hænger stærkt sammen med 

den implicitte volatilitet på den bagvedliggende aktie. Jo større volatilitet jo større 

udsving igennem optionens løbetid og dermed større tidsværdi, som i sidste ende 

giver en større Theta værdi. 

Theta er et vigtigt aspekt at have med i overvejelserne ved investering i optioner. 

Hvis man skriver en option med høj Theta, vil man kunne tjene en stor tidsværdi, 

hvis blot optionen forbliver uændret.  

 

Vega V 

Vega er den sidste græker som i denne opgave vil blive belyst. Vega fortæller noget 

om optionprisens ændring når det bagvedliggende aktivs implicitte volatilitet 

ændres. Med andre ord får man her en ide om hvor vigtig estimationen af 

volatiliteten er for at få den rigtige prisfastsættelse. Vega bliver normalt betegnet 

som et positivt tal, da optionsprisen, som det tidligere blev vist i opgaven, stige i 

takt med at volatiliteten også stiger. 

I eksemplet fra de tidligere afsnit arbejdede jeg med en σ på 40 %. Hvis man 

forestiller sig, at optionsprisen er 15 og optionen har en Vegaværdi på 30.  Nu 

stiger den implicitte volatilitet til 41 %. Herefter kan man bruge Vegaværdien til at 

finde optionens nye værdi. Denne bliver 15 + 0,01*30 = 15,3. Værdien stiger da 

volatiliteten også stiger. Vega kan i stor grad kædes sammen med grafen tidligere i 

opgaven, hvor det sås, hvor meget optionsværdien ændres i procent ved en 
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ændring i volatiliteten. Som det allerede er diskuteret i det afsnit viste ATM 

optionen en stor set konstans lineær sammenhæng. Når volatiliteten blev 

fordoblet, blev optionsprisen også fordoblet. Denne sammenhæng vil ved 

illustrationen, som vil blive diskuteret i et af de følgende afsnit, kunne ses på en 

anden måde. 

Vega kan sammen med Delta og Gamma benyttes til at hedge en portefølje12. 

Beregningsformlen for Vega ser således ud: 

 

V = S0 * T * N'(d1) 

 

På Bilag 2, figur J er illustreret hvorledes Vegas sammenhæng er med det 

underliggende aktivs kurs (rød kurve). Da der i grafen arbejdes med en strikekurs 

på 100, viser det at Vega topper for optioner som umiddelbart ligger omkring ATM 

eller lige ITM. Optionsprisen følsomhed overfor volatiliteten falder til gengæld 

meget hurtigt i takt med, at optionen kommer ud af pengene, hvor optionen skal 

temmelig ”deep in the money” før Vega nærmer sig nul. Grafen siger dog intet 

omkring den relative ændring, som er mindst lige så vigtig. Det kan godt være at en 

OTM option ikke ændrer sig specielt meget ved en ændring i volatiliteten, men en 

sådan option har også en langt lavere pris end en ATM og ITH option. I samme graf 

er der derfor ligeledes lavet en illustration (grøn kurve), hvor forholdet imellem 

Vega og den beregnede værdi via BS modellen vises. Her ses det tydeligt via Y 

aksen i højre side, at nok er Vega lille for OTM optioner, men det ændrer ikke ved, 

at forholdsmæssigt er OTM meget mere følsom for ændringer i Vega og dermed 

volatiliteten. Dette er et vigtigt aspekt at have med, da optioner normalt handles i 

store poster og forholdsmæssige ændringer kan derfor få store påvirkninger på 

den samlede værdi. 

Figur K viser sammenhængen imellem Vega af T. Her kan det ses at Vega falder i 

takt med at restløbetiden T bliver mindre. Det giver god mening, idet tiden og 

volatiliteten hænger sammen, når det kommer til optioner. Jo kortere tid der er til 

at ændre på udfaldet af optionens værdi, jo mindre betyder volatiliteten for prisen. 

Hvis der kun er et par dage tilbage på optionen, så vil det ikke betyde så meget, at 

den implicitte volatilitet stiger med 2% point. Det vil derimod betyde meget, hvis 
                                                        
12 For yderligere info om dette se Hull, s. 360 
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optionen havde 2 år tilbage at leve i. Herved kan den højere volatilitet ”arbejde” i 

meget længere tid. 

Den sidste figur i Bilag 2, nemlig Figur L, viser Vega som funktion af volatiliteten. 

Der er således to aspekter af volatilitet inde i denne graf. Vega fortæller jo 

hvorledes prisen på vores option ændrer sig, mens grafen så viser hvordan prisens 

afhængighed overfor volatilitet afhænger af volatiliteten. Vega er meget stabil, når 

vi bevæger os ude i området fra omkring 30% og op. Det ses dog at i takt med, at 

volatiliteten falder, falder Vegaværdien også meget for de to optioner i ITM og 

OTM. Så i takt med at volatiliteten bliver lille, betyder en ændring i volatiliteten en 

mindre ændringen af optionsværdien. Igen fortæller dette intet om forholdet 

imellem hvad optionsværdien er og hvor meget optionsværdien ændrer sig. For at 

se denne sammenhæng er der i samme illustration lavet tre stiplet grafer, som via 

Y aksen i højre side fortæller Vegaværdiens forholdsmæssige betydning overfor 

optionsprisen. Her ses det at trods et stort fald i Vegaværdien for OTM optioner, 

når volatiliteten bliver lille, så har det forholdsvis meget stor betydning for 

optionsværdien. Desuden ses det at trods den nogenlunde stabile Vegaværdi for en 

ATM option, så stiger betydningen af ændringer i volatiliteten når volatiliteten 

bliver lille. Dette passer meget godt, idet en konstant Vegaværdi holdt op imod en 

faldende optionsværdi (da det tidligere har vist sig, at optionsværdien falder med 

faldende volatilitet), betyder en stigende tendens. 

Volatiliteten har igennem Vega vist sig at være en vigtig faktor at få estimeret 

korrekt, da det ses, at selv små ændringer kan have stor betydning for 

optionsværdien. Især hvis der er tale om en lang option med lav implicit volatilitet 

og hvor optionen er ”out of the money”. 

 

Delkonklusion – Black Scholes modellen 

Black Scholes modellen er et stykke arbejde i optionsprisfastsættelsens historie. 

Modellen er meget anerkendt og benyttes i stor udstrækning verden over. 

Modellen er dog bygget op omkring en række forudsætninger, som i mange 

tilfælde ikke er speciel realistiske. Mange af disse forudsætningen kan der på den 

ene eller anden måde tages højde for13. Næsten alle parametrene i modellen er 

                                                        
13 Der er mange varianter af BS modellen, hvor diverse forudsætninger forsøges fjernet. 
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forholdsmæssig nemme at fremskaffe. Den eneste som giver anledning til store 

problemer er volatiliteten. En estimation af denne fremtidige volatilitet er en svær 

proces.  

Afsnittet om grækerne viste en anden måde at betragte risiko. Grækerne bliver i 

stor udstrækning brugt til hedgning af porteføljer. Ikke mindst viste ”grækerne” 

ligeledes betydningen af estimationen af volatiliteten. Volatiliteten har stor 

betydning for optionsprisen, hvilket kun gør estimationen af denne endnu mere 

vital. 
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Volatilitet (Vol) 

I det forangående afsnit har jeg på mange forskellige måder diskuteret 

betydningen af de forskellige parametrets indflydelse på volatiliteten. Selve 

begrebet volatilitet vil i det kommende afsnit bliver belyst mere dybdegående. Der 

er to meget benyttede begreb indenfor volatilitet, historisk og implicit. Jeg vil 

prøve at belyse betydningen af disse, forskellen imellem dem, hvorledes de 

beregnes/findes, samt hvad de kan bruges til. 

 

Historisk volatilitet 

Denne form for volatilitet er, som navnet antyder, baseret på historiske data. 

Volatiliteten er i ord et udtryk for hvor store udsving x-værdierne har. I opgaven er 

x-værdierne udtrykt ved afkast på aktieindekset. Jo større udsving aktieindekset 

har, jo større vil volatiliteten blive. Den historiske volatilitet bliver således 

beregnet på baggrund af det underliggende aktiv. 

Formlen som vil bliver benyttet til beregning af historiske volatiliteter, ses 

nedenfor. 
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I forbindelse med at man finder afkastet på indekset tages den naturlige logaritme, 

da en af forudsætningerne i BS modellen var at afkastene er log fordelte. 

I mange lærebøger vil formlen ikke se præcist ud som ovenfor. Dette skyldes, at i 

forbindelse med estimationer af middelværdier fratrækkes som hovedregel 1 fra n. 

På denne måde prøves at tage højde for, at middelværdien ikke nødvendigvis er 

den helt korrekte middelværdi, da datasættet ikke udgør hele populationen. Ved at 

trække 1 fra n opnås at middelværdien bliver større. Dette kombineret med at det 
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kvadreret merafkast multipliceres med 1/(n-1) gør at volatiliteten bliver større, og 

estimationen er derfor på den sikre side. Ud fra formlen kan det tydeligt ses, at jo 

større n er, des mindre betydning får korrektionen for resultatet, hvilket også giver 

god mening. Jo flere observationer, jo større del af den samlede population er med, 

og dermed et bedre billede af gennemsnittet. 

I opgaven tages denne ”frihedsgrad” ikke med i beregningerne, da jeg arbejder 

med store dataserie, og da jeg ikke primært ønsker at finde den præcise vol, men 

mere finde udviklingen. 

Beregning af den historiske volatilitet laves senere i afsnittet ”Estimation af 

volatilitet” – ”Glidende gennemsnit”. Derfor bør det ikke være nogen overraskelse, 

hvad man kan bruge de historiske volatiliteter til. Fremtiden er meget svær, hvis 

ikke umulig, at forudsige, og der er mange ting, som man skal tage højde for. Denne 

store kompleksitet omkring fremtiden har fået den historiske volatilitet til ofte at 

være byggestenen omkring mange modeller for estimation af fremtiden. Eksperter 

prøver igennem historien, at finde mønstre eller andet som kan være med at lave 

en estimering at fremtiden. Forudsætningen for dette er selvfølgelig at fortiden 

gentager sig. Denne forudsætning er diskuteret i mange år, men det ændrer ikke 

ved at historien stadig er meget brugt. 

 

Implicit volatilitet 

Den implicitte volatilitet har til gengæld ikke direkte noget med historik at gøre. 

Den implicitte volatilitet er et meget benyttet værktøj i optionsmarkedet. I 

forbindelse med handel af optioner imellem professionelle udtrykkes priserne i 

implicitte volatiliteter i stedet for prisen på optionen. Dette giver de handlende en 

ide om optionen er rigtig prisfastsat. Den implicitte vol er bygget op omkring BS 

modellen. Hvor jeg tidligere beregnede en pris på optionen ud fra forskellige 

variabler, så beregner man baglæns, når man finder den implicitte vol. Her kan 

man finde prisen i markedet, og vi kan, som belyst i tidligere afsnit omkring ”Black 

Scholes” , nemt finde de forskellige værdier i forbindelse med beregningen. Man 

har så nu en ligning med en ubekendt nemlig volatiliteten. Den implicitte volatilitet 

er derfor et udtryk for hvilken volatilitet markedet handler optionerne på i det 
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nuværende marked. Den implicitte volatilitet kan derfor løbende aflæses i 

markedet på forskellige løbetider. 

Når den implicitte vol skal findes ved beregninger, er den absolut nemmeste måde 

at foretage dette i excel. Her bruges solver funktionen, således at prisen på 

optionen bliver som i markedet, ved at ændre på volatiliteten. Herved opnås den 

implicitte vol. 

Den implicitte vol er meget interessant at se nærmere på. Da den implicitte vol kan 

findes på mange forskellige løbetider, betyder dette, at man kan finde markeds 

forventninger til den fremtidige volatilitet. I den fremtidige vol ligger mange 

forskellige parametre. Hvis man har med en enkelt aktie at gøre, kan fremtidige 

begivenheder have indflydelse på den implicitte vol. Et regnskab kan fx betyde en 

masse ny information til markedet, som vil få markedet til at bevæge sig, hvilket 

igen vil betyde større vol. Denne usikkerhed betyder, at den implicitte vol stiger op 

til sådanne begivenheder. I Figur 3 kan den implicitte volatilitet ses for S&P500 

indekset pr. 6. Marts 2009. 

 

Figur 3 

 

Kilde: Bloomberg 

 

I kolonnen 100 % ses en ATM option ved forskellige løbetider. Her kan det ses at 

markedet handler på implicitte volatiliteter imellem 36% og 47%. Det må betegnes 
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som værende relativ høje volatilitets niveauer, hvilket senere i opgaven vil blive 

belyst yderligere. Desuden er udviklingen i den implicitte mindst lige så 

spændende. Den er faldende med tiden. Der er altså i markedet forventninger om, 

at volatiliteten falder løbende over de næste par år. De største fald findes dog sted i 

starten er perioden, og den implicitte vol kommer ”kun” ned på omkring 36% om 

to år, hvilket ikke kan betegnes som værende normalt. Som man vil se senere ligger 

den langsigtede volatilitet på et niveau lige over 20%. Markedet forventer altså 

stadig en del usikkerhed på markedet om to år. Umiddelbart ville det også være 

opsigtsvækkende, hvis der i markedet var forventet et stort fald i vol’en indenfor 

de kommende år. Markedet er og har været præget med stor usikkerhed med 

rekord dårlige økonomiske nøgletal, og der er ikke mange indikationer om 

bedringer. Så faldet i den implicitte vol er måske nok nærmere et udtryk for, at 

vol’en har været præget af ekstra stor usikkerhed, og nu forventes det af markedet, 

at den stadig er stor, men uden den unormale store usikkerhed. Faldet i vol’en er 

nok heller ikke så stort, da der ligeledes bliver større usikkerhed med den 

økonomiske situation jo længere, vi bevæger os fra d. 6. marts 2009. 

 

Volatilitetssmil 

Her arbejder jeg lidt videre med de implicitte volatiliteter og BS modellens 

forudsætninger. Volatilitetssmil fremkommer ved illustrere den implicitte 

volatilitet i en graf. Volatilitetssmil ser forskellige ud afhængig af hvilket 

bagvedliggende aktiv optionen handles på. Selve smilet kan faktisk observeres i 

Figur 3. Her skal blot ses i rækkerne i stedet for kolonnen. En grafisk fremstilling af 

volatilitetssmilet for den 2 mdr. option på S&P500 indeks ser således ud. 

 

 



Estimation af volatilitet på aktiemarkedet  af Daniel L. Jensen 

Side 33 af 85 
 

Figur 4 – Volatilitetssmil (2 mdr) 

 
Kilde: Figur 3 

 

Værdien på x-aksen er et udtryk for om optionen er ITM, ATM eller OTM. Værdier 

mindre end 100% betyder at optionen er ITM mens over 100% er OTM. Her ses 

det, at volatiliteten langt fra er konstant uanset strikeprisen på optionen. 

Volatilitetssmilet viser de observerede implicitte volatiliteter beregnet ud fra BS 

modellen. Som jeg tidligere belyste, er der mange forudsætninger omkring BS 

modellen. En af disse er forudsætninger er en konstant vol på løbetiden. Der er 

umiddelbart intet i BS modellen som fortæller noget om at volatiliteten skal være 

afhængig af strikekursen på optionen. Ud fra BS modellen bør volatiliteten være 

ens uanset strikekursen. Markedet vælger at udtrykke noget andet. Smilene i 

markedet viser således at BS modellen ikke altid holder i praktisk. Der må være 

andre aspekter, som markedet tager højde for end der gives udtryk i BS modellen.   

Der er lavet studier på disse smil og skæve smil på de implicitte volatiliteter for at 

finde grunden til smilene. En af de nævnte mulige grunde er kapitalstrukturen i 

virksomheden. Her argumenteres for, at i takt med at virksomhedens værdi når 

børskursen falder, så vil det betyde en stigende andel af gæld og dermed en 

stigende gearing i virksomheden. Det øger den finansielle risiko, og derfor vil der 

blive set højere volatiliteter, som en naturlig konsekvens af den stigende finansielle 

risiko. En anden forklaring prøves at finde igennem historien. Det har nemlig vist 

sig, at disse skæve smil på aktieoptioner først blev observeret efter høj vol 
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perioden i 1987. Det menes således, at investorerne er blevet klogere med tiden. 

Mark Rubinstein har igennem studier kommet frem til, at der kan ligge en frygt i 

markedet for endnu et ”crash” som i 1987. Studier har også vist, at i takt med at 

S&P500 falder, sker der en stejling af volatilitetssmilet. Strikeprisen får altså mere 

betydning for den implicitte vol14. Dette taler altså for, at et faldende marked 

betyder stigende usikkerhed hos investorerne, og dermed større frygt for endnu et 

”crash” i markedet. 

 

Delkonklusion 

Der findes to nævneværdige volatilitetsbegreb, historisk volatilitet og implicit 

volatilitet. Begge udgaver kan på forskellige måde benyttes til at estimere den 

fremtidige volatilitet. Hvor den historiske vol findes på det bagvedliggende aktiv, 

findes den implicitte vol ved at regne baglæns i BS modellen for på den måde at 

finde, hvilken vol der passer til den observerede pris. Hver udgave har sine fordele 

og ulemper. Den historiske vol er baseret på fortiden, og der er ingen garanti for at 

fremtiden bliver en kopi af fortiden. Der kommer hele tiden nye forandrende 

variabler. Omvendt er historien lige til at arbejde med, hvorfor denne i stor stil 

benyttes ved model opbygning til estimation af volatiliteten. Den implicitte vol har 

derimod et fremadrettet perspektiv, og er nok det tætteste man kommer 

markedets forventninger til den fremtidige vol. Den implicitte vol giver dog visse 

udfordringer, da der viser sig at være skævheder eller smil i forhold til 

strikekursen på optionen. Dette fortæller, at BS modellens forudsætning om 

konstant vol ikke holder i virkeligheden, hvor der tages andre variabler i 

betragtning. 

                                                        
14 Hull, s. 381 
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Estimation af volatilitet 

Jeg har indtil videre set på betydningen af de forskellige parametre og især vol’en 

ved prisfastsættelse af optioner ved BS modellen. Vol’en har vist sig ikke at være 

ubetydelig faktor, som mest af alt er forbundet med stor usikkerhed i forbindelse 

med fremtiden. Der er mange faktorer som spiller ind, og markedet har ofte en 

anden opfattelse af risiko end der bliver beskrevet i BS modellen. Jeg vil i det 

kommende del af opgaven arbejde med forskellige estimationsmetoder for den 

fremtidige vol. En meget vigtig faktor, da forudsigelser af nedgange og opgange i 

vol’en kan betyde store afkast fordi, som det er set tidligere, værdiansættelsen af 

optioner er meget afhængig af niveauet på vol’en. Hvis man har en forventning om 

en nedgang i vol’en, kan man, ved salg af optioner, hente store præmier. Omvendt 

ved en estimation af en stigning i vol’en kan køb af optioner komme på tale, da 

værdien således vil stige, under forudsætning at tidsfaktoren ikke får en større 

rolle. 

 

Glidende gennemsnit 

Denne form for estimation bygger på den historiske volatilitet, som jeg tidligere i 

opgaven har beskæftiget mig med. Her vil jeg se lidt nærmere på benyttelsen af 

glidende gennemsnit til en estimation af vol’en. Det er en meget simpel udgave, 

som af samme grund er meget populær.  

 

Opbygning og data 

Beregningen er foretaget i excel, og vil i det kommende afsnit blive gennemgået. 

Datasættet, som er benyttet, er S&P500 indekset i perioden fra 1/1 - 1995 til d. 6/3 

- 2009 hvor dataene blev hentet fra Bloomberg systemet. S&P500 indekset er valgt 

pga. den udbredelse med handel af optioner på indekset. Likviditeten betyder en 

del for, at markedet skal være mest muligt effektivt, og dermed vil prissætningen 

også være bedst muligt. Der er valgt et aktieindeks i stedet for en enkelt aktie for at 

undgå evt. individuelle begivenheder på selskabsniveau. Ved at have 500 selskaber 

i indekset vil denne usikkerhed være så lille pga. den store spredning af selskaber. 
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Som start beregnes det daglige afkast ud fra formlen, som den er skrevet i afsnittet 

om historisk vol. De daglige afkast i perioden er illustreret på Bilag 3, Figur A. Her 

ses en klar historisk udvikling. Man kan ikke ud fra grafen se, hvor stor 

volatiliteten har været, men udviklingen kan tydelig ses. Tilbage i 1995 er der en 

periode med relativ lav volatilitet. Det ændrer sig tydeligt i 1997 hvor udsvingene 

begynder at bliver større. Denne udvikling fortsætter i en længere periode, hvor 

udsvingene hjælpes på vej i IT boblens brist og Twins Towers kollaps i New York. 

Herefter igen en lav vol periode frem til de første tegn på den finansielle krises 

start i 2007. Herfra begynder udsvingene igen at stige, og det kulminerer i 

oktober/november 2008 efter Lehman Brothers går i betalingsstandsning i midten 

af september15. Her eksploderer udsvingene og bliver enorme. Grafen vil jeg 

senere benytte, når resultaterne fra det glidende gennemsnit forelægger. Ud fra det 

daglige afkast findes det gennemsnitlige afkast for observationerne.  

Det glidende gennemsnit bestemmes herfra ved at beregne middelværdien af den 

daglige vol en periode tilbage i tid, som et estimat for dagens vol. Det kan skrives 

således. 

 

σ m−dages−glidende−gennemsnit = 1
m

* σ historisk

i=1

m

∑  

 

Når det glidende gennemsnit, og dermed estimationen, er fundet, skal dette 

beregnes om til en årlig vol, hvilket gøres ved følgende formel. 

 

σ estimeret
2 = σm−dages−glidende−gennemsnit *250  

 

250 benyttes som værende antal årlige handelsdage i US. 

Beregninger og resultater 

Det glidende gennemsnit beregnes ud fra forskellige løbetider. I beregningerne er 

der arbejdet med 1 uge, 2 uger, 1 måned, 6 måneder og 1 år. Det svarer til 5, 10, 21, 

125, 250 dage. Efter beregningerne af det glidende gennemsnit, vil jeg gerne vide 

hvilken løsning, der er bedst til at beskrive den observerede vol. Til dette benytter 

                                                        
15 http://www.information.dk/165831 
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jeg Root Mean Squared Error (RMSE). Navnet på metoden afslører en del om hvad 

der beregnes på. For at vores forskellige glidende gennemsnit er sammenlignelige 

ved RMSE, skal alle beregninger starte samme dato. Da det længste glidende 

gennemsnit rækker 250 observationer tilbage, betyder dette at beregningerne 

først kan starte omkring et år efter vores første observation d. 1. Januar 1995. Det 

glidende gennemsnit på den observeret vol bliver herefter beregnet dagligt for på 

denne måde at få et estimat af en allerede observeret volatilitet. For at finde ud af 

hvor god estimationen er af den observerede vol, findes den kvadreret fejl imellem 

det glidende gennemsnit og den historiske vol. Dette gøres for resten af 

observationerne. Afslutningsvis findes middelværdien af disse kvadreret fejl, og 

herefter tages kvadratroden af denne middelværdi. Formlen ses nedenfor. 

 

∑ = −−− −= l

i historiskgennemsnitglidendedagesml
RMSE

1 )(
1 σσ  

hvor l = antal beregninger 

 

Nedenfor er resultaterne af beregningerne. 

 

Tabel 1 – Glidende gennemsnit 

 Estimeret vol RMSE Ranking 

5 dage (1 uge) 51,73 % 0,000347368 5 

10 dage (2 uger) 46,51 % 0,0003198 4 

21 dage (1 måned) 41,86 % 0,000297979 3 

125 dage (6 mdr.) 57,47 % 0,000189796 2 

250 dage (1 år) 43,31 % 0,0001293 1 

Kilde: Excelfil ”S&P500 glidende gennemsnit” 

 

Estimationen af vol’en viser sig at giver rimelig forskellige resultater. Ses der en 

uge tilbage får vi en rimelig høj vol, hvilket fortæller, at der i den seneste uge op til 

d. 7. marts  har været en høj volatilitet. I de efterfølgende uger har vol’en været 

mindre, da det glidende gennemsnit falder frem til og med beregningen på en 

måneds data. Herefter sker en betydelig stigning i volatiliteten op til 57,47 %. 

Forklaringen på denne pludselige stigning i estimationen kan umiddelbart findes i 
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illustrationen af afkast på Figur A, Bilag 3. Eksplosionen i udsvingene som fandt 

sted tilbage i oktober/novenber måned 2008 kommer pludselig med i datasættet, 

når man arbejder med 6 måneder. Disse ekstrem høje volatiliteter får selvfølgelig 

det glidende gennemsnit til at stige betydeligt. Det ses også på grafen over de 

forskellige glidende gennemsnit, som kan ses i Figur B på Bilag 3. Det glidende 

gennemsnit på 6 måneder (rød kurve) ligger højest i slutningen af grafen. De store 

udsving i slutningen af 2008 indgår stadig i datasættet for beregningen af både 6 

måneder og 1 år, og derfor får estimationen på 6 mdr. også den højeste værdi. 

Estimationen på 1 år er derimod langt fra så høj. Det skyldes, at der er en langt 

større dataserie inde i beregningen, og derfor betyder de store udsving ikke nær så 

meget for det samlede resultat. Af samme årsag ses det også at, at jo større periode 

det glidende gennemsnit er baseret på, jo mere udglattet bliver kurven. Et glidende 

gennemsnit på 1 års data vil umiddelbart have sværere ved at fange store 

ændringer i den historiske vol. Med dette i mente vil man umiddelbart tænke, at 

estimationen selvfølgelig vil være bedst, der hvor der ikke benyttes alt for mange 

gamle data, da nutiden kan være ændret meget i forhold til for blot et halvt år 

siden, og da de korte glidende gennemsnit langt mere følger de store udsving i 

vol’en. Som det dog viser sig, så er det glidende gennemsnit baseret på 250 dage 

den bedste estimation i datasættet, da RMSE her har den mindste værdi. Dette er 

nødvendigvis ikke den bedste løsning på en estimation via glidende gennemsnit. 

Udvalget af de glidende gennemsnit er rigtig mange. Der kan fx laves på 3 dages 

glidende gennemsnit, helt op til hele års glidende gennemsnit. Ønskes der at 

arbejde videre for en yderligere optimering af dette, kan der ændres i det glidende 

gennemsnits størrelse for at finde der hvor RMSE er mindst mulig. En øvelse som 

ikke laves i denne opgave. 

Den bedste estimation for den fremtidige vol vha. glidende gennemsnit findes altså 

ved at benytte det glidende gennemsnit for 250 dages data. En estimation på 43,31 

% i volatilitet konstant fremadrettet. 

 

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) 

EWMA modellen  bygger ligesom glidende gennemsnit på historiske data. Igennem 

gennemgangen af det glidende gennemsnit arbejdede jeg med forskellige længder 
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af det glidende gennemsnit for at se, om hvilket af disse som beskriver de 

observerede volatiliteter bedst muligt. Det glidende gennemsnit bliver også omtalt 

som equal weightes moving average. Dette fordi der i beregningerne af det 

glidende gennemsnit vægtes lige på alle observationer. Altså gamle data får lige så 

stor vægt som den nyeste data. Dette forsøges ændres på ved EWMA. 

 

Opbygning og data 

Der kan argumenteres for at EWMA er en udvidet udgave af det glidende 

gennemsnit. Ved benyttelse af EWMA får jeg nu mulighed for at vægte de 

forskellige observationer med forskellige vægte. Jeg får mulighed for at styre, hvor 

stor vægt der skal ligges på de nyeste data, da man intuitivt vil mene, at de nyere 

data fortæller mere om nutiden og muligvis fremtiden end gamle data.  

Formlen for EWMA ser således ud. 

 

σ EWMA
2 = λ * σ n−1

2 + (1− λ) * un−1
2  

 

hvor un−1
2  svarer til gårdagens kvadreret merafkast. 

 

Det kan herved ses ud fra formlen, at estimationen igennem EWMA bygger på 

estimatet af vol’en dagen i forvejen samt det kvadreret merafkast ligeledes fra 

dagen før. Det bygger altså igen på historiske data. Der er dog kommet en ny 

variabel ind i formelen, nemlig λ . λ  bliver variablen man ændrer på for på den 

måde at finde ud af hvor stor vægt, man skal pålægge de forskellige data. 

Hvorledes man finder den optimale størrelse af denne samt, samt hvad der 

generelt benyttes bliver belyst i det kommende afsnit. 

For at få den optimale forståelse af λ  vil jeg forsøge af arbejde med forskellige 

størrelser af variablen, og ud fra dette beregne vægten af de forskellige 

observationer for til sidst at lave en illustration. Der er arbejdet med fem 

forskellige værdier af λ . Udviklingen af vægten på de forskellige observationer er 

illustreret nedenfor i Figur 5. 
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Figur 5 – Betydning af λλλλ 

 

Kilde: Excelfil ”EWMA” 

 

Grafen skal læses således, at jo højere y-værdier der er for de lave x-værdier, jo 

større vægt lægges der på de nyeste observationer. Man ser, at de med de højeste 

værdier og som samtidig er stejlest i starten af forløbet, er der hvor λ  har en værdi 

på 0,7. Den laveste værdi giver altså størst vægt på de nyeste værdier. Dette giver 

nødvendigvis ikke den bedste løsning. Det ses nemlig, at allerede efter ca. 20 

observationer ligger 0,7 grafen næsten oveni x-aksen. Dette betyder, at 

observationer der er ældre end omkring 4 uger inden betydning får for 

estimationen med så lav en værdi for λ . Måske ikke den bedste løsning kun at tage 

højde for data som er under en måned gammel. Omvendt betyder en værdi på 0,99 

at vægten bliver meget mere ligeligt fordelt på observationerne. Ved at se lidt 

nærmere på de beregnede vægte kan værdien af λ  fortælle, hvordan graferne er 

forekommet. Formlen til at finde vægtene ses nedenfor. 

 

(1− λ) * λobservationsnummer−1 

 

Med en λ  = 0,9 vil beregningerne se således ud. 

(1− 0,9)*0,91−1 = 0,1 ; for observationsnummer 1 

(1− 0,9)*0,92−1 = 0,09 ; for observationsnummer 2 
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Første observation får altså en vægt på 10 % mens nummer 2 en vægt på 9 %. For 

at give en yderligere forståelse for sammenhængen imellem vægten af de 

forskellige observationer og λ , vil jeg kort se lidt nærmere på formlen. Det viser 

sig nemlig følgende sammenhæng. 

 

1. Vægt på 1. observation = 1 - λ 

2. Vægt på n’te observation = Vægt på n-1’te observation – (1 - λ)% af vægt på 

n-1’te observation. 

 

Ud fra dette ses således, at en lav λ  betyder en stor vægt i starten, som herefter 

nedskrives meget hurtigt i takt med at antallet af observationer stiger. Dette passer 

også meget godt med Figur 5. Figur 5 gælder desuden, at arealet under grafen skal 

summe til en, ellers mistes der vægt i estimationen, og resultatet vil vise for lidt. I 

dataene bag illustrationen er beregnet på et års data, og ved denne horisont er det 

kun ved λ=0,99 at der opstår mistet vægt. Ved denne værdi summer de første 250 

observationer nemlig kun til 0,91894116. Der ligger altså godt 8% vægt af dataene 

ud over det første år. Denne problematik skal man selvfølgelig være opmærksom 

på, men i de kommende beregninger vil det ikke betyde noget, da datasættet er 

stort. Der arbejdes nemlig videre med samme datasæt som fra det glidende 

gennemsnit.  

 

Beregninger og resultater 

Beregningerne er fra start stillet op på samme måde, som det var gældende ved det 

glidende gennemsnit. Jeg arbejder videre med det daglige afkast, merafkastet samt 

det kvadreret merafkast på S&P 500 indekset. Næste trin i beregningerne er 

beregning af estimationen for vol’en ved EWMA. I det tidligere afkast blev formlen 

kort præsenteret. Her sås det, at estimationen afhænger estimationen fra dagen før 

samt det kvadreret merafkast for dagen før. Dette vil automatisk give os visse 

startproblemer. Hvorledes kan man beregne en estimation af vol’en, når man ikke 

har en start estimation. Problemet løses ved at sætte en startværdi for den 

estimeret vol. Det er valgt, at benytte en start vol på 44 % ud fra den tidligere 

                                                        
16 Excelfil ”EWMA” 
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estimering af vol’en igennem det glidende gennemsnit. Den første værdi vil derfor 

blive. 

 

σ1 = 0,442

250
= 0,0007744

 

 

Der er helt sikkert personer, som vil argumentere, at denne startværdi er alt for 

høj i det lange løb. Dette fordi man ved brug af det glidende gennemsnit kun gik et 

år tilbage, og det seneste år har været kendetegnet ved ekstra stor volatilitet. 

Denne tilgang er ikke helt forkert, men vil i sidste ende ikke betyde det store for 

resultatet. Desuden viste det 1 års glidende gennemsnit at være den bedste af de 

glidende gennemsnit til at estimere udviklingen. 

Grunden til at startværdien ikke får den store betydning for det endelig resultat, 

skyldes at de første 250 observationer benyttes til at tilpasse beregningerne frem 

til, jeg starter med at beregne fejlmarginen ved modellen. Herved får startværdien 

en minimal betydning for resultatet, da denne beregningerne er gentaget så mange 

gange inden, jeg begynder at måle på fejlene. For lige at teste om dette så også er 

gældende, vil jeg prøve at se, hvad der sker med RMSE værdien ved at ændre start 

volatilitet fra 44 % til 20 %. Resultatet ses i Tabel 2 nedenfor. 

 

Tabel 2 – Betydning af startværdi på volatilitet 

Volatilitet RMSE 

44 % 0,000483356 

20 % 0,000483356 

Kilde: Excelfil ”EWMA” 

 

Som det kan ses ændres RMSE overhovedet ikke, når man arbejder med 8 

decimaler. Det kan derfor siges, at startværdien ikke har den store betydning, fordi 

jeg har så stor en periode, inden jeg begynder at regne på fejlene. Der vil muligvis 

vise sig en lille forskel, hvis jeg beregnede RMSE fra starten af dataene. 

Efter at startværdien er sat kan beregningerne foretages for hele datasættes 

tidshorisont ved brug af EWMA formlen. RMSE bliver, ligesom det var tilfældet ved 

det glidende gennemsnit, brugt til at finde ud af, hvilken løsning der er den 
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optimale. Derfor bliver den kvadreret forskel mellem den observerede vol og 

estimationen ved EWMA beregnet i næste kolonne. Ud fra dette beregnes RMSE 

som tidligere. Estimationen i fremtiden bliver så værdien af EWMA estimationen 

dagen efter hvor sidste observation. Herefter vil estimationen være konstant. 

Der er i regnearket lavet to forskellige beregninger. Den første er lavet med en fast 

λ værdi på 0,94. Grunden til at lige denne værdi benyttes skyldes, at  J.P. Morgan 

har udfærdiget The RiskMetrics database i 1994, som arbejder med denne værdi. 

J.P. Morgan har igennem test på forskellige former for markeder fundet, at denne 

værdi er bedst til at estimere de realiserede volatiliteter17. Formålet med 

estimationen med denne λ-værdi er, efterfølgende at sammenligne denne værdi 

med den optimale værdi ud fra datasættet. Herved kan jeg forsøge, om jeg kan 

konkludere om λ værdien i J.P. Morgans database er ok. 

Den anden beregning hvor der findes den optimale værdi af λ bliver stillet på 

samme måde som den første beregning. Vi starter med en vol på 44 % og herefter 

beregnes hele kolonnen ned. Værdien af λ kender jeg jo ikke endnu, når vi skal 

finde den optimale værdi. Derfor forudsætter jeg blot en, således beregningerne 

kan gennemføres. Når opstillingen er på plads bliver solver funktionen i Excel 

benyttet. Jeg har med baggrund i udgangsværdien for λ beregnet en RMSE værdi. 

For at λ skal have den optimale værdi, skal excel minimere værdien af RMSE 

igennem en ændring i værdien på λ. Excel finder herved den værdi for λ, som 

giver den mindste RMSE, og dermed den λ som giver den mindste fejl i 

estimationen. 

Resultaterne på de to beregninger sammen med resultaterne fra det glidende 

gennemsnit kan ses i Tabel 3. 

 

Tabel 3 - EWMA 

Model λλλλ værdi RMSE Volatilitet Ranking 

EWMA 

(RiskMetrics) 

0,94 0,000483356 43,15 % 7 

EWMA (solver) 0,9054462 0,000480948 44,31 % 6 

5 dages GG - 0,000347368 52,85 % 5 

10 dages GG - 0,00031984 47,54 % 4 

                                                        
17 Hull, side 464 
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21 dages GG - 0,000296549 42,13 % 3 

125 dages GG - 0,000184531 57,81 % 2 

250 dages GG - 0,000127274 43,51 % 1 

Kilde: Excelfil ”EWMA” 

 

Overraskende viser det sig at det glidende gennemsnit giver en langt bedre 

estimering af vol’en udmålt ved RMSE. 250 dages glidende gennemsnit er stadig 

langt den bedste. Bemærkelsesværdigt er det dog, at den estimeret vol, på trods af 

de store forskelle i RMSE, ligger rimelig tæt på hinanden. Faktisk har RiskMetrics 

udgaven af EWMA, som har den højeste RMSE, den som har en estimation, der 

ligger tættest på den bedste models. Fire ud af de syv resultater giver en 

estimation et sted i mellem 42 % og 45 %. De er umiddelbart rimelig enige om 

niveauet for estimationen af vol’en. Det er bare med forskellige baggrunde udmålt i 

RMSE. Som det tidligere er skrevet, er det rimelig overraskende, at det glidende 

gennemsnit giver en bedre estimation end ved brug af EWMA. Overraskende er 

det, fordi EWMA er en form for udvidelse af det glidende gennemsnit, hvor der 

ligges en forskellig vægt de tidligere observationer. Den optimale værdi på λ ligger 

omkring de 0,9 som vi tidligere lavede en illustration på. Den grønne graf på Figur 

5 viser denne udvikling. Her ses det, at der er relativ stor vægt i starten, og herefter 

falder vægten meget hurtigt. Allerede efter den 50. observation er der ikke en 

nævneværdig vægt på de efterliggende observationer. Det vil på den måde kunne 

sammenlignes med 50 dages glidende gennemsnit, men med den ændring af der 

ikke er en lige fordelt vægt på alle 50 observationer. Hvis man i stedet ønsker, at få 

en meget større andel af observationer med i estimeringen, så skal λ være meget 

tættere på et. Herved får mange observationer stort set den samme vægt, og 

derved vil observationer om 3 år stadig betyde noget for estimeringen. Med andre 

ord, ønskes en vægt som ligner det glidende gennemsnit, så betyder det også, at 

der vil komme mange flere gamle observationer med i estimationen. 

Hvis jeg ser lidt nærmere på de to beregninger vha. EWMA. Her sker der en stor 

ændring af λ i forbindelse med at den optimale værdi findes. Dermed kan man 

umiddelbart godt fristes til at forkaste værdien på 0,94 da denne er den dårligste 

målt på RMSE. Værdien på 0,9054 fortæller, at der i forhold til RiskMatrics 

databasen skal lægges mere vægt på de nyeste data. På trods af den relative store 
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forskel på λ værdien viser RMSE på de to modeller at være tæt på hinanden. 

Heldigvis falder RMSE i forbindelse med optimeringen af λ, så excel har gjort sit 

arbejde. RMSE bliver dog ikke betydelig mindre. Vi skal helt ud på 6. decimal for at 

finde en forskel i værdien på RMSE. Man kan derfor ikke umiddelbart slå en streg 

over værdien på 0,94 da den jo faktisk næsten beskriver dataene lige så godt som 

den optimale værdi af λ.  

Den bedste estimation ved hjælp af RMSE bliver en vol på 44,31 %. Den er ikke 

langt fra den bedste estimation fra det glidende gennemsnit, som var på 43,51 %. 

EWMA ender, ligesom det var tilfældet med det glidende gennemsnit, med en 

konstant volatilitet. Dette passer som udgangspunkt fint med forudsætningen i BS 

modellen, men nok ikke speciel godt med virkeligheden. Grunden til at EWMA 

ender med en konstant volatilitet ligger i den måde som beregningerne bliver 

foretage på efter observationerne løber ud. I forbindelse med beregningerne ved 

EWMA, har man gårsdagens estimation af vol’en samt gårsdagens kvadreret 

merafkast. Efter at man har passeret d. 5/3-09, er der ikke længere et kvadreret 

merafkast, da der ikke længere er historiske observationer. Løsningen bliver 

derfor, at det kvadreret merafkast findes som værende estimationen fra samme 

dag. Estimationen på anden dag af den fremtidige estimation bliver beregnet ud fra 

de to samme værdier, da un−1
2  og σ n−1

2  har fået samme værdi. Herved bliver σ n
2 

samme værdi som σ n−1
2

 osv. 

 

GARCH modellen 

Jeg har tidligere igennem opgaven arbejdet med de historiske data, for på den 

måde at få estimeret et bud på den fremtidige volatilitet. Dette er selvfølgelig ikke 

de eneste muligheder for at estimere vol’en.  Eksperter forsøger løbende at lave 

den bedst mulige model, for at kunne være på forkanten med markedet med det 

ene formål at få et merafkast. 

I de tidligere modeller som vha. det glidende gennemsnit samt EWMA bliver 

estimationen til en konstant volatilitet, hvilket jo passer meget godt sammen med 

værdiansættelsen igennem Black Scholes modellen. Forudsætningen er måske nok 

ikke den mest realistiske. Det er tidligere i opgaven set, at hvis der er noget som 

volatiliteten ikke er, så er det konstant. Jeg vil igennem GARCH (Generalized 
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AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) modellen se nærmere på 

muligheden for gøre volatiliteten variabel over tiden. Det vil virke mere realistisk, 

især når man arbejder med en kort tidshorisont. Særlig i disse tider hvor 

volatiliteten er ekstra stor. Dette vil nok ikke være tilfældet i al fremtid. 

Modellen er lavet i mange udvidelser, men den som jeg primært vil beskæftige mig 

med i denne opgave er en af de simple udgave. Denne model kan skrives således. 

 

GARCH (1,1) = σ n
2 = γ * VL + α * un−1

2 + β * σ n−1
2 18 

 

Ved denne model arbejder jeg i starten med en restriktion på de tre parametre. 

 

γ + α + β =1 

 

Jeg vil i opgaven opbygge modellen med først alpha og beta, og senere hen arbejde 

på at bygge gamma ind i modellen for at se, hvad der så sker. Restriktionen ovenfor 

vil hele tiden være gældende. Jeg vil dog imod slutningen se, hvad der sker, hvis jeg 

ophæver denne restriktion og i stedet lader excel finde den bedst løsning uden 

restriktionen. På den måde kan jeg tjekke i hvor høj grad restriktionen påvirker 

resultatet, og måske gør det mindre præcist til estimeringen. 

Modellen vil give et bud på den bedste estimering af volatiliteten ud fra de 

forskellige variabler. Den er, ligesom EWMA, bygget på historiske data. Jeg 

benytter stadig S&P500 som datasæt, og ud fra dette beregner jeg den egentlige 

daglige volatilitet, som værende det kvadreret merafkast. GARCH modellen giver 

således estimater på den daglige volatilitet, og forskellen imellem den faktiske 

volatilitet og den estimerede igennem GARCH sammenlignes så igennem RMSE. 

Det er bygget op på samme måde, som det var tilfældet i EWMA. 

 

Variablerne 

I det kommende afsnit vil jeg se lidt nærmere på de forskellige input, der er en del 

af modellen. To af variablerne er mødt før, nemlig un−1
2  og σ n−1

2 . 

                                                        
18 Hull, s. 465 
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un−1
2  er som tidligere beskrevet det kvadreret merafkast. Altså de realiserede afkast 

fratrukket middelværdien og herefter kvadreret. Når der står n-1 ud fra begge 

variabler fortæller det, at når man står på tidspunkt n, skal man tilbage til 

observationen lige før. Med andre ord så afhænger volatiliteten af den tidligere 

volatilitet samt det merafkast, som er blevet genereret i observationen før. 

De nye variabler i GARCH modellen i forhold til det der tidligere er beskæftiget 

med er: 

 

γ α β VL  

 

VL 

Denne faktor er den eneste af de fire nævnte variabler, som er konstant. Det er 

derfor forkert, at betegne denne som en variabel. Konstanten er et udtryk for, hvor 

estimationen af volatilitet på den lange horisont skal gå imod. Dvs. at hvis vores 

udgangspunktet for estimationen af volatiliteten ligge over VL , så vil 

estimationsværdien falde ned mod VL . Det omvendte vil således være tilfældet, 

hvis udgangspunktet for estimationen ligger under VL , herfra vil den estimerede 

volatilitet stige op imod VL . Dette ses tydeligt i Figur 6, hvor estimationen er lavet 

med forskellige VL  værdier. 

 

Figur 6 - VL 

 
Kilde: Excelfil ”GARCH parametre” 
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Det kan ligeledes ses, at det er forskelligt, hvor lang tid der går inden estimationen 

er nede omkring VL . Det skyldes, at der er stor forskel på værdien af volatiliteten 

ved udgangspunktet for slutningen af observationerne d. 5. Marts 2009. Det ses fx. 

at den graf med den laveste langsigtede årlige volatilitet også er længst tid om at 

tangere værdien på 0,1. Udgangspunktet d. 5. Marts er næsten det sammen som for 

grafen med den langsigtede årlige volatilitet på 0,3 så der er betydeligt længere 

ned for grafen med den laveste volatilitet. Derfor er denne graf også længere tid 

om at falde ned til den langsigtede volatilitet.  

En anden ting som også kan ses ud af grafen, er hvorledes estimationen af den 

kendte periode udvikler så frem til estimationen af den fremtidige volatilitet 

starter. Man kan se, at den graf med den største volatilitet igennem hele perioden 

har den største værdi. Det giver god mening at sammenhængen er således. Den 

langsigtede volatilitet vil hele tiden trække op eller ned i estmationen, alt efter 

hvor estimationen lander henne i forhold til VL . Grafen med den høje volatilitet vil 

derfor blive ”trukket” op imod værdien på 0,7 igennem hele estimationen. 

Når værdien af denne konstant skal findes, har jeg i beregningerne valgt at benytte 

den langsigtede volatilitet. Den estimerede volatilitet bør går imod en form for 

middelværdi af volatiliteten. Derfor vil jeg i beregningerne benytte middelværdien 

af samtlige observationer af den daglige volatilitet. Det store datasæt som der 

arbejdes med i denne opgaven bør give et rimeligt bud på, hvad den langsigtede 

volatilitet bør være. 

Gamma – γ 

Denne variabel er vægt variabel. Med det menes, at gamma multipliceres med VL . I 

de senere beregninger vil jeg vise at VL  er en konstant, og gamma bliver derfor 

variablen i dette produkt. Den beskriver i store vendinger hvor hurtig vores 

estimat nærmer os VL .  
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Figur 7 – Gamma (γγγγ) 

 

Kilde: Excelfil ”GARCH parametre” 

 

I forbindelse med beregningerne har jeg benyttet mig af de samme værdier for 

beta og VL . Jeg har dog været nød til at arbejde med restriktionen om af gamma, 

alpha og gamma skal summe til en, da resultaterne ellers vil bevæge sig ud over 

hvad, jeg vil betegne som realistiske volatiliteter. I takt med at jeg har opvægtet 

gamma, har jeg nedvægtet værdien af både alpha og beta med lige meget. Dvs. i 

tilfældet for ændringen af gamma med 0,02 er hver af de to andre variabler 

nedvægtet med 0,01. 

Som det tydeligt ses på Figur 7, falder grafen hurtigere jo højere gamma er. Dette 

skyldes, at resultatet af GARCH beregningen i større grad bliver afhængig af 

produktet, hvor gamma er en del af. Resultatet af beregningerne falder derfor ned 

imod VL  værdien på 0,2 hurtigere, hvis gamma stiger, mens en meget lille gamma 

betyder, at man stort set ikke oplever at grafen går imod VL . 

Figur 7 fortæller også yderligere om betydningen af gamma’s størrelse. Når man 

ser på udviklingen på estimationen af de allerede observerede værdier, så ses det 

også tydeligt, at den røde graf med den højeste gamma ikke svinger nær så meget 

som de andre. I estimationen har gamma en sådan størrelse, at VL  værdien for en 

stor vægt, og derfor vil de seneste 5 måneders store udsving i volatiliteten ikke 

betyde så meget, og derfor ses der ikke så store udsving i modelens estimation i 

denne periode. 
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Alpha – α 

Denne variabel har også en vægtende egenskab. For at se hvordan resultatet af 

estimationen afhænger af alpha, har jeg på samme måde som med gamma lavet en 

graf med forskellige alpha værdier. 

 

Figur 8 – Alpha (αααα) 

 

Kilde: Excelfil ”GARCH parametre” 

 

Beregningerne i Figur 8 er ligeledes med restriktionen med at summen for 

variablerne skal summe til en. Jeg har dog ændret en lille smule i fastsættelsen af 

de to andre variabler i takt med at alpha øges. For er graferne kan sammenlignes 

bedst muligt, har jeg holdt gamma konstant igennem beregningerne. Dvs. at i takt 

med at alpha er blevet opvægtet, så er beta blevet nedvægtet tilsvarende. Dette 

betyder også, at jeg benytter denne graf i næste afsnit, når vi diskuterer værdien 

for beta. 

Ud fra Figur 8 ses det tydeligt at jo højere alpha modellen har, desto større udsving 

er der ved estimationen af de bestående observationer. Dette burde ikke komme 

som den store overraskelse, da jeg tidligere i opgaven beskæftigede mig med 

EWMA modellen. Her arbejdede jeg med λ, og så her at jo mindre λ er, desto mere 

vægter man de nyeste data. Den høje alpha i graferne betyder ganske enkelt, at 

man vægter de nyeste observationer højere end de gamle observationer. Så i takt 
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betyder det også at disse store bevægelser får stor indflydelse på hvorledes 

estimationen bliver. Så stor stigninger i volatiliteten betyder store stigninger i 

grafen med en stor alpha, hvor den med en meget lille alpha stort set ikke rokker 

sig ud af stedet. 

Beta – β 

Der er ikke meget nyt information omkring betydningen af Beta værdien. Den 

hænger sammen med det som jeg gennemgik i alpha afsnittet. Beta er blot med den 

modsatte effekt. I takt med at Beta bliver højere, betyder det at de gamle 

estimationer vægtes (næsten) lige så stor værdi som de nyeste estimationer. I 

Figur 8 med alpha værdierne, stiger Beta værdierne i takt med at alpha værdierne 

falder. 

 

Opbygningen i beregningerne 

I forbindelse med opbygningen af modellen arbejder jeg videre i dataene fra 

S&P500 indekset, som jeg tidligere benyttede i beregningerne ved det glidende 

gennemsnit mv. 

For at kunne beregne kolonnen med GARCH formlen, bliver jeg nød til at have et 

udgangspunkt i den første beregning. Dette ses igennem formlen, hvor β * σ n−1
2  

fortæller, at den volatilitet jeg forsøger at beregne, nu her er direkte afhængig af 

volatiliteten fra observationen før σ n−1
2 . Observationen før bliver betegnet som n-1. 

Jeg bliver derfor nød til at have et udgangspunkt for GARCH modellen for at kunne 

beregne videre ned i kolonnen. Som det var tilfældet i EWMA bliver startværdien 

igen sat til 44 %. 

Efter indsættelsen af startværdien giver resten af kolonnen sig selv i forbindelse 

med beregningerne. 

De første par beregninger indeholder ikke gamma, hvilket jo vil betyde, at man 

ikke arbejder med GARCH, men kun dele af den. Det er dog ikke helt tilfældet.  Som 

det kan ses nedenfor, betyder det bare, at gamma er sat lig nul, hvilket fjerner det 

første led i formlen. 

 

 γ * VL + α * un−1
2 + β * σ n−1

2 ⇒α * un−1
2 + β * σ n−1

2 , for γ = 0 
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Når jeg i beregningerne skal se om gættet på estimaterne beskriver dataene bedst 

muligt benytter jeg igen RMSE. Ved sidste beregning vil jeg dog kort introducere 

Most Loglikelihood (ML) modellen, som i modsætningen til RMSE, er statistisk 

underbygget. Den vil jeg benytte til, at teste om restriktionerne er ok, eller om jeg 

kan forkaste disse på et 95% konfidensinterval. 

 

Beregninger 

Med alpha og beta 

Den første beregning er lavet med baggrund i følgende værdier på variablerne 

alpha og beta. 

 

α = 0,06

β = 0,94
 

 

Herved opnås faktisk præcist det samme resultat, som det var tilfældet i de 

tidligere beregninger vha. EWMA. Det skyldes, at der faktisk ikke er forskel på de 2 

beregninger. Det er samme formel, input, variabler og dermed også samme 

resultat. Dette skyldes, at værdierne ovenfor summer til 1, hvilket jo også er 

tilfældet ved EWMA. Beta er egentlig blot et andet udtryk for lambda. Det kan 

derfor formuleres som følgende. 

 

α * un−1
2 + β * σ n−1

2 ⇒ (1− λ) * un−1
2 + λ * σ n−1

2  , for β = λ  samt α + β =1 

 

Så ikke overraskende er resultatet det samme som ved tidligere beregninger. Men 

hvis EWMA er det samme som GARCH modellen, hvorfor så benytte en ny model? 

Her skal der huskes på, at den endelige model ligeledes indeholder gamma 

variablen, hvilket bidrager med en ekstra drejning i forbindelse med estimeringen. 

Desuden er der restriktionen omkring summen på alpha og beta skal være en. Den 

er der mulighed for med GARCH modellen for at løsne op for, og dermed er denne 

mere fleksibel. 

En naturlig forlængelse i forbindelse med benyttelse af denne model vil være, at 

fjerne restriktionen omkring summen til 1 på de to variabler. I forbindelse med 
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dette benyttes solver funktionen i excel. Jeg har beregnet RMSE med gættet på de 

to variabler, hvilket jo typisk kan være værdierne for den tidligere beregning i 

GARCH. Solver funktionen sættes til at minimere RMSE værdien, ved at ændre de 

to variabler uafhængigt af hinanden. Resultaterne kan ses i Tabel 4. 

 

Tabel 4 – GARCH model med αααα og ββββ 

 αααα    ββββ    RMSE 

Med restriktionen 0,094553834 0,905446166 0,000480948 

Uden restriktionen 0,093521057 0,896506221 0,000479941 

Forskel -0,001032777 -0,008939945 -0,000001007 

Kilde: Excelfil ”GARCH” 

 

Dataene fra den model med restriktionerne er taget fra beregningerne iflg. EWMA, 

hvor jeg optimerede værdien af λ vha. solver funktionen. Det er jo som vist 

tidligere det samme, som hvis de to variabler i GARCH er underlagt restriktionen 

med at summe til en.  

Beregningerne viser, at der faktisk ikke er den store forskel. Når jeg ophæver 

restriktionen falder værdien af begge variabler, dog ikke særlig meget. Det jeg kan 

se er, at de to variabler ikke længere summer til en. Idet de begge falder i værdi i 

forhold til modellen med restriktioner, så må det betyde, at summen er mindre end 

en. Den er dog ikke meget mindre. Det giver altså ikke voldsomme udsving i 

estimationen, når restriktionen benyttes. Det er også kun marginalt, modellen 

uden restriktioner er bedre til at beskrive udviklingen i volatiliteten. RMSE bliver 

kun mindre ude på 6. decimal, hvilket må sige, ikke at være specielt meget. Ikke 

desto mindre bliver modellen en lille smule bedre uden restriktioner, hvilket den 

også meget gerne skulle gøre, da den er mere fleksibel. 

Det jeg ud fra tallene kan se, er at man ikke i så stor omfang skal vægte de tidligere 

observationer og estimationer. I afsnittet omkring de forskellige dele i GARCH 

modellen fandt jeg frem til, at alpha og beta er udtryk for i hvor høj grad 

estimationerne på forskellige løbetider skal vægtes. En faldende beta betyder at de 

nyeste estimationer skal vægtes højere, men i dette tilfælde betyder den faldende 

beta ikke en stigning i alpha. Alpha falder også, og beregnes faldene i procent ligger 

begge fald på omkring 1%, hvorfor der forholdsmæssigt ikke er et mindre fald i 
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den ene faktor frem for den anden. Jeg kan altså ud fra dette blot konstatere at 

faldende betyder, at de tidligere estimationer ikke vægter så meget som med 

restriktionerne. Faldene er dog meget små og betyder ikke det store i 

estimationen. 

 

Med alpha, beta og gamma 

Næste træk i forbindelse med udbygningen af modellen er, at indbygge gamma i 

modellen. Ved samme lejlighed skal konstanten LV  ligeledes estimeres. I et 

tidligere afsnit er det diskuteret de forskellige dele af GARCH modellen, og i den 

forbindelse blev det nævnt, hvorledes LV  estimeres i beregningerne. LV  er et 

udtryk for den langsigtede daglige volatilitet. En god og nem måde at finde et godt 

bud på denne er, ved at finde middelværdien af de observerede daglige 

volatiliteter. Da jeg i opgaven arbejder med over 3500 observationer over en 

periode på godt 14 år, så må buddet være et meget realistisk bud. I den 

observerede periode er der både lav og høj volatilitetsperioder.  

Efter at jeg har estimeret VL  til 0,00016082 hvilket svarer til en årlig 

standardafvigelse på 0,00016082*250= 0,2005 eller 20,05 % bygges 

beregningerne op som tidligere. Nu skal man bare huske den ekstra konstant VL  

samt γ. Der gennemføres to beregninger, et hvor restriktionen om sum til en 

gælder og så igen uden restriktionen. Resultaterne ses i Tabel 5. 

 

 

Tabel 5 – GARCH med γ, αγ, αγ, αγ, α og ββββ 

 γγγγ    αααα    ββββ    RMSE 

Med restriktioner 0,014641547 0,09267813 0,892680322 0,000479468 

Uden restriktioner 0,01668827 0,092255831 0,893223399 0,000479456 

Forskel 0,002046723 -0,0004223 0,00054308 -0,000000012 

Forskel i % 13,98 % -0,46 % 0,06 % 0.00 % 

Kilde: Excelfil ”GARCH” 

 

Det første som falder mig i øjnene er den meget lille forskel, der er i værdierne på 

RMSE. De to modeller er altså stort set lige gode til at beskrive observationerne på 
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S&P500 indekset. Den meget lille forskel fortæller, at der findes flere forskellige 

værdier for variablerne som stort set er lige gode til at estimere volatiliteten.  

Nok er RMSE værdi stort set den samme i de to modeller, men det betyder ikke, at 

værdierne af de tre variabler også stort set er ens. Nok er ændringerne i 

variablerne ikke store, når vi ser på ændringen i værdien, men ses det i forhold til 

ændringen i procent ses en lidt større forskel. Trods den stort set lige gode 

beskrivende effekt, som de to modeller har, når de bliver sat overfor hinanden, så 

vil der uden restriktioner blive vægtet i langt større grad på den langsigtede 

volatilitet. Dette fordi gamma stiger så meget. Vi kommer altså til at vægte VL  med 

knap 14 % mere i beregningerne af estimationen via GARCH. 

Der er kun sket små ændringer i de to andre variabler. Det lille fald i alpha betyder, 

at den nyeste observation tillægges lidt mindre vægt. Det er ikke meget, men 

ændringen er der. Nok tillægges den nyeste observation ikke så stor værdi, men 

stigningen i beta fortæller, at faldene i vægtene over tiden ikke er så store som 

tidligere. Så det kan godt være at de nyeste observationer ikke medregnes med 

samme vægt, men faldet i vægtningerne over tiden er ikke så store som ved 

beregningerne med restriktioner. 

Estimationerne igennem de to modeller har jeg plottet ind i Figur 9. 

 

Figur 9 – En periode GARCH estimering 

 

Kilde: Excelfil ”GARCH” 
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Som forventet viser det, at i estimationen af de observerede volatiliteter, kan man 

faktisk ikke se forskel. Dette så vi idet RMSE stort set var ens. Når estimationen af 

fremtiden starter ser man en lidt overraskende udvikling. Hvis den større gamma i 

grafen uden restriktioner skulle have den betydning, som man kunne forvente, så 

burde den røde graf ligge sig under den grønne i løbet af kort tid, da den 

estimerede volatilitet hurtigere vil falde imod VL . Det viser sig, at det stik modsatte 

er tilfældet. Grafen med den lille gamma falder faktisk hurtigere. Forklaringen 

ligger i den ophævede restriktion. Hvis man summer de tre variabler sammen, ses 

det at summen er større end 1. Herved får man faktisk en større samlede vægt end 

ved beregningerne med restriktionen. Den øgede vægt giver faktisk en lidt større 

volatilitet. 

Hvis jeg skal vurdere hvilken en af modellerne, som er den bedste ud fra RMSE, kan 

jeg ud fra tallene kun konstaterer, at modellen uden restriktioner kun marginalt er 

bedre end den med restriktioner. Der er altså ikke noget ud fra dataene der 

fortæller noget om, hvilken af disse modeller, der vil være bedst til at forudsige 

volatiliteten på S&P500. 

 

Virkeligheden 

Estimaterne fra det foregående afsnit kunne ud fra RMSE ikke fortælle hvilken 

udgave der ville estimerer volatiliteten bedst muligt. Modellerne er bygget op om 

historiske data, og det forudsættes derfor i modellen, at historien gentager sig. Det 

er også muligt, at den gør dette. Markedet pt. er dog ikke normalt, som det ses på 

den observerede volatiliteter. Markedet er meget usikkert pga. den foranstående 

økonomiske krise. Dette giver stor usikkerhed om fremtiden, hvilket i den grad kan 

ses på markedet. Det er svært at sige noget om, hvornår denne usikkerhed 

forsvinder ud af markedet, og hvis man som investor vil kunne forudsige dette, 

kunne man hurtigt tjene penge. 

Ser jeg nærmere på de to estimater i det foregående afsnit, er der en lille forskel i 

forhold til estimationen af den fremtidige volatilitet. Spørgsmål er, hvilken af disse 

to estimationer, som vil beskrive den fremtidige volatilitet bedst. De observerede 

daglige volatiliteter pt. er ekstrem høje, og der er ikke noget som tyder på, at denne 
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høje volatilitet vil falde indenfor kort tid, idet usikkerheden stadig er stor. Desuden 

har jeg tidligere kigget på de implicitte volatiliteter i markedet, hvilket også 

fortæller mig, at der er forventninger om faldende volatilitet, men bare ikke speciel 

hurtigt. Derfor må det siges, at de to estimationer fra foregående afsnit måske ikke 

vil være de bedst beskrivende for fremtiden, i hvert fald ikke for 2009. 

Estimationerne falder meget hurtigt ned til den langsigtede volatilitet. Faktisk så 

estimeres der, at volatiliteten er nede på et normalt niveau i løbet af godt ét år, 

hvilket må siges, at være lige lovlig optimistisk. Skulle jeg vælge en af de to, som 

umiddelbart ville være bedst til estimationen ud fra forventningerne i markedet, så 

vil modellen uden restriktioner være bedst, da denne ikke falder så hurtigt ned. På 

den lange bane vil denne model også være den bedste, da den har den mindste 

RMSE, dog kun marginalt. Når jeg ser på fremtiden, er det svært at se meget 

længere frem end et par år, og det er især svært i dette marked. Eksperter er meget 

uenige om, hvor økonomien går hen, hvis man ser ud over de første par år. 

Usikkerheden er ganske enkelt for stor i øjeblikket. 

I de næste par afsnit vil jeg forsøge at se på, hvad jeg kan gøre ved modellen, for at 

den kan estimere volatiliteten mere korrekt i forhold til markedets og 

økonomernes forventninger. 

 

Valg af datasæt 

Den tidligere estimation byggede jeg op om hele datasættet på næste 15 år. Det er 

en stor mængde data, som jo indeholder både lav volatilitets perioder samt høj 

volatilitets perioder. Det giver derfor et super datasæt til den lange tidshorisont. 

Estimationen på hele datasættet er derfor ikke forkert, når vi tager de lange briller 

på. Det er nok bare ikke helt realistisk i forhold til virkelighedens pt. store 

usikkerhed. 

Jeg vil derfor, i dette afsnit, arbejde lidt med datasættets længde. Herunder tænkes 

på hvilke data RMSE bygges op omkring. I de tidligere beregninger minimerede jeg 

RMSE allerede fra 1996, efter at have brugt et år til brænde start volatiliteten ud af 

beregningerne. Det vil sige, at RMSE minimeret ud fra data for godt 13 år, hvilket 

betyder, at dataene tilbage fra 1996 også får en indvirkning på fastsættelsen af 

estimaterne. De lidt mere anvendelige data til estimeringen af volatiliteten på den 
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korte bane, bliver derfor kun en lille del af vægten ved fastsættelsen af variablerne. 

Ved dette menes, at det seneste års observationer, nok er et lidt bedre billede af, 

hvad man kan forvente, at volatiliteten vil være et år frem. Datasættets længde kan 

derfor have stor betydning for hvorledes estimationen af den fremtidige volatilitet 

forløber. 

Der er således lavet yderligere beregninger med forskellige længder af 

datasættene. Der er lavet modeller med henholdsvis 5, 3 og 1 års data. Herved 

menes, at RMSE er beregnet ud fra dette. Dataomfanget er større, idet jeg har brug 

for at gættet på volatiliteten ”forsvinder” i de mange beregninger, og dermed ikke 

får betydning for det endelige resultat. I datasættet med 5 år er der benyttet en 

periode på ca. et halvt år inden RMSE begynder at blive beregnet. For nemhedens 

skyld er samme dataomfang benyttet ved de to andre beregninger. Her bliver 

perioden, inden jeg starter mine beregning af RMSE, blot henholdsvis to og fire år 

længere. Jeg opnår derfor tre yderligere modeller med forskellige variabler, som 

hver især er tilpasset således, at de på bedst mulig måde beskriver henholdsvis de 

seneste 5 år, seneste 3 år og seneste år. I forbindelse med beregninger er der ikke 

indlagt restriktioner om af variablerne skal summe til en. Dette er fravalgt, for at 

kunne benytte den mest fleksible model. 

Nedenfor kan ses hvad resultater på hvad excel solver funktionen er kommet frem 

til som værende den bedste løsning på fastsættelsen af de 3 variabler med de 

forskellige datasæt. 

 

Tabel 6 – Betydning af datasættets længde 

 5 år 3 år 1 år 

VL 0,00020106 0,00030445 0,00073802 

Årlig std. afv. 22,4 % 27,6 % 43,0 % 

γ 0,0148083 0,01642032 0,02457309 

α 0,0944037 0,09337685 0,08987953 

β 0,89379831 0,89314293 0,88825375 

RMSE 0,00066944 0,00086163 0,00146392 

SUM 1,00274697 1,00294011 1,00270637 

Kilde: Excelfil ”GARCH” 
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VL  er tilpasset hver enkelt datasæt, således at denne konstant er den 

gennemsnitlige volatilitet af den dataserie som der måles på. Dette bør give det 

bedste resultat, idet hver model arbejder indenfor en speciel tidsperiode. 

Resultatet vil blive skævt, hvis modellen som er baseret på et års data går imod en 

langsigtet volatilitet fundet over et datasæt på næsten 15 år. Det ses tydeligt i 

anden række, hvilken høj vol som der i det seneste år er observeret. Det seneste år 

er selvfølgelig med til at trække de andre to volatiliteteter op, men i årene frem til 

midten af 2007, har man set i periode med lav volatilitet, hvilket derfor stadig giver 

en rimelig lav årlig observeret vol på de to andre datasæt perioder. 

Sammenlignes værdierne af de forskellige variabler i de tre modeller, er der en af 

dem som især skiller sig ud. Der er modellen baseret på data for et år. Her er der en 

noget større forskel i forhold til de to andre. Forskellen skyldes helt sikkert de 

store ændringer i volatiliteten, som er sket indenfor det seneste år. Ser man på 

hvorledes den daglige volatilitet ændrer sig over det seneste år, vil man se, at der 

er store udsving i perioden. Generelt kan jeg konkludere at jo længere dataserie 

desto bedre model udfra RMSE. Det er nødvendigvis bare ikke speciel 

virkelighedsnært. 

På Figur 10 ses en illustration er konsekvenserne for estimationen af den 

fremtidige volatilitet. 

 

Figur 10 – GARCH ved forskellige længder datasæt 

 
Kilde: Excelfil ”GARCH” 
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På Figur 10 ses det tydeligt hvilken effekt valg af datasæt får for estimationen af 

den fremtidige volatilitet. Hvis jeg baserer estimaterne ud fra det seneste år ”ved” 

beregningerne ikke bedre, end at volatiliteten generelt er meget højt. Derfor ser 

man stort set en konstant volatilitet, da den sidste estimerede volatilitet på den 

observeret periode ender på stort set samme niveau, som den beregnede 

gennemsnitlige volatilitet på 43 %, som det tidligere er beskrevet i Tabel 6. Det er 

selvfølgelig ikke realistisk, at volatiliteten stort set vil være konstant i det lange 

løb, men det er måske ikke helt forkert, hvis man nøjes med at se et halvt til et helt 

år frem. De to andre modeller får nogenlunde det samme udseende, som den 

langsigtede model baseret på hele datasættet. Der er bare ikke så store fald i 

volatiliteten, da VL  er noget større, end den benyttede i den langsigtede model. 

Det kan selvfølgelig laves mange forskellige modeller baseret på forskellige 

datasæt længder, men det er vurderet, at disse tre modeller giver et godt billede af 

problematikken, og samtidig er modellerne tilstrækkelig for det næste step i min 

”jagt” på en endelig estimationsmodel. 

 

Udvidet estimationsmodel 

Jeg har nu i opgaven prøvet af lave en estimationsmodel med baggrund i 

forskellige længder af datasæt. Fælles for alle disse forskellige modeller er, at de 

individuelt ikke er speciel realistiske. Den ene model fortæller måske meget godt, 

hvad man kan forvente på den lange tidshorisont, men så er den til gengæld meget 

urealistisk på den korte tidshorisont. Omvendt har jeg set modeller, som er rimelig 

realistiske på den korte tidshorisont, men er urealistisk på den lange tidshorisont. I 

afsnittet her vil jeg kombinere flere forskellige modeller til en samlet, så det i 

sidste ende bliver et bedre og mere realistisk bud på en estimation af volatiliteten i 

fremtiden, både på den korte og den lange tidshorisont.  

Når en sådan sammensat model skal sættes sammen, er det et spørgsmål om 

forventninger. Til start vil jeg blot forsøge at sammensætte en model ud fra at 

volatiliteten ikke skal falde drastisk med det samme, men i det lidt længere løb skal 

falde noget, men ikke i så stor stil, som man så ved estimationen med hele 

datasættet. Jeg arbejder derfor ud fra, at den seneste usikkerhed på markederne 

fortsætter noget endnu, inden det begynder at aftage. Når det så begynder at tage 
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af, så vil det ikke ske i så stort et omfang som den tidligere model. Først når man er 

kommet et godt stykke ud i fremtiden, vil man begynde at se normale forhold igen. 

Med denne baggrund er følgende estimation fremkommet. 

 

Figur 11 – Udvidet GARCH estimering (tre perioder) 

 

Kilde: Excelfil ”GARCH” 

 

Her ser estimationen noget anderledes ud i forhold til den foregående modeller. 

Estimationen er delt op som følger: 

 

1 års data: Dag 1 -> 289  (heraf er de første 107 historiske) 

3 års data: Dag 290 -> 470 

5 års data: Dag 471 -> 773 

 

I den første periode ses det, at volatiliteten stort set er konstant, herefter begynder 

volatiliteten at falde med en rimelig stor fart, men denne flader så hurtigt ud. Igen 

sker der så et mindre fald idet næste model ”overtager” estimationen. Alt i alt 

falder volatiliteten til ca. 26 % indenfor de ca. to og et halvt år estimationen løber 

over. I forhold til den første model med hele datasættet, hvor volatiliteten var 

faldet til godt 20% på ca. et år, kan jeg konkludere, at denne model er betydelig 

mere realistisk ud fra mine egne forventninger. 
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Log Likelihood metoden 

Afslutningsvis vil jeg kort se lidt nærmere på en anden metode, som kan bruges til 

at fastsætte de tre variabler i GARCH modellen på. Igennem hele opgaven har jeg 

taget udgangspunkt i RMSE, men der findes også en anden statistisk indgang til 

fastsættelsen af disse variabler. 

Maximum loglikelihood (MLE) er modellens navn og bygger, som de fleste 

statistiske modeller, på minimum en forudsætning. Forudsætningen for denne 

model er, at afkastet på S&P500 indekset er normalfordelt, og som jeg tidligere har 

drøftet, er dette nok ikke en forudsætning, som holder i virkeligheden. Resultatet 

bliver dog ikke meget skævt af, at fordelingen ikke passer fuldt ud ind i S&P500 

indekset. Fordelen med denne metode er, at man nu får den statistiske tilgang og 

ud over en anden måde at fastsætte variablerne på, så kan man nu også teste 

forskellige restriktioner, for at se om de, på et statistik basis, kan forkastes eller er 

holdbare. 

Beregningerne er bygget op på samme måde som tidligere set. Der beregnes afkast, 

merafkast osv. Det nye i beregningerne er beregningen af 

normalfordelingsværdien af merafkastet. Dette indsættes i en formel i excel vha. 

funktionen NORMFORDELING. I funktionen indtastes en middelværdi på 0, da der 

arbejdes med merafkastet, og man derfor allerede har taget højde for 

middelværdien i beregningerne. Volatiliteten i beregningerne sætter jeg til 

kvadratroden af estimationen ved GARCH modellen. Beregningen for 

normalfordelingsværdierne starter først efter de første 250 observationer, som jeg 

tidligere fastsatte til at svare til et år på den amerikanske børs. Herved opnår jeg, 

som tidligere belyst, at estimationen på startværdi af volatiliteten ikke får en 

betydning for det samlede resultat. Når beregningerne for likelihood er lavet, skal 

alle beregningerne multipliceres. Dette giver dog et stort problem med så mange 

observationer, og samtidig de relativ store værdier man får pga. den lave 

volatilitet. Som en løsning på dette tages LN til værdien. Herved fås en meget 

mindre værdi af de enkelte beregninger, og samtidig skal værdierne kun summes i 

stedet for multipliceres. Dette giver et tal, som man kan arbejde videre med. 

Jeg skal nu maksimere dette beregnede tal ved at ændre på de tre variabler. Der er 

i Tabel 7 vist resultaterne med og uden restriktioner samt den langsigtede løsning 

vha. RMSE således det er muligt at sammenligne. 
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Tabel 7 – Maximum Log likelihood estimation (MLE) 

 MLE MLE (sum =1) MLE (γγγγ = 0) RMSE 

γ 0,007778423 0,008168365 0 0,01668827 

α 0,07739296 0,07545336 0,069247322 0,092255831 

β 0,916421135 0,916378275 0,938011716 0,89322339 

RMSE 0,000480193 0,000480105 0,000485916 0,000479456 

Log likelihood 10371,55 10371,36 10354,2 10365,16 

∆ log likelihood - 0,19 17,35 6,39 

Rating 1 2 4 3 

Kilde: Excelfil ”GARCH” 

 

Som det ses bliver estimationen lidt anderledes i forhold til RMSE, når de to 

beregninger uden restriktioner sammenlignes. Grunden til denne model er 

medtaget i opgaven, er at MLE er en meget brugt model, og den giver mulighed for 

at teste restriktioner. 

Starter jeg med at se på restriktionen med sum = 1, så ses det at ændringen i log 

likelihood er minimal. Hvis testen på restriktionen ikke skal forkastes, skal 

værdien af ændringen ikke være større end 1,92 hvilket er grænsen for et 5 % 

signifikant niveau med en frihedsgrad19. Der benyttes en frihedsgrad, da det kun er 

en restriktion. Restriktionen med sum = 1 kan altså ikke forkastes, når man 

benytter MLE. 

Omvendt kan man også hurtigt se, at de to andre beregninger baseret på RMSE og γ 

= 0 ikke holder, da ændringen er væsentlig større end grænsen på 1,92. 

Man skal dog hele tiden holde for øje, at der er lavet den forudsætning om at 

afkastene er normalfordelte. Det er muligt at benytte fx en T fordeling, hvis den er 

bedre til at beskrive afkastene, men det ligger ud over denne opgave at teste på 

dette. 

 

Estimation via ”Den Store Depression” 

Jeg har arbejdet med de forskellige modeller indenfor estimering af volatiliteten, 

samt bevæget mig lidt ud i flere GARCH modeller samlet i en estimation. I det 
                                                        
19 Malchow-Møller og Würtz s. 288 – tabel 4 



Estimation af volatilitet på aktiemarkedet  af Daniel L. Jensen 

Side 64 af 85 
 

kommende afsnit vil jeg se lidt nærmere på, hvorledes jeg kan bruge denne udvidet 

estimations model sammen med en tidligere høj vol’s periode til at lave en model, 

som kan beskrive den udvikling, som kan forventes fremadrettet. Igen kommer vi 

hermed til at arbejde med historiske data. Modellen bliver bygget op, således at der 

forsøges at finde en tendens i udviklingen på de historiske data. Ud fra dette findes 

de værdier ved GARCH modellen som beskriver tendenserne bedst muligt. Disse 

værdier benyttes efterfølgende på værdierne for S&P 500 indekset for herved at få 

et bud på den fremtidige vol. 

Værdierne i GARCH modellerne findes ved både RMSE og MLE og sammenlignes 

efterfølgende. Herved kan jeg også test forskellige restriktioner for 

estimationsparametrene. 

Der har i tidens løb været mange høj volatilitets perioder. Den økonomiske 

situation med den finansielle krise og kraften som den er kommet med, er ikke til 

sammenligning med andre periode. Dette fordi det økonomiske system har ændret 

sig meget. Jeg har i stedet for set på niveauet af volatiliteten for at finde en lignende 

periode, som kan spejles over på estimation. Her er der valgt perioden tilbage i 

1930’erne under den store depression i USA. Det var en periode med høj volatilitet 

og ikke mindst en længere periode. S&P 500 indekset eksisterede ikke, som vi 

kender det i dag. S&P indekset blev oprettet i 1923 og havde derfor ikke været 

handlet mange år inden den store depression kom20. Jeg har i stedet for regnet på 

data fra Dow Jones Industrial Average, da dette indeks startede tilbage i 1896, og 

hermed har haft en større omsætning pga. dens større anerkendelighed21. Valget af 

DJI vurderer jeg dog ikke til, at være den store usikkerhed. Dette da aktiemarkeder 

i sådanne specielle perioder er styret af store overordnet kræfter, hvilket betyder, 

at alle indeks bevæger sig i samme retning og med samme kræft. 

 

Beregninger 

Opbygningen af beregningerne er samme metode som tidligere beskrevet i 

opgaven.  

                                                        
20http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/en/us/page.topic/indices_500/2,3,2,2,0,0,0
,0,0,2,1,0,0,0,0,0.html 
21 http://www.djaverages.com/?view=industrial&page=overview 
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Første punkt i processen var at beregne på de historiske data fra DJI. Der arbejdes 

med data fra perioden 1/1-1929 til 31/12-1935. Herved fås hele perioden med de 

høje volatiliteter med i estimationen. Ud fra disse data er der beregnet glidende 

gennemsnit på 20/50 og 200 dage. Som det ses på Bilag 4 giver flere dage en mere 

glidende bevægelse. Det er derfor valgt, at benytte 200 dages glidende gennemsnit, 

som en indikation for at finde de forskellige tendenser i dataene. På grafen ses det, 

at der er en voldsom stigning i starten, men denne falder tilbage for igen af stige 

voldsomt igen til efteråret 1931. For at kunne se om der er en sammenhæng 

imellem udviklingen i dag og den gang, er det 200 dages glidende gennemsnit også 

lavet for de seneste par år. Her ses, ikke overraskende, også en stigning. 

Spørgsmålet er nu om denne stigning kan sammenlignes med ”puklen” som ses på 

den glidende gennemsnit startende i 1929. Det er på nuværende tidspunkt meget 

svært at sige, men økonomisk er der intet som taler for, at usikkerheden falder så 

dramatisk på kort sigt, som det var gældende i august og september måned 1930. 

Nøgletal osv. har, som tidligere nævnt i opgaven, aldrig været så dårlige, derfor er 

det min vurdering, at den nuværende udvikling i vol’en mere kan sammenlignes 

med den efterfølgende stigning. Næste vurdering er så hvor på grafen man på 

nuværende tidspunkt er. Her har jeg valgt at tage udgangspunkt i tidsaspektet på 

de to udviklinger. Efter eksplosionen i vol’en på det 200 dages glidende 

gennemsnit for S&P 500, er der gået tre måneder inden dataene ophørte. Det 

samme er hermed forsøgt gjort på DJI dataene. Efter den anden store stigning er 

der på grafen gået tre måneder ind på grafen. Det passer ca. d. 1/12-1931. Den 

nuværende udvikling i S&P 500 er, sammenlignet med DJI tilbage under den store 

depression, kommet til slutningen af 1931. Det betyder, at estimationen, for den 

kommende vol på S&P 500, bliver baseret på data fra 1/12-1931 og frem til 31/12-

1935.  

Jeg har tidligere i opgaven arbejdet med opdeling af dataserier for hermed at lave 

en udvidet estimationsmodel. Det er meningen, at der arbejdes videre med denne 

tankegang. Jeg skal derfor have fundet længden af datasættet for at kunne finde de 

forskellige værdier for GARCH modellens variabler. Hertil benytter jeg endnu 

engang det glidende gennemsnit. Igennem dette forsøger jeg at finde en periode 

med stigende, stagnerende, let faldende og meget faldende tendenser for på den 
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måde at fange udviklingens længde samt styrke. Igennem en vurdering udfra data 

og værdier for det glidende gennemsnit, er der kommet frem til følgende opdeling. 

 

Tabel 8 – Periodeopdeling til estimeringsmodel 

Periode nr. Periode - start Periode - slut Udvikling Antal dage 

1 1/12 – 1931 29/2 – 1932 Stigende 63 

2 1/3 – 1932 28/4 – 1933 Stagnerende 292 

3 1/5 – 1933 30/11 – 1933 Let faldende 146 

4 1/12 – 1933 31/5 – 1934 Stærkt faldende 125 

5 1/6 – 1934 31/12 – 1935 Let faldende 396 

 

Nu hvor opdelingen er på plads kan værdierne af variablerne findes. Variablerne 

findes igennem to forskellige måder, via RMSE og MLE. Estimationen af variablerne 

bliver ved RMSE fundet ved at minimere værdien af RMSE, som er beregnet på 

baggrunden af fejlene i selve perioden. Herved tilpasses variablerne til værdier, 

som beskriver den faktiske udvikling bedst mulig. Jeg får altså fem sæt af variabler 

med forskellige værdier, alt efter hvilken periode der er tale om.  

Samme fremgangsmåde bliver foretaget blot ved benyttelse af max loglikelihood 

metoden. Variablerne bliver således fundet ved en maksimering af summen af 

loglikelihood værdierne. 

 

Resultat 

På Figur 12 ses resultatet af estimationerne uden restriktioner.  
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Figur 12 – Femperiode GARCH estimering uden restriktioner 

 
Kilde: Excelfil ”Estimation” 

 

Udviklingen passer rimelig med det forventede. Den første korte stigning er ikke 

relevant, da denne kommer nede fra startværdien på 44 % volatilitet. Så denne 

stigning fortæller kun at VL  for den første model ligger over startværdien. Når 

selve estimationen ved en x-værdi på 1 fortsætter vol’en med at være på et højt 

niveau. Faktisk stiger den let. Dette passer meget fint overens med tendensen fra 

første periode, som skulle være stigende. Næste periode som skulle være 

stagnerende, passer tilnærmelsesvis også. Der sker et lille fald, men det er ikke 

stort. Desuden sker faldet hurtigt, og herefter er det rimelig konstant. Niveauet for 

vol’en i denne periode passer også fint med forventningen. Den ligger på et højt 

niveau, og sammenlignes den med det 200 dages glidende gennemsnit ligger den i 

nogenlunde samme niveau. Den næste periode giver et brat fald i vol’en. Faldet 

svarer til ca. 10 % point indenfor kort tid. Faldet kan sagtens gå hen og blive 

realistisk. Der kan dog argumenteres for, at et sådan fald ikke vil holde, og der 

hurtigt efter vil komme en stigning i vol’en igen, hvilket estimationen ikke har med. 

Ikke desto mindre er dette den bedste estimation, både når man benytter RMSE og 

MLE. Frem til dette punkt er de to estimationstyper stort set ens i deres udvikling. 

Den næste del af modellen giver til gengæld stor forskel i udviklingen. Den røde 

graf på Figur 12, som beskriver RMSE udviklingen, falder meget brat. Faktisk er 
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faldet større og mindst lige så kraftigt som ved perioden tidligere. Dette er slet ikke 

tilfældet ved estimation vha. MLE. Her er faldet meget mere udglattet. Hvilken 

estimation der er bedst, er meget svært at konkludere. Hvis jeg sammenligner med 

den forventede udvikling, som jeg stillede op i Tabel 8, så ville jeg forvente et 

stærkt fald i vol’en. Begge modeller arbejder med de samme langsigtede 

volatiliteter (VL ) for hver model, og modellen med RMSE når i perioden at falde 

ned til denne værdi inden den næste periode starter. Dette er ikke tilfældet med 

MLE. Ved udgangen af periode 4 er der ca. 8 % vol til forskel imellem de to 

modeller. Dette betyder, at udgangspunktet bliver forskelligt for den sidste 

periode. Ud fra den forventede udvikling i periode 4, så virker modellen med RMSE 

som værende den bedste. Her sker et stærkt fald, som var forventet. Desuden nås 

den langsigtede vol også inden udgangen af perioden. Faldet er måske for stærkt 

ved RMSE, hvilket der nedenfor er forsøgt rettet op på ved at addere restriktioner i 

modellen. Den sidste periode kommer for de to modeller til at ligne hinanden 

rimelig meget, men da de har to forskellige udgangspunkter, vil modellen baseret 

på RMSE nok betegnes som værende den bedste af de to også i den sidste periode. 

Dette fordi MLE modellen fra udgangspunktets start til periode 5 ligger en del 

højere. Herved har estimationen i den kommende periode noget længere ned til 

den langsigtede vol, og dermed vil faldet i vol’en i den sidste periode blive større 

end det er tilfældet ved RMSE modellen. Jeg havde en forventning om, at faldet i 

den sidste periode ikke ville være så stærkt, hvorfor RMSE igen, ud fra 

forventningerne til udviklingen af vol’en, beskriver udviklingen bedst muligt. 

Ovenstående estimation giver et bud på, hvorledes estimationen vil se ud lavet 

med baggrund i den historiske udvikling tilbage i starten er 1030’erne samt ved 

benyttelse af GARCH modellen uden restriktioner. Som det kunne konstateres i 

gennemgangen, er nogle af udviklingerne ikke helt realistiske. Bl.a. sker mange af 

faldene med en meget stor hastighed, og det kan sagtens være tilfældet, men der vil 

måske ofte komme en modreaktion i kraft af en efterfølgende stigning. Det kan 

modellen ikke umiddelbart arbejde med. Efter det hurtige fald flader estimationen 

ud for herefter at være konstant. I et forsøg på at gøre estimationerne mere 

realistiske, så sætter jeg et loft på værdien af gamma, for på den måde at sikre, at 

VL  ikke får for stor indvirkning i resultatet, og herved vil man forhåbentlig få en 

mere ”glat” kurve. Jeg vil desuden benytte restriktionen med sum = 1 for 
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parametrene for at se udviklingen ved denne restriktion sammen med 

restriktionen på gammaværdien, men kun ved vores MLE model, da jeg herved 

også kan teste om restriktionerne i alle perioder skal forkastes, eller om 

restriktionerne er ok i et statistisk øjemål. Restriktionerne indlægges i solver 

funktionen i excel, således disse overholdes. I Figur 13 ses de tre estimationer med 

forskellige restriktioner og ved brug af de to metoder. 

 

Figur 13 – Femperiode GARCH estimering med restriktionen γγγγ<0,02 

 
Kilde: Excelfil ”Estimation” 

 

Den sorte og den røde graf er begge kun med restriktionen γ < 0,02. Til 
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har, som der tidligere er set på, en stor indvirkning på estimationen allerede ved 

små værdier. 
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0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

-1
0

6
-5

3 0 5
3

1
0

6
1

5
9

2
1

2
2

6
5

3
1

8
3

7
1

4
2

4
4

7
7

5
3

0
5

8
3

6
3

6
6

8
9

7
4

2
7

9
5

8
4

8
9

0
1

9
5

4
1

0
0

7

Å
rl

ig
 v

o
la

ti
li

te
t

Dage

RMSE

MLE

MLE med 
sum



Estimation af volatilitet på aktiemarkedet  af Daniel L. Jensen 

Side 70 af 85 
 

men ellers er konstant. Denne specielle udvikling skyldes, at summen af 

variablerne ligger et godt stykke over 1, nemlig på 1,007. Dette virker ikke som 

meget over, men det er nok til at give denne effekt. Derfor er der ligeledes lavet en 

estimation, hvor restriktionen med sum = 1 er medtaget ved MLE metoden. Der 

arbejdes altså i den grønne graf med to restriktioner, nemlig γ < 0,02 og α + β + γ = 

1. Ved at arbejde med sum restriktionen bliver estimationen i anden periode 

præcist som ved RMSE modellen. Tredje periode er faktisk stort set ens for alle tre 

modeller. Faldet ved ”MLE” er dog større, men det skyldes, at udgangspunktet er 

anderledes end for de to andre. Næste periode skulle ifølge mine forventninger 

vise et relativt stærkt fald. RMSE viser ikke den samme styrke i faldet som de to 

modeller med MLE. Faldet er meget let og passer derfor ikke speciel godt med 

mine forventninger. Dette svage fald skyldes restriktionen på gammaværdien. 

Herved falder estimationen ikke så hurtigt ned til VL . Hvor MLE med en restriktion 

viste sig ikke at følge forventningerne i anden periode, viser RMSE udgaven en 

svaghed i fjerde periode. De to modeller ved MLE følger en forventelig udvikling i 

både fjerde og femte periode. RMSE modellen viser en fin udvikling i sidste 

periode, da udgangspunktet også er anderledes bliver faldet også kraftigere. 

Ud fra forventningerne passer modellen baseret på MLE og med begge 

restriktioner bedst. Her er ikke en periode som ikke passer til forventningerne. Jeg 

kan dog ikke ud fra graferne se, om disse restriktioner er ok antagelser på et 

statistisk niveau. I Tabel 9 er værdierne stillet op overfor hinanden, således at det 

kan ses, om restriktionerne skal forkastes på et 5 % signifikant niveau.  

 

Tabel 9 – Femperiode GARCH estimering 

 MLE 

uden 

restriktion 

MLE 1: 

γ γ γ γ < 0,02 

MLE 2:  

γγγγ  < 0,02 og 

sum = 1 

Forskel 

MLE 1  

Forskel 

MLE 2 

Periode 1 123,9353447 123,9353447 123,9353447 0 0 

Periode 2 577,6870509 576,4732877 576,1926824 1,21376 1,49437 

Periode 3 332,3106286 332,3106286 332,3106286 0 0 

Periode 4 353,6703463 353,6300487 353,5604434 0,04030 0,10990 

Periode 5 1231,910742 1231,910742 1229,074308 0 2,83643 

Kilde: Excelfil ”Estimation” 
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Hvis perioderne ses individuelt skal der i modellen MLE 1 sammenlignes med χ 2 

fordelingen med en frihedsgrad. Her er grænseværdien 1,92 hvilket betyder, at er 

værdierne over denne værdi kan restriktionen forkastes på et 5 % signifikant 

niveau. Forskellen i MLE 1 loglikelighood værdierne har alle en værdi under 1,92 

hvorfor restriktionen med gamma mindre end 0,02 ikke ødelægger estimationen 

statistisk set. I modellen med to restriktioner kommer den sidste værdi op over det 

1,92 men dette betyder ikke, at jeg skal forkaste denne estimering. Da der arbejdes 

med to restriktioner i denne estimation er grænsen en anden. Ved χ 2 fordelingen 

med to frihedsgrader bliver grænseværdien i stedet 2,995. Denne værdi bliver for 

alle perioder overholdt, og estimationen med begge restriktioner kan altså heller 

ikke forkastes. Den bedste model ud fra tidligere viser sig således også statistisk at 

holde stik. 

Værdierne for de enkelte perioder for den bedste model kan ses i Tabel 10. 

 

Tabel 10 – Værdier for den bedste estimationsmodel 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 

α 0 0,06170537 0 0,00081324 0,02509563 

β 0,98 0,91829463 0,98 0,97918676 0,96747127 

γ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0074331 

VL 0,00121762 0,00105798 0,00067661 0,00020467 0,00012944 

RMSE 0,001814131 0,00194287 0,00110619 0,00032048 0,00028867 

MLE 123,9353447 576,192682 332,310629 353,560443 1229,07431 

Kilde: Excelfil ”Estimation” 

 

Delkonklusion 

Estimation af volatilitet kan gøres på mange forskellige måder. I denne opgave er 

der blevet arbejdet med det glidende gennemsnit, EWMA samt GARCH modellen. 

Alle modeller har sine fordele og ulemper, men den mest fleksible metode er 

GARCH modellen, da der her arbejdes med flere variabler, der til sammen betyder, 

at estimationen for den fremtidige volatilitet ikke bliver konstant. Jeg fik vist, at 

GARCH modellen ikke kan stå alene i forbindelse med estimering af en længere 

periode. I stedet bliver estimeringen bygget op i perioder for på den måde at opnå 
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en endnu større fleksibilitet i estimeringen. En estimering baseret på en lang 

periode giver blot et fald ned imod den langsigtede volatilitet uden at tage speciel 

højde for evt. perioder med kraftige fald og stagneringer. I mit forsøg på at 

estimere det fremtidige fald i volatiliteten, kiggede jeg tilbage i tiden til den store 

depression i USA. Herved fandt jeg en tendens i forskellige perioder ud fra det 200 

dages glidende gennemsnit, og delte den samlet estimation over godt fire år op i 

fem perioder. Estimationen blev gennemført ved MLE og RMSE modellerne. 

Desuden blev der arbejdet med restriktioner på gammaværdien samt summen af 

variablerne. Den bedste model ud fra mine forventninger skabt via 

periodeopdelingerne, blev MLE modellen med restriktioner på både 

gammaværdien mindre end 0,02 og summen af variablerne = 1. Igennem 

loglikelihood værdierne for de forskellige perioder fik jeg desuden konstateret, at 

restriktionerne ikke kan forkastes på et 5 % signifikant niveau. I forbindelse med 

opbygningen af modellerne blev det klart, at der er uanet muligheder for at indføre 

restriktioner samt anse estimationen fra et andet synspunkt og ved en anden 

metode. Modellen som i denne opgave er fundet den bedste, er fremfundet blandt 

rigtig mange forskellige metoder. Der kan modelleres i mange timer med dataene 

for igen at få en anden estimation, men kunsten er også, ikke at gøre estimationen 

for kompliceret. 
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Konklusion 

 

Opgaven har vist, at en af de mest benyttede og populære modeller til 

værdiansættelse af optioner Black-Scholes modellen, har mange forudsætninger, 

som realistisk set ikke holder. Pga. enkeltheden i modellen samt dens, trods de 

mange forudsætninger, præcision er den anerkendt i optionsverdenen. Den 

implicitte volatilitet, som bruges som betegnelsen for prisen på optionen, bliver 

beregnet på baggrund af Black-Scholes modellen. Blandt de vigtigste 

forudsætninger for Black-Scholes modellen er ”Fravær af arbitrage” 

forudsætningen. Denne forudsætning er hele byggestenen omkring Black-Scholes 

modellen. Optionen bliver prisfastsat ud fra tankegangen om alternative 

investeringer som giver samme afkast diagram også skal koste den samme. En 

anden meget vigtig forudsætning er, at afkastene følger en log normalfordeling. 

Denne forudsætning holder dog ikke helt i virkeligheden, da det viser sig, at der er 

større sandsynlighed for ekstreme observationer, hvilket betyder ”tykkere haler” 

end normalfordelingen berettiger. 

Igennem analysen af de forskellige parametre i Black-Scholes modellen blev det 

klart, at den sværeste parameter at finde er volatiliteten (sigma). De andre 

parametre kan findes i markederne eller i kontrakten for optionen. Ud over at 

volatiliteten er en parameter som er svær at estimere, så har opgaven, igennem en 

analyse af ”Grækerne” (The Greeks), vist, at volatiliteten også har en stor 

betydning for resultatet af værdiansættelsen ved Black-Scholes modellen. Det er 

svært at præcisere hvornår betydningen af volatiliteten for værdiansættelsen er 

størst. Afsnittet om Black-Scholes modellen viste nemlig ikke en enstydig 

vigtighed. Volatilitetens betydning afhænger af optionens karakteristika. Herunder 

menes bl.a. restløbetiden og om optionen er ITM, ATM eller OTM.  

Der arbejdes med to forskellige former for volatilitet. Implicit og historisk 

volatilitet. Den historiske volatilitet er den observerede volatilitet på aktivet, og det 

er denne som man i stor stil arbejder med i forbindelse med estimering af 

volatilitet igennem forskellige modeller. Den historiske volatilitet har den fordel, at 
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der er mange valide data at arbejde med. Ulempen ved at arbejde den historiske 

volatilitet er, at der ikke er nogen garanti for at fortiden gentager sig. 

Den implicitte volatilitet er ikke baseret på de historiske data direkte. Den 

implicitte volatilitet er den observerede handlede volatilitet i markedet. Det er 

altså volatiliteten, som de handlende optioner handler på. Der beregnes baglæns 

igennem Black-Scholes modellen, således at volatiliteten passer til den handlende 

pris. Den implicitte volatilitet kan betegnes som værende markedets forventninger 

til den fremtidige volatilitet. Hermed er denne volatilitets form ikke direkte 

fremkommet ud af historiske data, men den kan stadig godt være påvirket af 

historien, da dealerne som handler optionerne også ser på historien. Herved kan 

de implicitte volatiliteter indirekte komme til at afhænge af historien. Den 

implicitte volatilitet har desuden den ulempe, at skal der arbejdes med denne, så 

skal alle parter benytte den samme værdiansættelsesformel for at det er 

sammenligneligt. Igennem den implicitte volatilitet viste det sig at markedet havde 

en forventning om en svag faldende volatilitet over de næste par år. Desuden viste 

der sig en speciel sammenhæng imellem den implicitte volatilitet, og hvorvidt 

optionen er ITM, ATM eller OTM. I teorien skulle sammenhængen imellem 

strikekursen og aktivkursen ikke have betydning for volatiliteten. Det har dog vist 

sig, at der i markederne opstår en skævhed kaldet ”volatilitetssmil”. 

Selve estimationen af volatiliteten startede ud med den simpleste model, glidende 

gennemsnit. Her blev de historiske volatiliteter brugt til at beregne glidende 

gennemsnit på forskellige længder af datasæt. Igennem Root Mean Square Error 

blev de forskellige glidende gennemsnit vurderet, og imod forventningerne viste 

det sig, at det glidende gennemsnit på 250 dage var det som gav den bedste 

estimation. Herved blev estimationen af den fremtidige volatilitet 43,51 % 

konstant.  

Næste step i estimationen var en udvidelse af det glidende gennemsnit. Ved EWMA 

blev det nu muligt at vægte forskellige observationer forskelligt, således fx nye 

observationer fik mere vægt end gamle. Resultatet af denne udvidelse viste sig dog 

i en dårligere estimation målt via RMSE. På trods af den dårligere beskrivelse af 

den historiske volatilitet, målt ved RMSE, så blev resultatet af EWMA en konstant 

volatilitet på 44,31 % meget tæt på resultatet fra det glidende gennemsnit. 
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Den sidste estimationsmodel som i opgaven blev gennemgået var GARCH(1,1) 

modellen, som udvider estimationen endnu mere, således at der kommer en 

langsigtede volatilitet med ind i estimeringen. Herved bliver estimeringen ikke 

længere konstant, hvilket svarer bedre overens med virkeligheden. På trods af 

endnu en udvidelse af modellen bliver estimationen ikke betydelig bedre målt via 

RMSE. Volatiliteten bliver dog ikke konstant i estimeringen, men trods dette er en 

en-periode estimering ved GARCH modellen ikke videre realistisk i den nuværende 

markedssituation. Estimation viser nemlig et fald fra startværdien på ca. 44 % ned 

til den langsigtede volatilitet på ca. 20 % i løbet af 1½ år. Dette sammenlignet med 

den implicitte volatilitet (markedsforventningerne), så passer det slet ikke 

sammen. To år inde i fremtiden ligger forventningerne på ca. 36 %. Forud for den 

udvidede estimation blev en anden metode til fastsættelse af variablerne i GARCH 

modellen, nemlig Maximum Loglikelighood Estimation (MLE), introduceret. 

For at få estimationen til at være mere realistisk arbejdede jeg med flere 

individuelle perioder i forlængelse af hinanden i stedet for en GARCH model som 

én periode. Herved vil udviklingen kunne styres i en forventningsretning. Denne 

retning blev fundet ved at se tilbage i historien og finde en lignende 

højvolatilitetsperiode. Her blev 1930’erne brugt som inspiration. Igennem det 200 

dages glidende gennemsnit blev trends fundet som værende forventningerne til 

retningen af udviklingen. En fire årig periode blev således delt op i 5 individuelle 

GARCH modeller. Variablerne i modellerne blev bestemt vha. RMSE og MLE således 

den bedste estimation ud fra forventningerne kunne findes. Der skulle dog 

restriktioner på nogle af variablerne for at den forventede udvikling viste sig i 

estimationen. Restriktionerne blev igennem MLE testet statistisk på et 5 % 

signifikant niveau, hvilket viste at disse ikke kunne forkastes.  

Den forventelige nedgang i volatiliteten er igennem GARCH modellen således vist 

ved en opdeling af fremtiden i perioder i forhold til den forventelige længde af 

faldene og størrelsen af disse. Opgaven har vist, at estimation af volatiliteten er et 

meget kompleks emne, og opgaven her berører kun en meget lille del af emnet, og 

samtidig er estimationsformerne benyttet i denne opgave kun et udsnit af de 

mange forskellige tilgange en estimering kan have til de historiske data. 
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