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Excecutive Summary 
Value at Risk is defined as “the maximum loss that will occur within a significance level over a certain period” 

The overall question I want to answer with this thesis is: “Is Value at Risk a risk measure that can be used 

properly during the current financial crisis?”To answer this question with the thesis, I first go through the 

different practical aspect of building a Value at Risk (VaR) model. Then I look at the critical sides of using VaR. 

At last I go through VaR and how it has performed during the crisis, and the current discussion of the use of 

VaR.  

VaR has underperformed drastically during the last two years. That raises a discussion on the overall reliance 

on VaR’s ability to measure market risk. The discussion mainly evolves around the length of the periods of 

historical data, that should be used to calculate VaR. The longer the period, the more former extreme events, 

and the higher probability will VaR devote to extreme market movements. The shorter the periods, the faster 

the VaR model will adapt to changes in the market volatility, which will warn the user, that the risk might be 

increasing. The other part of the discussions concentrates about the ability to measure and forecast the 

volatility, and the use of the normal probability distribution to calculate VaR. 

If VaR fails to measure the market risk, and the actual loss reported by the banks is higher than VaR predicts 

more than 5 % of the time (with a 95 % confidence level), then it could indicate that VaR is misleading 

and therefore is a danger to the user. There are two main arguments for VaR being misleading. The first 

argument being that VaR doesn’t say anything about the risk hiding outside the confidence level. If VaR is 

calculated to be 2 mill Kr. within 95 % confidence, then 5 % of the times their will be a loss over 2mill Kr. The 

loss could be 2.1 mill Kr. or it could be 10 mill Kr. which is catastrophic. This also gives incentive for the traders 

to take positions with under 5 % probability for losses, which then will show that the traders make profit with 

very little risk, when indeed they are taking a lot of risk, because the risk with the probability under 5 % is very 

harmful. VaR is also misleading when it underestimates the risk, which it has shown to have done during 2007 

and 2008 of the current crisis. The question is why VaR have been under estimating the market risk. There are 

three main reasons: VaR hasn’t reacted to the changes in volatility, the past isn’t a good indication of the future 

and the normal probability distribution can’t be used to describe financial returns. 

There are too many assumptions in the theory that don’t fit the real world markets. The volatility and 

correlation is forecasted from historical data, which has shown just as good as a pure guess. There is no reason 

to believe, that history will provide a reasonable picture of the future, because markets change and adjust to 

the past events, and if something is predictable, it will not be truly harmful, and visa versa.  

I think the main problem is that VaR is expressed with such accuracy. Leave the probabilities out of the 

calculation, because they are wrong and can’t be trusted, which is why they make more harm than good, if the 

management and investor believe blindly in the risk profile reported by VaR. I recommend that the risk 

managers perform scenario tests, with likely and unlikely scenarios. It could be fx.”if the LIBOR rises 1,5% 

within the next 1 month these positions will lose 0,5 mill kr.” but without attached probability that provide 

false security, instead the trader or investor will have their own opinion about the likelihood of such an event.   
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1. Introduktion 

1.1 Indledning 
Hvis man ser tilbage på krisens forløb, og fokuserer på risikostyring, er der meget overordnet tre områder, hvor 

risikoen har været fejlvurderet.  

� Der blev brugt historiske data til at vurdere risiko på bolig- og aktiemarkedet. De fleste subprime-lån 

blev formidlet med pant i fast ejendom og dermed en forudsætning om konstant stigende boligpriser. 

De fleste VaR beregninger der bygger på historiske data, indeholder ikke data, hvor alle verdens aktie 

markeder falder med mere end 20 % samtidig.    

� En stor del af den nuværende krise skyldes subprime-lån der er blevet omdannet til Collaterized Debt 

Obligation (CDO).  CDO’er er en lang række af subprime-lån der lægges sammen i en stor portefølje. 

Banker sælger så CDO’er med sikkerhed i denne portefølje. CDO er så delt op trancher, som det ses i 

figur 1.1. Når nogle af betalerne på lånene begynder at defaulte deres betalingspligt, er de første der 

mister deres penge, dem der har købt Equity CDO. Samtidig er det også holderne af denne tranche der 

modtager den højeste rente. Når alle betalinger i Equity er defaultet er Mezzanine den næste tranche 

der mister betalinger på deres CDO’er osv.  

 

På grund af denne opdeling har tranchen Super Senior opnået en høj rating af ratingselskaberne. Altså 

er disse Super Senior CDO’er blevet anset for at indeholde lav risiko, da det ikke forudsættes at næsten 

alle de dårlige betalere defaulter på deres huslån, samtidig med at huspriserne falder drastisk. 

Derudover er CDO et nyt produkt, hvorfor der ingen historiske data eksisterer til at lave 

sandsynlighedsberegninger på risikoen. 

Figur 1.1 
Kilde: Emil Sjøntoft 
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� Der har været stor tvivl i markedet om hvem der måske ville defaulte på deres lån grundet 

likviditetsmangel, hvilket resulterede i at bankerne stoppede med at låne penge ud til hinanden. 

Manglende likviditet, samt det at mange banker ville sælge ud af deres aktiver for at skaffe likviditet, 

gjorde at mange aktivklasser faldt i pris samtidig. Desuden var faldet større end de historiske priser 

antydede1 

Grundet blandt andet de tre ovenstående årsager, har der været et stort behov for en måde at måle en 

finansiel institutions risiko på.  Nu er vi midt i den værste finansielle krise nogensinde. En af de sider der skal 

være på plads før vi kan komme ud af den nuværende krise, er risikovurdering af bankernes samlede 

portefølje. Value at Risk (VaR) var det foretrukne risikomål før krisen. Nu kan der rejses tvivl om VaR vurderer 

risikoen korrekt.  

Siden J.P.Morgan udviklede RiskMetrics i 1990’erne2 har VaR udbredt sig og er blevet markeds standard for 

risikomåling og -styring for finansielle institutioner. VaR fungerer både til intern rapportering og som krav til 

kapital fra myndighedernes side. Altså er der stor tiltro til at VaR giver et korrekt billede af den risiko den 

finansielle institution løber gennem sine finansielle aktiviteter.  

Hvorfor blev det så populært?  VaR blev populært, hovedsageligt fordi det er nemt at forstå, og dermed nemt 

at forklare til aktieejere og bestyrelse.   Typisk kender direktøren for banken den samlede daglige VaR, lige 

inden markederne lukker. VaR udtrykker det maksimale tab en finansiel institution vil opleve, med f.eks. 99 % 

sandsynlighed. Derudover kan VaR udregnes på enkelte handler, porteføljer og samlet for hele institutionen. 

Dermed tager VaR højde for diversifikation. Derudover har der ikke været noget sammenligneligt alternativ, 

mens der har været et stort behov for risikostyring og -måling. Behovet for risikostyring og -måling kommer 

blandt andet fra en kraftig stigning i brugen af derivater, der har gjort det mere komplekst at holde styr på den 

samlede risiko. 

Det er bredt anerkendt at vi står i den måske værste økonomiske krise nogensinde. Hvad den præcise årsag til 

krisen er, kan diskuteres, men der er stor enighed om at der er blevet taget stigende risici fra bankernes side. 

Denne risiko er taget med VaR som sikkerhed for at der har været kontrol med risikoen.  Siden krisen startede i 

2007, og de første banker begyndte at lave store nedskrivninger på sub-prime relaterede aktiver, er Bear 

Stearns faldet sammen, Lehman Brothers kollapset, Fannie Mae og Freddy Mac blevet overtaget af den 

Amerikanske stat, Merrill Lynch blevet solgt, og AIG er blevet reddet af regeringen. Disse begivenheder har 

rejst spørgsmål ombrugen af VaR.  Har det været en stor fejltagelse at bruge VaR som risikoværktøj? Har det 

skabt falsk tryghed? 

Tager VaR højde for alle risici, og bliver ekstreme begivenheder, som ovenstående, modelleret med korrekt 

sandsynlighed. Det har rejst et spørgsmål om hvorvidt beslutninger bedst træffes på baggrund af kvantitative 

og statistiske beregninger, baseret på historiske data, eller mere subjektive forestillinger om en usikkerhed i 

fremtiden.  

                                                           
1 Risk Management in times of financial crisis – Slides Danske Markets 
2 NY times 
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1.2 Problemformulering 
Som indledningen antyder, vil jeg i denne opgave behandle VaR og dens rolle under krisen.   

Derfor er opgavens overordnede formål, at besvare nedenstående spørgsmål: 

 

 

 

 

Jeg vil se på det praktiske aspekt af hvordan VaR opbygges. Dermed hvordan risikoen estimeres, samt de 

forskellige måder at udregne VaR på. Når jeg har gennemgået det praktiske bag udregningen af VaR, vil jeg se 

på de mulige kritikpunkter der er ved brugen af VaR. Derefter vil jeg se på den kritik der har været af VaR, set i 

lyset af den nuværende krise. Derefter vil jeg bevæge mig over i det mere nytænkende generelle omkring 

anvendelse af statistiske modeller på økonomi og menneskelig adfærd. 

Jeg har derfor opstillet en række konkrete underspørgsmål som jeg vil besvare gennem opgaven, for at kunne 

svare på ovenstående hovedspørgsmål: 

� Hvad er VaR? 

� Hvordan beskrives risiko statistisk? 

� Hvordan opbygges VaR i praksis? 

� Hvilke alternative/supplerende risikoværktøjer er der? 

� Hvilke ulemper er der ved VaR? 

� Har VaR været tilstrækkelig under krisen? 

� Årsager til at VaR har fejlestimeret risikoen 

� Jeg vil vurdere den nuværende situation omkring VaR’s tilstrækkelighed 

  

Er Value at Risk et risikomål, som kan 

benyttes i den nuværende krise? 
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1.3 Afgrænsning  
Jeg vil i gennem hele opgaven udelukkende fokusere på markedsrisiko, og da jeg i opgaven hovedsageligt 

behandler markedsrisiko på obligationer, vil det være renterisiko. Jeg behandler derfor ikke kreditrisiko som 

defineres som sandsynligheden for at modparten misligholder sine betalingsforpligtelser. Ligesom jeg heller 

ikke behandler likviditetsrisiko i det praktiske omkring opbygningen af VaR. Der vil dog inddrages 

likviditetsrisiko og systematisk risiko når der diskuteres om VaR har været tilstrækkelig under den nuværende 

krise.  

Et centralt aspekt i måling og vurdering af risiko ligger i at estimere den fremtidige volatilitet. Der er skrevet 

meget litteratur, og udviklet modeller der går i dybden med dette problem.  Jeg vil dog i denne opgave kun i 

begrænset omfang komme ind på dette problem, da det bliver meget matematisk ,og vil fjerne fokus fra 

opgavens centrale problemstilling. Af samme årsag vil jeg heller ikke gennemgå det meget matematiske aspekt 

af Monte Carlo simulation, med at vælge forskellige stokastiske processer for rentens bevægelse. Derudover vil 

jeg heller ikke gennemgå maksimum likelihood metoden der kan bruges til at estimere parametre i Extreme 

Value Theory metoden.  

Når opbygningen af VaR bliver behandlet, afgrænser jeg mig fra at behandle optioner, swap’s og futures 

kontrakter. Ligeledes vil der heller ikke sættes fokus på konverterbare obligationer, da disse indeholder en call 

option. 

Jeg ønsker i denne opgave at sætte fokus på VaR, set i lyset af den nuværende krise. Derfor laver jeg ikke mine 

egne VaR beregninger på en autentisk portefølje. Det ville bruge meget plads i opgaven, samt ikke bidrage i 

forhold til at undersøge VaR i lyset af den nuværende finansielle krise.  

I kapitel 7 hvor jeg ser på hvordan VaR kan bruges til at styre risiko, vil jeg ikke lave matematiske beregninger, 

der viser hvordan man finder minimums varians porteføljen. Det er almen porteføljeteori og er ikke specielt i 

forhold til brugen af VaR. 

1.4 Opgavens disponering 
Jeg vil kort gennemgå forløbet i opgaven, så det fremgår hvordan der svares på problemformuleringen.  

I kapitel 2 giver jeg definitionen på VaR, og forklarer hvad VaR betyder, samt hvordan det hurtigt og overordnet 

udregnes. Jeg fortæller hvad ideen med VaR er. 

 I Kapitel 3 ser jeg på definitionen af risiko. Hvilke former kan risiko tage, altså hvilke fordelinger kan bruges til 

at beskrive risiko. I dette kapitel vil jeg også se på hvordan risikoen kan estimeres med henblik på brug i VaR 

beregningerne. Til sidst vil det vurderes hvordan man kan finde den implicitte risiko, altså den fremtidige risiko 

forudsagt af optionshandlere i markedet. 

Kapitel 4 er det centrale kapitel om opbygningen og teorien bag VaR. Her vil de tekniske detaljer i form af de 

forskellige tilgangsvinkler til at udregne VaR ,gennemgås. Jeg vil gennemgå backtesting, der kan fortælle noget 
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om kvaliteten af VaR modellen. Jeg vil gennemgå de tre basis modeller for at udvikle en VaR model: 

Kovarians/varians-, historisk simulations og Monte Carlo metoden.  Jeg vil se på hvordan man kan udregne VaR 

på en portefølje med mange aktiver, uden at gennemgå parametrene for hvert enkelt aktiv, men med hjælp af 

risikofaktorer og mappning.  

I kapitel 5 introducerer jeg et supplement til VaR: Stress-testing. Her gennemgår jeg hvordan man kan teste sin 

portefølje gennem en række mere eller mindre sandsynlige bevægelser der kan ske på markedet.  

I kapitel 6 introducerer jeg et andet supplement til VaR: Extreme Value Theory (EVT). EVT sætter fokus på 

halerne af sandsynlighedsfordelingen, og giver derfor et mere præcist billede af sandsynlighederne for de 

ekstreme begivenheder på markedet, end VaR gør.  

I kapitel 7 ser jeg på hvordan man kan bruge VaR til at styre risiko. Jeg introducerer nogle VaR værktøjer, der 

kan fortælle noget om, hvor i porteføljen risikoen stammer fra. Jeg viser både hvordan man kan udregne 

præstation justeret for risiko på porteføljer, samt hvor midlerne i en portefølje placeres bedst i forhold til 

risikoen, altså hvor afkastet er højest, justeret for risiko. 

I kapitel 8 fremhæver jeg ulemperne og manglerne ved VaR. Her ser jeg både på brugen af VaR og 

beregningerne.   

I kapitel 9-12 ser jeg på VaR set i lyset af den nuværende finanskrise.  Allerførst opridser jeg situationen. 

Hvordan VaR har klaret sig indtil videre. Så ser jeg på det engelske finanstilsyn FSA der præsenterer en række 

årsager til, hvorfor VaR har været utilstrækkelig, og har vurderet risikoen forkert. Derefter opsummerer jeg et 

svar fra RiskMetrics til FSA, der forsvarer brugen af VaR.  Dernæst har jeg set på forskellige kilder fra de 

involverede banker der har udtalt sig, og skrevet artikler i bladet Risk Magazine for at få et nuanceret billede af 

de direkte involverede risc manageres syn på VaR under krisen. Til sidst i dette kapitel præsenterer jeg Basel II 

komiteens kommentarer på VaR og dens tilstrækkelighed under krisen, samt deres forslag til forbedringer. 

Jeg præsenterer den største kritiker af brugen af VaR, Nassim Taleb. Jeg fremlægger hans teori og synspunkter 

på statistik og tilfældigheder i økonomi og på finansmarkederne, samt hvorfor han mener at brugen af VaR 

burde ophøre. Desuden behandler opgaven hvordan en forkert incitaments struktur har skabt problemer i 

finanskrisen og ved brugen af VaR 

Som det kan ses er opgaven bygget op sådan at jeg først tilegner mig viden om begrebet risiko, dernæst 

gennemgår jeg det praktiske for at forstå hvordan VaR udregnes, så jeg dermed har et godt udgangspunkt når 

jeg gennemgår den offentlige diskussion omkring VaR, og hvorvidt den kan bruges i en krise.   

1.5 Relevant litteratur 
En af hovedkilderne til denne opgave er bogen ”Value at Risk The new benchmark for managing financial risk” 
skrevet af Philippe Jorion. P Jorion er en stærk fortaler for VaR. Han har udgivet flere bøger om emnet, og 
tjener på at finansielle institutioner, samt universitets studerende, ønsker at lære at bruge VaR og øge deres 
forståelse om VaR.  
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P.  Jorion er  Professor of Finance ved The Paul Merage School of Business, som tilhører  University of California 
at Irvine. Han har en M.B.A. og er Ph.d. fra University of Chicago, samt har en degree in engineering fra 
University of Brussels.3 
 

En kilde jeg bruger i opgaven, der giver modsat vinkel på VaR, er Nassim Taleb. N. Taleb er forfatter til bøgerne 

”The Black Swan The Impact of the Highly Improbable” samt ” Fooled by Randomness The hidden Role of 

Chance in Life and in the Markets”. Da N. Taleb er forfatter ligesom P. Jorion, gavner det ham jo flere bøger han 

sælger. I dette tilfælde er det en fordel for N. Taleb jo mindre VaR viser sig at være brugeligt.   

N. Taleb har en MBA fra Wharton, og en Ph.d. fra University of Paris samt han er Distinguished Professor of Risk 

Engineering, ved New York University. N. Taleb har erfaring som head trader hos Union Bank of Switzerland og 

chief derivatives trader hos CS-First Boston, derudover er han medstifter af en hedge fund der nu går under 

navnet Black Swan Protection Protocol.4 

I opgaven bruger jeg artikler skrevet af RiskMetrics. RiskMetrics er en meget relevant kilde, da de opfandt selve 

VaR metoden, den gang de var en del af J.P.Morgan Chase. RiskMetrics eksistensgrundlag bygger på at VaR 

fortsætter med at være en anerkendt og accepteret metode til at vurdere risiko. Derfor vil de argumentere og 

vise, at VaR stadig fungerer hensigtsmæssigt. Da de har udviklet VaR og er dygtige analytikere, er det stadig 

interessant at læse deres kommentarer på kritikken af VaR.  

For at holde mig opdateret inden for den nyeste udvikling og diskussion omkring brugen af VaR, har jeg 

benyttet mig meget af Risk Magazine. Risk Magazine er verdens ledende finansiel risk management magasin. 

Magasinet har eksisteret siden 1987. Jeg mener at Risk Magazine er en pålidelig kilde, som kan bruges til at 

tilegne sig objektiv information. 

Jeg har nævnt den mest relevante information inden for emnet, samt forholdt mig kritisk til deres udsagn. 

Derudover bruger jeg en række andre kilder som er nævnt i litteraturlisten. 

. 

  

                                                           
3 http://www.merage.uci.edu/~jorion/ 
4 http://www.fooledbyrandomness.com/ 
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2. Hvad er VaR 

Value at risk (VaR) defineres som følgende:  

Det maksimale tab indenfor et konfidensinterval over en given periode.
5
 

For eksempel hvis en bank har en position der har en VaR på 10 mio. DKK, og horisonten er 10 dage, og 

konfidensintervallet er 95 %. Så betyder det, at over en periode på 10 dage vil banken med 95 % sandsynlighed 

ikke have et tab større end 10 mio. DKK. 5 % af gangene vil banken dog opleve tab større end 10 mio. DKK. 

Helt overordnet findes der to typer VaR, parametrisk og ikke parametrisk. Ikke parametrisk VaR har ikke nogen 

antagelser om den statistiske sandsynlighedsfordeling, og findes ud fra kvartiler fra den empiriske distribution, 

uden antagelser om standardafvigelse og middelværdi. Den parametriske, derimod, antager en statistisk 

sandsynlighedsfordeling såsom normalfordelingen, og estimerer parametre som standardafvigelse og 

middelværdi. VaR kan så udregnes ud fra standardafvigelsen på porteføljen eller aktivet. Hvis afkastet på 

positionen følger en normalfordeling, vil den parametriske VaR give et mere korrekt billede af risikoen, da den 

empiriske typisk er bygget på historiske data, som ikke kan forudsættes at repræsentere fremtiden korrekt.6 

Den mest benyttede VaR metode (den parametriske) fungerer ved at antage at afkastet på det aktiv man har 

en position i, er normal fordelt ligesom nedenstående figur illustrerer. Et gennemsnit og en standardafvigelse 

estimeres. Da afkastet er normalfordelt svarer et 95 % konfidensinterval til 1,645 standardafvigelser fra 

gennemsnittet.  

 

�~�0,05� � 1,645 (2.1)7 

                                                           
5 P. Jorion 
6 P. Jorion 
7 Slået op i normalfordelings tabel. 
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Sandsynlighed 

Figur 2.1 
Kilde: Emil Sjøntoft 
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 VaR på den givne position med 95 % konfidens interval er: VaR = positionens størrelse X 1,645 X 

standardafvigelsen. 

Fordelene ved VaR er, at det er let at forstå, kan udregnes for hele banken, og tager højde for diversifikation. I 

visse former er VaR ikke særlig beregningstung og kan beregnes på daglig basis og give et billede af bankens 

markedsrisiko fra dag til dag. Hvis det udregnede VaR viser sig at være for stort, kan beregningsprocessen 

bruges til at finde ud af hvordan VaR kan mindskes. 

Ulemperne ved VaR er, at det ikke fortæller noget om hvor stort tabet kan være de 5 % af gangene. Det kan 

være at afkastet på aktivet ikke er helt normalfordelt, og at halerne på fordelingen måske kan være større. I 

sådanne tilfælde er VaR ikke tilstrækkelig, og der må suppleres med stresstest og extreme value thoery (EVT), 

men herom senere i opgaven. 

For at forstå hvordan VaR beregnes, og hvor præcis VaR er, skal vi kigge lidt nærmere på begrebet risiko i 

næste kapitel. 
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3. Statistisk beskrivelse af risiko 

I kapitlet behandles nærmere hvad risiko dækker over, og den grundlæggende teoretiske statistik bag VaR, for 

at forstå hvilken risiko VaR udtrykker, samt hvilke forudsætninger VaR bygger på. 

I opgaven defineres risiko som volatiliteten af udfald på afkastet af et aktiv. 

Normalt antages risiko at være faren for et tab. Men givet definition ovenover, er risiko volatilitet, og 

repræsenterer derfor både uforventede tab og -gevinster. Derfor vil høje gevinster også betyde at den enkelte 

position eller aktiv har højere risiko, hvilket er vigtigt at huske. 8 

For at måle risiko, skal den først identificeres. Det kan f.eks. være udsving i kurser på enkelte aktiver, eller 

ændringer i profit/loss (P/L) på porteføljer. Overordnet findes der 4 former for markedsrisici: rente-, 

valutakurs-, aktiekurs- og råvareprisrisiko. Her i opgaven vil der blive fokuseret på renterisiko. Når risikoen er 

identificeret, måles den som standardafvigelser fra gennemsnittet, hvilket kan beregnes som kvadratroden af 

variansen. Volatiliteten kan beregnes ud fra historiske tal eller en fremtidig volatilitet kan estimeres. Forskellige 

metoder kan benyttes til formålet, herom senere. 

3.1 Sandsynlighedsfordelinger. 
For at måle og arbejde med risikoen i parametrisk VaR, skal der estimeres en statistisk sandsynlighedsfordeling 

for variationen i afkastet eller risikofaktoren, her renten.  

Overordnet kan der skelnes mellem to typer sandsynlighedsfordelinger. Diskrete og kontinuerte.  Figur 3.1 er 

diskret og figur 3.2 er kontinuert. Forskellen, som det fremgår, er at den diskrete kun har enkelte bestemte 

muligheder for udfald. Et eksempel kan være en terning, der kun kan have værdierne fra 1-6, og ikke 2,4. En 

kontinuert fordeling kan bruges til at beskrive f.eks. hastighed, temperatur og afkast på finansielle aktiver. 

Derfor er den diskrete fordeling illustreret grafisk med prikker og den kontinuerte med en uafbrudt linje. 

 

                                                           
8 P. Jorion  
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Figur 3.2 
Kilde: Emil Sjøntoft 

Figur 3.1 Kilde: Emil Sjøntoft 
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Derudover kan de forskellige sandsynlighedsfunktioner illustreres med enten deres tæthedsfunktion, eller 

deres akkumulerede funktion.  

 

Figur 3.3 viser en akkumuleret normalfordeling. Som det ses starter den i 0 % og slutter i 100 %. Funktionen 

bruges til at svare på spørgsmål som: Hvad er sandsynligheden for få udfaldet 11 eller mindre? Som det kan 

aflæses på grafen er det ca. 60 %. Altså kan den akkumulerede sandsynlighedsfunktion svare på: 

�� � �� 
Og tæthedsfunktionen svare på: 

�� � �� 
Jeg vil i det følgende se nærmere på de relevante sandsynlighedsfordelinger. 

3.1.1 Normalfordeling  
Normalfordelingen går også under navnet Guassisk, da den blev opdaget af Karl F. Gauss. Normalfordelingen er 

klokkeformet som det ses på figur 2.1 og er den statistiske sandsynlighedsfordeling der beskriver de fleste 

populationer, deraf navnet normal. Grunden til at normalfordelingen er så udbredt, samt at den kan bruges til 

at beskrive de fleste populationer, er ” the central limit theorem” som betyder at de variable går mod en 

normalfordeling når antallet øges, uanset deres oprindelige fordeling.9 

Som eksempel kan vi se på en terning. En enkelt terning har en uniform fordeling, hvilket vil sige at der er lige 

stor sandsynlighed for alle udfald. Der er 1/6 sandsynlighed for 1,2,..6. Hvis vi har to terninger, er der størst 

sandsynlighed for udfaldet 7. Hvis vi har 3 terninger er der størst sandsynlighed for udfaldene 10 og 11, og 

vores fordeling ligner mere og mere en normalfordeling, jo flere terninger vi bruger.  

                                                           
9 www.investopedia.com 
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Normalfordelingen har middelværdien 0 og standardafvigelsen 1. Normalfordelingen er en kontinuert 

sandsynlighedsfordeling, og sandsynligheder findes ved at udregne arealet under grafen indenfor et ønsket 

interval, f.eks. et 95 % eller 99 % interval. Det er dog sjældent at de finansielle variable har en middelværdi på 0 

og en standardafvigelse på 1. Derfor kan en normalfordelt sandsynlighedsfordeling med hvilken som helst 

middelværdi og standardafvigelse, konverteres til en standard normalfordeling. Det gøres ved følgende 

metode: 

� � ���
�    (3.1) 

Z værdien kan så slås op i en tabel over z værdier i en normalfordeling.  I VaR beregning bruges ofte 

konfidensintervallet 99 % eller 95 %. Z værdierne ved disse 1 % og 5 % sandsynlighed kan findes i en sådan 

tabel, og er henholdsvis -2,325 og -1,645, altså de faktorer vi ganger på vores estimerede standardafvigelse for 

at finde VaR for henholdsvis 99 % og 95 % konfidensinterval.10 

Tæthedsfunktionen for normalfordelingen er: 

���� � �
������ �

����� �!!"! #
    (3.2)11 

Normalfordelingen har vist sig at passe på de fleste finansielle aktiver. Dog kan der være afvigelser, hvor 

fordelingen er lidt fladere, og halerne, hvor venstre hale er tab, er lidt federe end normalfordelingen. I sådanne 

tilfælde ville VaR udregnet på normalfordelingen undervurdere tab, og der ville vise sig større tab end 

estimeret af VaR. Derfor er det hensigtsmæssigt at se nærmere på en student t-fordeling.12 

Figur 3.4 er en normalfordeling med standardafvigelse på 2,5 og en middelværdi på 0 

                                                           
10 Anderson, Sweeney & Williams 
11 Jens E. Overø & Gorm Gabrielsen 
12 P. Jorion 
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3.1.2 Student t-fordeling 
Student t-fordelingen ligner normalfordelingen, men har federe haler og er mere flad. Altså vil en student t-

fordeling for et aktiv, mene at aktivet har større risiko end hvis aktivet havde en normalfordeling. Dog vil 

student t-fordelingen ligne normalfordelingen, jo flere frihedsgrader den har. Ved 100 frihedsgrader vil 

normalfordelingen kunne bruges som en approksimation til student t-fordelingen. Standardafvigelsen 

estimeres som: 

$ � %∑��'��(�!)��    (3.2)13 

Som ved normalfordelingen kan sandsynlighederne findes ved tabel opslag.  

Figur 3.5 viser en student t-fordeling. Som det ses har den lange haler der er forholdsvis brede. 

                                                           
13 Anderson, Sweeney & Williams 
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3.1.3 Binomialfordeling 
Binomialfordelingen bruges til at beskrive en række forsøg, hvor resultatet enten er succes eller fiasko. F.eks. et 

møntkast hvor den ene side repræsenterer succes, og den anden fiasko. En sådan række forsøg kaldes 

Bernoulli forsøg. Det skal være forsøg, hvor der kun er to mulige udfald.  Jo flere forsøg der udføres, jo mere 

ligner binomialfordelingen en normalfordeling. Da der kun er to udfald, bruges binomialfordelingen ikke til at 

beskrive afkast fordelinger på finansielle aktiver, men binomialfordelingen bruges til at lave binomiale træer til 
14optionsprisfastsættelse. 

 

  

                                                           
14 www.investopedia.com & Jens E. Overø og Gorm Gabrielsen 
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For binomialfordelingen gælder følgende 3 forudsætninger: 

1. N antal forsøg, som kan være enten succes eller fiasko (1 eller 0, bare 2 komplementære hændelser) 

2. Sandsynligheden p for at hændelsen indtræffer, er den samme i alle forsøg 

3. Udfaldene af de n forsøg er uafhængige. 

Tæthedsfunktionen ser ud som følge: 

���� � *+�,-��1 . -�)��     � � 0, . . , +    (3.3) 

Forventningen og variansen kan udledes som følgende: 

1��� � +- 

234��� � +-�1 . -� 
Figur X viser en binomialfordeling med sandsynligheden p=0,5 og 10 forsøg.  

 

Som vi kan se på figur 3.6 så viser den at der er ca. 25 % sandsynlighed for at få 5 succesfulde udfald ud af de 

10 forsøg.15 

3.1.4 Poissonfordeling 
Poisson kan beskrive en stokastisk variabel, X, når X er antal forekomster af en hændelse pr. måleenhed. Altså 

kan Poissonfordelingen bruges til at beskrive sandsynligheden for en given begivenhed, inden for et 

tidsinterval. Tæthedsfunktionen er som følgende: 

                                                           
15 www.investopedia.com & Jens E. Overø og Gorm Gabrielsen 
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���� � 5
�
�! ��7 

1��� � 5 

234��� � 5 

 

Lampda kan tolkes som det forventede antal forekomster af den betragtede hændelse pr. måleenhed for X. 

Samtidig, som det fremgår af ovenstående, er det også variansen16 

Figur 3.7 er en Poissonfordeling med Lampda = 50 

 

  

                                                           
16 www.investopedia.com & Jens E. Overø og Gorm Gabrielsen 
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3.1.5 Log-normalfordeling 
En Log-normalfordeling er en enkelthalet fordeling, dvs. den kan ikke antage negativer værdier. Log-

normalfordelingen kan bruges til at beskrive aktiekurser, da de aldrig kan blive negative, men ikke afkast.17 

Figur 3.8 er en Log-normalfordeling med standardafvigelse 0,8 og middelværdi 0. 

 

3.1.6 Andre fordelinger 
Dernæst kan det diskuteres om finansielle aktiver følger en normalfordeling, eller om der er betydeligt mere 

skævhed og federe haler.  Nogle foreslår brugen af en Stable Paretian fordeling ved udledning af VaR.  Altså en 

stable fordeling , der bare ikke er en normalfordeling, da det ikke opfylder Central Limit Theorem, og der ikke 

er et begrænset antal standardafvigelser. Central Limit Theorem er forudsætningen der siger, at de tilfældige 

variable går mod en normalfordeling, når antallet stiger. En sådan fordeling kan være en Levy-pareto fordeling, 

eller en Cauchy fordeling. Begge er fordelinger med federe haler.  

 

                                                           
17 www.investopedia.com 
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3.1.7 Skævhed 
Skævhed fortæller noget om hvor symmetrisk fordelingen er. Hvis skævheden er 0, er 

sandsynlighedsfordelingen helt symmetrisk. Er den under 0, er den skævt fordelt mod venstre og over 0, skævt 

fordelt mod højre.  Hvis fordelingen er meget skæv mod venstre, er det et udtryk for større sandsynlighed for 

tab. Da venstre side repræsenterer de negative værdier, altså tab, og højre side profit.18  

Skævheden for en samling kan udledes som: 

89æ;<�= � )
�)����)���∑*�'��(> ,

?
  (3.3)19 

Hvor n er antallet i samlingen og s er den estimerede standardafvigelse og x den enkelte observation. 

Skævhed kan også udtrykkes som: 

89æ;<�= � �@,AB��@,B
�@,AB��@,!B   (3.4)20 

Her benyttes medianen og 25 % og 75 % fraktilen. 

Figur 3.11 viser negativ skævhed, og figur 3.12 viser positiv skævhed. 

 

 

3.1.8 Kurtoisis 
Kurtoisis fortæller noget om hvor flad kurven for sandsynlighedsfordelingen er. Kurtoisis for en normalfordeling 

er 3. En kurtoisis på under 3 betyder federe haler end normalfordelingen, og større standardafvigelse, og altså 

en højere risiko.  Dette er også refereret til som ”kurtoisis risiko”.  Hvilket betyder at der er flere observationer i 

halerne end normalfordelingen forudser. Lige præcis federe haler er et kerneområde, og en potentiel svaghed 

                                                           
18 P. Jorion og Anderson, Sweeney & Williams 
19 Anderson, Sweeney & Williams 
20 Jens E. Overø & Gorm Gabrielsen 
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ved VaR.  Det vil blive behandlet senere under kapitlet om EVT21. Figur 3.13 er et eksempel på kurtoisis under 3, 

altså lavere end normalfordelingen. 

 

 

  

                                                           
21 P. Jorion og Anderson, Sweeney & Williams 
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3.1.9 Test på fordelingen. 
For at finde ud af hvordan de finansielle data man ønsker at undersøge, er fordelt, kan man lave tests.  

For at teste om ens data følger en normalfordeling, opstiller man følgende hypotese: 

CD:FGH =3H3 $�H �4 +I4J3K�I4=�KH J�= L�++�J+GHH�H �(  IL $H3+=34=3�;GL�K$�+ $ 

C�:FGH =3H3 �4 G99� +I4J3K�I4=�KH L�++�J+GHH�H �(  IL $H3+=34=3�;GL�K$�+ $ 

Herfra laver man så en X2 chi-square test. Den foregår ved at man udregner en X2-værdi: 

M� � ∑ �N'�O'�!
O'

PQR�    (3.3) 

Hvor fi er den observerede hyppighed, altså tabellen over histogrammet, ei er den forventede hyppighed hvor 

der tildeles den samme sandsynlighed til hvert interval, så divideres den totale observerede frekvens med antal 

intervaller. 

Så får man en værdi for X2 hvor der kan slås en p-værdi op i en X2 tabel. Der gælder følgende regler for testen. 

S�;G$ CD <;G$ - . ;æ4=G � T 

S�;G$ CD <;G$ M� ≥ MV�  

Hvor α er signifikant niveauet og der er k-3 frihedsgrader.  Dvs. k er antal intervaller i histogrammet – 2 

parametre – 1. 22 

3.2 Estimation af volatilitet 
Nu har jeg set lidt på hvordan afkastene på et finansielt aktiv kan være fordelt. I det næste vil jeg se på hvordan 

den fremtidige volatilitet, altså risiko, kan estimeres.  Hvis volatiliteten øges, vil vores VaR også øges. Banken 

eller handlerne vil reducere deres position i det aktiv hvis volatilitet er estimeret til at stige, for ikke at 

overskride en eventuelt VaR grænse.  

Det er jo altid svært at sige noget om fremtiden. Tit bruges historisk information, selvom det sjældent er et 

godt bud på den fremtidige udvikling. Ulempen ved historiske informationer er at den historiske volatilitet 

bygger på gammel information, som højst sandsynlig ikke er relevant længere. F.eks. vil en usikkerhed om 

arbejdsløsheden i USA skabe volatilitet i renten. Når arbejdsløshedstallet er offentliggjort, er der ikke længere 

den usikkerhed, og den høje volatilitet der lå før offentliggørelsen vil ikke kunne bruges som et gæt på 

morgendagens volatilitet. Derudover vil enkelte tilfælde med meget høj eller lav volatilitet i de historiske tal, 

påvirke estimationen af fremtidig volatilitet for meget eller for lidt. 

Derudover har empiriske undersøgelser vist at volatiliteten ikke er stabil, men varierer over tid.23 

                                                           
22 Anderson, Sweeney & Williams 
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Grundet disse problemer er der blevet udarbejdet modeller til at estimere volatiliteten, der lægger mere vægt 

på ny information.  En af de mest benyttede er GARCH modellen. Først skal vi lige se på mere simpel 

estimation. 

3.2.1. Simpel Estimation 
En meget grov, men også meget udbredt metode til at estimere fremtidens volatilitet, er ved hjælp af et 

glidende gennemsnit. Glidende gennemsnit er en grov metode fordi den vægter historiske data lige meget, 

over hele tidsserien. Det betyder at gamle informationer tillægges lige så stor vægt som nye.  

Det glidende gennemsnit kan udregnes ved følgende formel: 

WX� � ��Y�∑ 4X�Q�YXRQ   (3.3) 

Det glidende gennemsnit fremkommer som en funktion af afkastet r, observerede over et antal dage M. 

Her bliver der fokuseret på faktiske afkast i stedet for afkast omkring middelværdien. Hver dag bliver estimatet 

opdateret ved at ny data kommer med i beregningen, og gammel data bliver slettet fra beregningen.  Som man 

kan se vægtes alle afkastene ens. Som det ses er denne model forholdsvis simpel, og kan derfor nemt 

implementeres. Dog har modellen alvorlige svagheder. Først og fremmest det oplagte, som nævnt, at alle 

afkast og dermed informationer, tillægges samme vægt. Ny information vil påvirke morgendagens volatilitet 

mere, og skal derfor tillægges mere vægt. Derudover vil det påvirke estimatet betydeligt hvis der var en høj 

volatilitet for M dage siden, som vil udgå i og med at beregningen rykker en dag frem. Dette vil skabe store hop 

i volatiliteten, uden at der nødvendigvis er sket noget konkret i markedet. Det betyder også, at jo flere dage der 

tages med, altså jo højere M, jo mere stabilt vil volatilitetsestimatet være, da der derfor lægges mindre vægt på 

de enkelte dages volatilitet. Derimod vil længere perioder (højere M) undervurdere tidsvariation i volatiliteten. 

At volatilitet er varierende over tid har større betydning jo kortere horisont man ønsker at beregne VaR over. 

Beregnes VaR over en meget lang tidshorisont vil variationen betyde mindre, og glidende gennemsnit vil 

fungere bedre. 

3.2.2  Exponentially weighted moving average  
En anden måde at lave et glidende gennemsnit er et Exponentially weighted moving average (EWMA), hvor der 

lægges mere vægt på de senest observerede volatilitet og mindre vægt på de tidligere observerede. EWMA 

udregnes som følgende: 

WX� � �1 . 5�∑ 5Q��4X���ZQR�    (3.4) 

Hvor λ er en faktor mellem 0 og 1. EWMA er den metode J.P. Morgan bruger i deres RiskMetrics til at estimere 

volatiliteten og de har efter mange undersøgelser konstateret at λ = 0,94 er den korrekte værdi for al finansiel 

data. 24 

                                                                                                                                                                                                       
23 P. Jorion 
24 J.P.Morgan RiskMetrics - Technical Document & John C. Hull 
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Formel 3.4 kan omskrives til formel 3.5, hvilket gør det nemt at udregne EWMA.25 

WX� � �1 . 5�4X��� + 5WX���    (3.5) 

Som det ses bruges den forrige dags afkast samt volatilitet. 

3.2.3 GARCH Estimation 
GARCH står for: Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic. Fordelen ved GARCH modellen er at 

den lægger mere vægt på ny information, tager højde for at volatiliteten klumper, at volatiliteten er 

tidsvarierende, samt at fordelingen af afkast har spids top og fede haler, men er symmetrisk. 

En forudsætning for GARCH modellen er at afkastene følger en betinget normalfordeling. Dvs. betinget af 

standardafvigelserne. Altså er det ikke de finansielle afkast der skal være normale, men afkastene divideret 

med deres individuelt forecastede standardafvigelser, som er normalfordelte med middelværdi lig 0 og 

standardafvigelse lig 1. Betingelsen er vanskelig at opfylde, fordi volatiliteten er tidsvarierende.26 

GARCH modellen bygger på to forudsætninger.  Den ubetingede volatilitet er konstant og den betingede 

volatilitet er tidsvarierende, samt at afkastene er normalfordelte. 

Ved ubetinget menes at volatiliteten ikke er betinget af de seneste afkast, men er en konstant volatilitet der er 

beregnet på alle afkastene. Ved forudsætningen om at den betingede volatilitet er tidsvarierende, menes der 

at volatiliteten er betinget af den seneste periodes udvikling, hvilket også vil fremgå af formlen. Motivationen 

for GARCH modellen er at den betingede volatilitet afviger midlertidigt fra den konstante ubetingede volatilitet. 

Den simple GARCH (1,1) model ser ud som følgende: 

WX� � TD + T�4X��� + \WX���    (3.6) 

σ
2 er den betingede varians, der bruger information om forrige periodes varians σ2 t-1 og forrige periodes afkast 

rt-1. Altså vil en høj volatilitet i foregående periode betyde høj volatilitet i den kommende periode og omvendt, 

det er på den måde modellen tager højde for volatilitets klumper. α og β er parametre der skal estimeres og 

som er under værdien 1. Det gøres ved brug af Maksimum Likelihood estimation som er forklaret af Bollerslev27 

avancerede optimerings funktioner. Ulempen ved GARCH modellen ligger her i dens manglende linearitet.  

GARCH modeller er blevet standard for volatilitets forecasting indenfor finansmarkederne. Dog findes der 

mange varianter af GARCH modellen.  

                                                           
25 Peter Raahauge Financial Models in Excel lesson 7 på pdf.  
Elements of Financial Risk Management – Peter F. Christoffersen Academic Press  
26 P. Jorion 
27 Journal of Econometrics vol. 31. 1986 Tim Bollerslev 
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3.2.4 Implicit volatilitet 
Optioner prisfastsættes ud fra den implicitte volatilitet i markedet. Altså kan optionspriserne bruges til at 

estimere volatiliteten der kan bruges til VaR beregningerne. 

Hvis der er stor efterspørgsel på optioner kunne det få optionspriserne til at stige, og dermed den implicitte 

volatilitet, som derfor ville være overvurderet. Men hvis optionsmarkedet er efficient, vil det give det bedste 

estimat for den fremtidige volatilitet i markedet, og outperforme estimationer bygget på historiske tal. Det 

anbefales, når det er muligt, at benytte implicit volatilitet opnået ved optionspriser til beregning af VaR28. Dog 

er det ikke altid muligt at finde optionspriser på det aktiv, man er eksponeret for. Specielt hvis det er mindre 

likvide aktiver. 

Der er dog andre problemer med implicit volatilitet, når det skal bruges til VaR beregninger. Implicit volatilitet 

er baseret på en bestemt options prisfastsætningsmodel, der forudsætter konstant standardafvigelse. Derfor 

bliver implicit volatilitet svær at fortolke, og vil ikke føre til et godt forecast, hvis options 

prisfastsætningsmodellen der bruges, ikke er tydeligt specificeret. Implicit volatilitet er typisk associerede med 

en bestemt tidshorisont, afhængig af den valgte options løbetid. Hvis det er en option der udløber om 3 

måneder, vil den implicitte volatilitet være forecastet for en 3 måneder horisont, altså vil det underliggende 

aktiv have en volatilitet på X de næste 3 måneder. Derfor optionens pris i markedet. Men man ønsker måske 

kun at beregne VaR for den næste dag, og skal kun bruge en dags volatilitet. Den ønskede implicitte volatilitet 

er selvfølgelig opgivet i daglig volatilitet, men forecastet er for 3 måneder og ikke en enkelt dag.29 

RiskMetrics skriver at de akademiske undersøgelser der af lavet af sammenligninger af implicit volatilitet og 

historisk forecastet volatilitet, har vist blandede resultater, hvor der ikke kan konkluderes at den ene metode er 

den anden overlegen. Undersøgelser lavet af Xu and Taylor (1995) viser at implicit volatilitet giver det bedste 

estimat. Undersøgelser lavet af Kroner, Kneafsey and Claessens (1995) på den anden side viser at GARCH 

estimation (som bygger på historiske data) giver bedre resultater end implicit volatilitet. Fordi implicit 

volatilitet fanger de forventninger der er prist ind i markedet, hvor tidsserie modellerne kun bygger på historisk 

data.30 

  

                                                           
28 P. Jorion 
29 RiskMetrics – Technical Document 
30 RiskMetrics – Technical Document 
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3.3 Korrelation 
Når man ser på risiko på forskellige aktiver, er det også vigtigt at se på hvordan de enkelte aktivers afkast 

varierer i forhold til hinanden, altså deres korrelation.  

Statistisk måles korrelation som følgende31:  

] � ��^
���^   (3.7) 

Altså kovariansen over produktet for varianserne for risikofaktor x og y. 

Korrelation er vigtig når man ser på portefølje risiko. Hvis to aktiver er negativt korreleret, vil det ene aktiv stige 

i pris når det andet falder, og der er åbnet en diversificering af risikoen i porteføljen. Korrelationen mellem 

punkterne på rentekurven, fungerer som diversifikation på porteføljen af obligationer. Som det vil blive 

forklaret i næste kapitel, tager VaR højde for korrelationen mellem finansielle aktiver, samt korte positioner. 

Fordi korrelation betyder så meget for porteføljerisikoen, er det dermed også vigtigt hvordan korrelationen 

estimeres.  

Det er lidt mere kompliceret at estimere korrelation med GARCH. Her skal der benyttes GARCH modeller der 

indeholder flere variable som hurtigt bliver uoverskueligt, da det fører til mange parametre der skal estimeres, 

og bliver derfor ubrugeligt ved mange risikofaktorer. Ved korrelation estimation er det mere hensigtsmæssigt 

at bruge EWMA fra RiskMetrics. Der kan kovariansen estimeres som følgende32: 

W�_ � 5W�_,X�� + �1 . 5�4�,X��4_,X��   (3.8) 

Når man har kovariansen, kan korrelationen findes som beskrevet i formel 3.7. Her vil λ igen være 0.94 ifølge JP 

Morgan. 

  

                                                           
31 Anderson, Sweeney & Williams,  John C. Hull 
32 Peter Raahauge Financial Models in Excel lesson 7 på pdf, John C. Hull 
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4.  Hvordan bygges Value at Risk modeller 

I det kommende kapitel skal vi se på de forskellige måder at lave VaR beregninger på. Deres fordele og 

ulemper, samt hvordan deres nøjagtighed kan testes. Jeg vil gå i dybden med de tre mest brugte måder at 

foretage VaR beregninger på nemlig: Delta-normal/varians - kovarians, historisk simulation og Monte Carlo 

simulation. 

4.1 De forskellige metoder. 
Generelt kan de forskellige VaR metoder deles op i to hovedgrupper. Local-valuation metoder som bruger 

parametre til at udregne VaR. Her ses nærmere på delta-normal metoden der bruger lineær eller delta 

eksponering, og forudsætter normal fordeling. Denne metode er også kaldet varians-kovarians metoden.  

Den anden gruppe er full-valuation metoder. Full-valuation metoder måler risikoen ved at prissætte hele 

porteføljen over en række forskellige scenarier. 

Local valuation er som nævnt en parametrisk metode, dvs. den er afhængig af at parametrene middelværdi, og 

standardafvigelse estimeres. Estimationen kan foregå som behandlet i kapitel 3. Full-valuation metoderne er 

ikke parametriske metoder. Det vil sige at der ikke antages nogen parametre, men at man har en hel fordeling, 

hvor man så udregner den relevante fraktil. Fordelingen kan fremkomme ved at bruge historiske tal, eller ved 

monte carlo simulation, heraf navnene på de to ikke parametriske metoder til at udregne VaR, nemlig historisk 

simulation og Monte Carlo Simulation.  

 

 

Fælles for alle metoderne, er at de kræver mapping, og at de kan tage højde for flere forskellige risikofaktorer. 

Valg af risikofaktore,r samt hvordan de enkelte positioner kan mappes på de enkelte risikofaktorer,  vil der 

blive set nærmere på senere i kapitel 4.  

VaR

Parametrisk
Varians-

Kovarians

Ikke 
parametrisk

Historisk 
simulation

Monte Carlo 
simulation

Figur 4.1 
Kilde: Emil Sjøntoft 
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4.1.1 Delta-normal/Varians-kovarians 
Local-valuation metoden varians-kovarians, måler eksponering overfor risiko med delvis differentiering. En 

obligation er eksponeret overfor ændringer i renten. Dvs. renten er den underliggende risikofaktor. Der er to 

måder at udregne VaR for en obligation, og dermed obligations portefølje.  Den ene simple metode bruger 

modificeret varighed på de enkelte obligationer, og den anden mapper obligationens ydelse til enkelte punkter 

på rentekurven. 

Varians-kovarians metoden bygger på normal porteføljeteori. Som nævnt tidligere, kan finansielle variable 

være mere eller mindre korrelerede, hvilket betyder at de er mere eller mindre sam-varierende. Dvs. 

sammensætter vi en portefølje med aktiver der er negativt korrelerede, vil vi opnå en diversifikations effekt i 

vores portefølje. Risikoen på porteføljen er altså ikke summen af risikoen på de enkelte aktiver, men lavere 

pga. diversifikation.  Den samme effekt vil også kunne opnås ved at have korte og lange positioner i aktiver der 

er positivt korrelerede. 

4.1.1.1 Modificeret varigheds metoden 
 Risikomålet for en obligations følsomhed overfor ændringer i renten, er modificeret varighed. Modificeret 

varighed fortæller hvor mange procent kursen vil ændre sig, når renten ændrer sig et procentpoint.  Pris-rente 

forholdet kan udtrykkes som følgende:  

2∆� .Fa ∙ G∆ ∙ 2   (4.1) 

Altså ændringen i værdien dV er lig den modificerede varighed (MD Modified Duration)negativ gange ændring i 

renten di gange værdien.  

Så hvis vi har værdien på obligationen V kan vores tab i kontanter gives ved: 

� � .Fa ∙ 2   (4.2) 

VaR kan så udregnes som: 

23c � |Fa ∙ 2| ∙ �TW�   (4.3) 

hvor σ er volatiliteten på renten. Her forudsættes det at ændringer i renten er normalfordelt, og vi kan derfor 

gange med en faktor α givet vores valgte konfidensinterval. Obligationen eller obligations porteføljeværdien vil 

i praksis blive givet market to market.33 

På en portefølje tager man den modificerede varighed for porteføljen, og derfra udleder VaR som ved 

ovenstående. 

4.1.1.2 VaR med brug af risikofaktorer 
En anden måde at udregne VaR på, når det drejer sig om obligationer, er ved at mappe ydelserne til punkter på 

rentekurven, hvor man har estimeret volatilitet og korrelation. Det bliver nødvendigt med meget store 

                                                           
33 Jorion 



32 
 

porteføljer. F.eks. porteføljer med flere hundrede obligationer kan man mappe, og kun undersøge 4-6 

relevante punkter på rentekurven. Selve det at ”mappe” vil jeg se nærmere senere.  

Når ydelserne er mappede kan VaR udledes fra kovarians matricen.  

23c � T√�f��   (4.4) 

hvor α er faktoren for det ønskede konfidensinterval. X er kovarians matricen og z er en vektor med risikoen på 

de mappede ydelser, og z’ betyder at vektoren z er transponeret.34 

Fordelene ved kovarians-varians/delta normal metoden er, at den er simpel at implementere. Den kræver 

matriceregning, som hurtigt kan blive omfattende hvis vi har med store porteføljer at gøre, men det kan nemt 

regnes i f.eks. MS Excel og andet software udviklet til formålet. Fordi metoden er så nem, kan VaR blive 

udregnet flere gange i løbet af dagen, så man hele tiden har styr på sin risiko. 

 

 

                                                           
34 Michael Christensen, John C. Hull 

Figur 4.2 
Kilde: P. Jorion 
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Figur 4.2 er en illustration af metoden. Der er to sider. Sandsynlighedsfordelingen for risikofaktorerne på den 

en side, og mapping af positionerne på den anden side. Derfra kan VaR udledes som det ses ved �f ∑ �.  

En af de betydelige ulemper ved kovarians-varians/delta normalmetoden ligger i antagelsen om 

normalfordeling. Der tages ikke højde for federe haler på fordelingen, og derfor undervurderes risikoen i 

tilfælde af flere ekstreme observationer. Undervurderingen vil øges, jo højere konfidensniveau. Et andet 

problem med metoden er, at den er mangelfuld overfor ikke-lineære aktiver, så som optioner og konverterbare 

obligationer. 35 

4.1.2 Historisk Simulation 
Denne metode kan bruges som en full-valuation metode. Full-valuation betyder at positionen, eller hele 

porteføljen, bliver værdiansat ved at simulere forskellige scenarier for aktivet eller risikofaktoren. VaR 

udregnes så som en fraktil af fordelingen der er fremkommet ved simulation. Metoden er meget præcis, da 

den tager højde for fede haler i fordelingen, og ikke-lineære produkter, som er vigtigt ved VaR udregning på 

optioner.  Metoden forudsætter ingen statistisk sandsynlighedsfordeling for risikofaktorerne. 

Da man ikke altid har historiske data for den portefølje man besidder, kan man simulere de historiske data for 

den aktuelle portefølje  

Hovedforudsætningen for historisk simulation er, at volatiliteten på afkastene på det finansielle aktiv i dag er 

det samme som i går, altså at afkastene i fremtiden vil følge samme fordeling som de har gjort historisk. Dette 

betyder der bliver brugt en realiseret sandsynlighedsfordeling i stedet for en teoretisk.  

Måden den historiske simulation fungerer på:  Man ser på den position eller portefølje man har nu i markedet, 

og så går man tilbage i tiden og ser hvordan afkastet ville have været for porteføljen tilbage i tiden, i en given 

periode. De afkast danner så en fordeling, hvor man kan tage 5 % eller 1 % fraktilen, og så har man VaR med 95 

% eller 99 % konfidensinterval.   

Man har altså en række afkast på en hypotetisk portefølje, da den ikke eksisterede tilbage i perioden, hvor man 

udregner afkast for den. Man rekonstruerer afkast for den portefølje man har nu. Alle de historiske afkast 

vægter ens (1/t). Netop fordi man finder den ønskede fraktil, og ikke estimerer parametre, er det en ikke-

parametrisk metode.36 

Der er flere fordele ved denne metode. En af dem er at den er forholdsvis simpel at implementere, hvis banken 

er i besiddelse af historiske data. I og med at det er porteføljens afkast der simuleres, er der taget højde for 

korrelation, og der er ikke behov for at regne med kovarians matrice. Dette er en fordel hvis det er en 

portefølje med mange aktiver. Sidst, men ikke mindst, tager denne metode højde for fede haler i fordelingen, 

hvis de er præsenteret i de historiske data. Til gengæld er der også en række ulemper. Metoden forudsætter at 

historien repræsenterer den nærmeste fremtid, hvilket må siges at være en tvivlsom antagelse. Hvis der er 

store udsving i de historiske data, vil halerne på fordelingen måske være for fede, og modellen overvurderer 

                                                           
35 P. Jorion, Michael Christensen & John C. Hull 
36 P. Jorion 
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risikoen. Omvendt hvis der er undladt seriøse udsving i det historiske, vil halerne være for tynde, og risikoen 

undervurderes. Derudover skal der en betydelig mængde data til for at gøre metoden pålidelig. Hvis 

datamængden er for lille, og konfidensintervallet højt, vil der i halerne kun være få observationer og VaR vil 

være fejlbehæftet. F.eks. hvis data strækker sig over en periode på 100 dage, og det valgte konfidensinterval er 

99 %, vil der i gennemsnit kun være en observation i venstre hale.  For at give meningsfulde fraktiler skal der en 

lang periode til. Men så kan perioden måske pga. dens længde indeholde informationer, som ikke længere er 

relevante, og  som vil skabe støj.37 

4.1.3 Monte Carlo Simulation 
I dette afsnit vil jeg forklare, hvordan VaR kan udledes ved hjælp af Monte Carlo (MC) simulation. Denne 

metode kaldes derfor Monte Carlo metoden.  

Monte Carlo metoden består af 2 skridt. Første skal der vælges en stokastisk model for bevægelsen af 

risikofaktoren.  Dvs. man har en stokastisk proces for hvordan risikofaktorerne bevæger sig: En fast drift faktor, 

en standardafvigelse og en tilfældig variabel der er normalfordelt med middelværdien 0, og en given 

standardafvigelse. For obligationer, og andre renteafhængige aktiver, vil det være en stokastisk proces der 

beskriver bevægelsen af renter. Derefter vælges relevante parametre, volatilitet og korrelation. Disse kan 

estimeres som beskrevet tidligere. Næste step er at simulere priser for alle risikofaktorerne. Så bliver 

porteføljen værdiansat for hver pris der er simuleret. Det vil danne en fordeling, hvorfra vi kan tage den 

relevante fraktil. På den måde ligner MC historisk simulation.38 

Monte Carlo er den mest fleksible metode at udregne VaR med. Den kan inkorporere tidsvarierende volatilitet, 

fede haler og ekstreme scenarier.  

Ulemperne ved MC er, at metoden er meget beregningstung, og dermed tidskrævende. Hvis 1000 scenarier 

skal beregnes for en portefølje med 1000 aktiver skal der laves 1 mio. værdiansættelser. Denne metode er 

derfor også den mest krævende at implementere. En anden svaghed er at man forudsætter en stokastisk 

proces for risikofaktorerne, som kunne være forkert. For at teste pålideligheden ved ens model, kan man 

udsætte den for følsomhedsanalyse. 

Som omtalt tidligere, kan Monte Carlo simulation bedre bruges til at lave gode VaR modeller, der tager højde 

for korrelation mellem risikofaktorerne samt feder haler i sandsynlighedsfordelingen, end en normalfordeling 

gør.  

Jeg vil nu se på hvordan Monte Carlo simulation fungerer, når der skal tages højde for mange risikofaktorer der 

er korrelerede. 

Når man i Monte Carlo simulationen genererer tilfældige variable, er de ikke korrelerede. For at inkludere 

korrelation i de tilfældige variable, bruger vi dem til at konstruere to korrelerede variable: 
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g� � h�   (6.1) 

g� � ]h� + �1 − ]�)D,ih�   (6.2) 

hvor η er normalfordelte tilfældige variable, og ε er de korrelerede variable, med korrelationen ρ39
. Dette 

kræver dog at kovariansmatricen er positiv.  

Det er klart at kvaliteten af den stokastiske proces er altafgørende for kvaliteten af VaR modellen. Hvis den 

stokastiske proces, valgt til at beskrive rentebevægelse, er urealistisk , vil VaR modellens forudsagte tab også 

være urealistisk.  

En stokastisk måde at modellere renter er: 

=4X = j(k − 4X)=H + W4Xl=Hm   (6.3) 

Denne formel tager højde for den empiriske observation, at renter har tendens til at gå mod deres 

middelværdi.40 K < 1 er hastigheden hvor renten går mod middelværdien, som er værdien θ i det lange løb. Hvis 

rt er meget høj vil rt> θ og K(θ- rt) være negativ, altså den drift renten følger indtil renten er på niveau med den 

lange ligevægt θ, og omvendt en meget lav rente vil give en positiv drift. Men hvis tidshorisonten er lille vil det 

ikke betyde det store at renten går mod den lange ligevægt. Ovenstående model er en enkel faktormodel, der 

beskriver renten som er drevet af bevægelser i den korte rente. Med en sådan model er bevægelser i den lange 

rente perfekt korreleret med bevægelser i den korte rente. Derfor består korrelationsmatricen udelukkende af 

ettaller, hvilket ikke er et helt realistisk billede.  For et mere præcis billede kan benyttes to faktor modeller. Der 

findes forskellige faktormodeller, med hver deres bud på beskrivelse af rentens bevægelse.  

Når en passende faktormodel er valgt, bruges Monte Carlo til at simulere rentestrukturen, og porteføljen 

værdiansættes ved en given tidshorisont. Derefter udregnes den ønskede fraktil, og man har sit VaR. 

Fordelen ved Monte Carlo er at den ikke har nogen forudsætninger om normalfordeling. Der tages højde for 

federe haler og derfor skaber det måske en bedre VaR model. Til gengæld er det mere beregningstungt, hvilket 

kan være en ulempe hvis VaR skal udregnes flere gange i løbet af en dags handel. 

Et eksempel på en to faktor model kan være som denne, udviklet af Brennan og Schwartz (1979). Denne model 

indeholder en kort og en lang rente: 

=4X = n�(k� − 4X)=H + W�=��X 

=KX = n�(k� − KX)=H + W�=��X 

Hvor l er den lange rente, og der er korrelation mellem fejlene. 41 
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Der findes forskellige 1 og 2 faktor modeller. Af de mere kendte er nok Black-Derman-Toy og Heath-Jarrow-

Morton (HJM). Jeg vil ikke i denne opgave beskrive disse. Det er op til den enkelte at vælge den model for 

renten man synes beskriver rentens bevægelse bedst. 

4.1.4 Sammenligning af metoderne 
Som det fremgår, er der både fordele og ulemper ved de forskellige metoder. De forskellige fordele/ulemper 

og egenskaber, kan kort opridses i nedenstående skema for at danne overblik. 

Sammenligning 
   

Egenskaber 
Kovarians-
varians 

Historisk Simulation Monte Carlo Simulation 

Valuation lineær full full 

Fordeling normal aktuel general 
implicit volatilitet fra options 
markedspriser ja nej ja 

Ekstreme begivenheder 
lav 

sandsynlighed som historisk muligt 

At implementere nem nem svær 
 

4.2 Backtesting 
Vi har nu set på opbygningen af VaR modeller, men en VaR model er kun brugbar så længe den kan forudsige 

risikoen nogenlunde præcist. Her kommer Backtesting ind i billedet. Backtesting er at evaluere sin VaR model. 

Resultatet af backtesting kan fortælle om der skal foretages justeringer på VaR modellen. Måske skal der rettes 

på nogle forudsætninger eller parametre. Backtesting skulle gerne give nogle ideer til forbedring. Generelt bør 

backtesting være en integreret del af at bygge en VaR model. 

Backtesting går ud på systematisk at sammenligne de af VaR modellen forudsagte tab, med de realiserede. Hvis 

VaR modellen er helt perfekt, vil antallet af observationer der falder udenfor VaR, svare til konfidensniveauet.  

Er der for mange observationer, undervurderer VaR modellen risikoen, og omvendt i det modsatte tilfælde. 

VaR modellen forudsætter at porteføljen vi prøver at forudsige tabene på, er fast hen over en periode, f.eks. en 

dag eller en uge. Men i virkeligheden vil en portefølje, specielt i en handelsafdeling, ændre sig mange gange i 

løbet af en dag. Derudover vil P/L være påvirket af mange handler i løbet af dagen, handelsomkostninger og 

market making, altså profit opnået på bid-offer spreadet. Disse faktorer vil påvirke P/L mindre jo kortere 

horisont der er på VaR modellen, og derfor giver det mening at have VaR ned til en dag, og gennemføre 

beregningerne måske flere gange om dagen. Mange handler i løbet af dagen vil nok påvirke volatiliteten på 

porteføljen, men typisk vil positionerne blive reduceret hen imod dagens afslutning. 
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For at komme dette til livs, kan man udregne et faktisk afkast med alt inklusiv, og et hypotetisk afkast som ser 

porteføljen som fast hen over dagen (til backtesting brug). Det hypotetiske afkast skal svare til VaR modellens 

forudsigelser. VaR modellen kan så backtestes med begge typer afkast. Hvis VaR modellen rammer rigtigt med 

hypotetisk afkast, men ikke med faktisk afkast, må problemet ligge i de handler der laves i løbet af dagen, og 

fejler modellen med hypotetisk afkast skal den ses efter, og nogle parametre skal sandsynligvis ændres. 

Der kan dog være undtagelser, hvis VaR udregnes med et 99 % kondifendsinterval og der observeres tab 3-4 % 

af gangene, hvilket kun skulle ske 1 %, kan det skyldes uheld. Stiger observationerne til f.eks. 10 %, skal 

modellen helt sikkert tages op til revision. Problemstillingen ligger i hvornår modellen skal omstruktureres, om 

man skal acceptere at der er noget galt med modellen, eller afvise det. Der skal laves en statistisk test, for at se 

om antallet af observationer er signifikant anderledes end konfidensniveauet.  

For at teste dette, kan man udregne en fejlrate, som angiver proportionen af gange VaR er overskredet 

indenfor en given mængde. Hvis vi har et VaR udregnet med 99 % konfidensniveau (p=1-c) indenfor en periode 

af T dage. Så tæller man hvor mange gange tabene har overskredet den forrige dags VaR. Hvis N er antallet af 

undtagelser, altså hvor tabet har oversteget VaR mere end konfidensniveauet, så er N/T fejlraten. Fejlraten 

skulle gerne gå mod P, når antallet af observationer stiger.  

Vi ønsker at finde ud af om N er for høj eller lav, under nul hypotesen at p=0,01 (svarer til konfidensniveau på 

99 %). Denne metode kræver ingen forudsætninger om sandsynlighedsfordelingen.  N, altså antallet af 

undtagelser, skulle følge en binomialfordeling og kan derfor testes ved hjælp af denne formel: 

� = o�pq
�p(��p)q ≈ �(0,1)   (4.15) 

Hvor p er sandsynligheden, og N som sagt er antallet af undtagelser.  Hvis beslutningen tages på baggrund af et 

konfidensniveau på 99 %, så vil hypotesen forkastes hvis z er højere end 2,325. Når man laver test af denne 

slags, er der to fejl man kan lave: type 1 fejl og type 2 fejl. Type 1 fejl er at afvise en korrekt model og type 2 er 

at acceptere en forkert model. Når man backtester en VaR model gælder det om at have en lav mængde af 

type 1 & 2 fejl.   

H0 korrekt forkert 

accepteres OK Type 2fejl 

forkastes Type 1 fejl OK 
 

Hvis man er i tvivl om, hvad der skal være nulhypotesen og alternativ hypotesen, skal nulhypotesen være den 

hypotese som man nødigt vil have forkastet. 42  Når det drejer sig om backtesting vil man helst have så få type 2 

fejl som muligt. Man kan ikke gøre sig fri af de to fejlmuligheder, men man kan på lang sigt udregne den 

hyppighed hvormed fejlene begås. 

                                                           
42 Dansk statistik bog. 
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H0 korrekt forkert 

accepteres 1-α β 

forkastes α η=1-β 

Sum 1 1 

 

Sandsynligheden for at begå fejl af type 1,angives som α, altså sandsynligheden for at forkaste nulhypotesen 

hvis den er rigtig. 

α = P(type 1 fejl) 

Og β er sandsynligheden for at begå type 2 fejl, altså sandsynligheden for at acceptere nulhypotesen, hvis den 

er forkert. 

β = P(type 2fejl) 

Summen af α og β er ikke 1, da man ikke altid laver fejl, altså 100 %. Sandsynligheden for at forkaste 

nulhypotesen hvis den er rigtig, dvs. α betegnes signifikantniveauet. Signifikantniveauet er som regel givet på 

forhånd. Det vil sige, man accepterer et signifikantniveau på f.eks. 1 %. Altså er den kritiske værdi hvorved 

testet afvises, lig sandsynligheden for at begår fejl af type 1.  Således vil værdier mindre end den kritiske værdi 

føre til, at testen accepteres og værdier større eller lig med, at testen forkastes. Ovenstående er en ensidet 

test, da der fokuseres på overskridelser af tab, forudsagt af VaR, og ikke profit som udgør den anden side af 

sandsynlighedsfordelingen. 

Med et VaR konfidensniveau på 95 % skal der være omkring 13 undtagelser om året (250 handelsdage) og 

omkring 3 ved et 99 % konfidensniveau. Disse burde være spredt ud ligeligt fordelt henover året. Hvis der 

observeres 10 inden for kort tid (ved 95 % konfidensniveau), burde modellen tages op til revision. Måske sker 

der ting i økonomien der har skabt øget volatilitet i markedet, som der ikke er taget højde for i VaR modellen.  

Altså er der svagheder i disse tests, specielt hvis konfidensniveauet er højt ,og antallet af observationer er lavt. 
43 

4.3 Risikofaktorer 
Ofte har banker porteføljer med rigtigt mange aktiver, og det bliver derfor hurtigt meget omfattende og 

besværligt at udregne modeller med hver enkel position som en risikofaktor, altså estimere parametre som 

volatilitet for hvert enkelt aktiv eller position i porteføljen. I praksis bruges der ofte en en-faktor model, 

varighedsmodellen, som beskrevet tidligere i opgaven. Den forudsætter dog at rentekurven rykker sig parallelt 

op eller ned. Dette forudsætter dermed at volatiliteten i rentekurven er den samme på hele kurven, samt at 

alle punkterne har en korrelation på 1. Men vil sådanne antagelser give et korrekt billede af risikoen? 

                                                           
43 P. Jorion 
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Mange af positionerne vil være eksponeret overfor de samme risikofaktorer. Derfor giver det mening at 

definere et antal risikofaktorer, og så modellere dem, så man i sin VaR beregning har færre risikofaktorer end 

aktiver. Med store porteføljer afhænger den totale risiko i høj grad af korrelation mellem risikofaktorerne, 

faktisk mere end af volatiliteten44. Derfor må der lægges vægt på at modellere sam-varierer mellem 

risikofaktorerne. Da renten er risikofaktor for obligationer vil korrelationen mellem de forskellige punkter på 

rentekurven være relevant. Altså opstille en kovarians matrice for de valgte renter. 

 

For store obligations porteføljer vil det ikke give mening at modellere hver enkel obligations betaling, men 

vælge nogle punkter på rentekurven som risikofaktorer for alle obligationerne. Der er måske 10 eller 5 

relevante punkter på rentekurven.  Når de relevante risikofaktorer er valgt skal porteføljens cash-flow mappes 

på de enkelte risikofaktorer den er eksponeret overfor. 

4.4 Mapping 
Mapping er en måde at opdele sin portefølje af mange aktiver, på få risikofaktorer, for at minimere 

beregningerne. Mapping er også en løsning på situationer hvor finansielle instrumenter ændrer karakteristika 

over tid. Obligationer ændrer sig over tid. Som de nærmer sig udløb vil deres pris gå mod par, altså kurs 100. 

Derfor kan historiske priser på de respektive obligationer ikke bruges til VaR beregning. Istedet mappes 

obligationerne på de renter de er eksponeret for. 

Der findes 3 forskellige måder at mappe obligations porteføljer på: principal, varighed og ydelser. 

Ved principal mapping vælges en risikofaktor som svarer til den gennemsnitlige tid til udløb på porteføljen, 

f.eks. hvis der er omkring 10 år til udløb i gennemsnit på porteføljen, bruges en relevant 10 årig rente. Ved 

varigheds mapping vælges en risikofaktor, der svarer til varigheden på porteføljen. Ved ydelses mapping 

opdeles ydelserne fra porteføljen på nulkuponrenter, der er estimeret volatilitet og korrelation for.45  

Vi vil hovedsagligt her se nærmere på ydelses mapping, da det er den mest præcise metode. 

                                                           
44 P. Jorion 
45 P. Jorion, samt RiskMetrics – Technical Document 
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Som nævnt er det nulkuponrenter der bruges som risiko faktor. Hvis vi f.eks. har valgt 3, 5, 10 og 15 års 

nulkuponrenter som risikofaktor, og det ikke er alle obligationerne i porteføljen der lige præcis har enten 3, 5, 

10 eller 15 år til udløb, skal obligationens ydelser mappes til de enkelte nulkuponrenter.  

Det sker ved lineærinterpolation mellem nulkuponrenter.  Den interpolerede rente mellem nulkuponrenterne 

findes, så man kan udregne nutidsværdien af ydelsen der falder mellem risikofaktorerne. Dernæst fordeles 

nutidsværdierne af ydelser ved lineærinterpolation mellem nulkuponrenterne, og risikoen på den mappede 

ydelse er så lig den mappede ydelse, ganget den estimerede volatilitet på nulkuponrenten. Nedenstående er et 

opdigtet eksempel på en 7 % statsobligation der betaler ydelse i 4,7 år, hvor risikofaktorerne er 3 og 5 års 

nulkuponrenter.   

Eksempel 1 

Obligation: Stat 
7% 

     
Løbe
tid, t 

Ydelse 
Nul
kup
on 

Interpolerede nulkupon Nutidsværdi af ydelse 
Volatil

itet 
Mappet 
ydelse 

Risiko på 
mappet 
ydelse z 

3   2%     0.80% 
0.920 

=6.334*0,15 
0.00736 

=0,80%*0.920 

4.7 7   2.85%=2*0,15+3%*0,85 
6.134=7*(1+2,85%)^-4,7 

       

5   3%     1.30% 
5.214 

=6.334*0,85 
0.06778 

=1,30%*5.214 
 

Vægtene a og 1-a til lineærinterpolation er fremkommet på følgende måde: 

afstand mellem nulkupon 3-5 = 2 

afstand mellem ydelse og nulkupon 4.7-3 = 1.7 

 
5-4.7 = 0.3 

   a 1.7/2 = 0.85 

1-a 1-0.85 = 0.15 
 

For at udregne diversificerede VaR, hvor der tages højde for korrelationen mellem nulkuponrenterne. 

Udregnes VaR som følge: 

23c = T√�′��   (4.5) 
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Hvor risikoen på den mappede ydelse er en vektor z, og X er korrelationsmatricen, og α er den faktor der 

ganges med, alt efter hvilket konfidensniveau der ønskes.46 

Metoden for en portefølje af obligationer er den samme. Så er det bare porteføljens samlede ydelser der 

mappes til risikofaktorerne, i stedet for en enkelt obligation. 

Mapping er som beskrevet ovenfor rimelig simpel, når der bruges fastforrentede inkonverterbare obligationer. 

Det bliver straks noget andet når den fremtidige ydelsesrække er ukendt.  

  

                                                           
46 M. Christensen 
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5. Stress Testing 

Da VaR bygger på estimerede statistiske parametre eller historiske data, tages der ikke højde for meget 

ekstreme situationer der måske ligger uden for normalfordelingen. Eller som ikke er sket i lang tid, og derfor 

ikke er repræsenteret i de historiske data.  

Stress testing kan bruges til at identificere situationer der kan resultere i ekstreme tab.  En del af stress testing 

går ud på at lave scenarieanalyse. 

Scenarieanalyse går ud på at evaluere sin portefølje under forskellige ekstreme scenarier. Scenarieanalyse er 

også kendt som sensitivitetsanalyse, en analyse der bygger på ekstreme ændringer i værdien på nogle 

risikofaktorer.  

5.1 Scenarieanalyse. 
I scenarieanalysen estimeres værdien af porteføljen først, derefter ændres der i risikofaktorerne, altså et nyt 

scenarie, og porteføljens værdi estimeres igen.  Man kan så se hvor store tab ændringen eller det nye scenarie 

vil medføre.  

Generering af scenarier kan enten være eventdrevet eller porteføljedrevet.  Eventdrevet betyder at 

scenarierne laves udfra nogle events i økonomien, der vil påvirke risikofaktorerne. Porteføljedrevet betyder at 

der identificeres ømme punkter i porteføljen, der så oversættes til ændringer i risikofaktorerne. F.eks. kan 

nogle porteføljer være ekstra udsat overfor ændringer i forskellige punkter på rentekurven. Specielt hvis det er 

en gearet portefølje, og der er investeret i lange obligationer, som finansieres i den korte ende af rentekurven 

på pengemarkedet. Så er man ekstra sårbar overfor at rentekurven flader ud eller rykker parallelt opad. Det 

ville så være relevant at lave et scenarie der gør det. 

En svaghed ved disse simple scenarieanalyser er, at der ikke tages højde for korrelation mellem 

risikofaktorerne og aktiverne i porteføljen. Ved simple scenarieanalyser, ændres der meget i volatiliteten eller 

store forskydelser i rentekurven osv. Som tidligere vist, har korrelationen stor betydning for risiko på en 

portefølje, og det er derfor vigtigt at tage højde for korrelation.  

Det er muligt ved hjælp af multidimensional scenarieanalyse. Det går ud på at analysere ekstreme 

makroøkonomiske begivenheder, og se hvordan de vil påvirke porteføljens finansielle risikofaktorer.  De 

makroøkonomiske begivenheder kan være et lands konkurs, altså et land defaulter på deres statsgæld, det kan 

være krig i et olieproducerende land, et aktiemarkeds crash, osv. For at indarbejde korrelationen mellem 

risikofaktorerne, lader vi R* være den variabel der bliver udsat for en ekstrem ændring. De andre variable 

angiver jeg som R. Under simpel stress-testing som beskrevet ovenfor vil det kun være R* der ændres, og de 

andre variable R ville sættes til 0, og tabet vil være lineært og udtrykkes som narrow stress loss:  

∑ ~Q∗cQ∗Q    (5.1) 
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For så at tage højde for korrelation, bruger vi regression til at forudsige ændringen i de andre variable Rj: 

c� = T� + ∑ \�,QcQ∗ + g� = 1�c��c∗� + g�Q    (5.2) 

 Med Rj kan vi nu udregne et predicted stress loss der forudsiger de andre variable på betingelse af ændring i 

vores variable R* ved hjælp af informationen i kovarians matricen:  

∑ ~Q∗Q cQ∗ + ∑ ~�� 1c� | c∗�   (5.3) 

Det kan vi så sammenligne med det faktiske tab, actual stress loss, som til sidst kan udtrykkes som summen af 

tabene fra variable i og summen af tabene fra variable j:47 

∑ ~Q∗cQ∗Q + ∑ ~�c��    (5.4) 

En stor ulempe ved denne metode er, at den bygger på korrelationer udregnet fra en begrænset periode, der 

kan indeholde normale markedsforhold og unormale markedsforhold. Ændrer korrelationerne sig over denne 

periode, vil resultat variere. Betragter man en portefølje med kun lange positioner, vil øget positiv korrelation 

betyde meget større tab. Så stress testen vil vise et worst case tab, der måske er større end tabet egentlig vil 

være. Men generelt må det siges at være et problem i al risikostyring, at estimere volatilitet og korrelationer. 

Det er jo kun gæt på fremtiden.  

5.2 Historiske Scenarier 
En anden metode er at se på historiske scenarier til at finde fælles bevægelser i finansielle variable. Historiske 

begivenheder som Long Term Capital Management i 1998, World Trade Center i 2001 osv., som ligger uden for 

den normale VaR model. Disse historiske begivenheder medførte ændringer i en række finansielle variabler, og 

inkluderede deres korrelation. Simpelthen f.eks. se på hvad der skete med den europæiske interbank rente da 

der skete et terrorangreb i New York.  

5.3 Stress-teste parametrene 
En ting er at lave sensitivitetsanalyser, hvor der ses på hvordan VaR resultatet ændrer sig når risikofaktorerne 

ændrer sig. Noget andet er at se hvad der sker når man ændrer i parametrene i selve VaR modellen. 

Parametrene er input som volatilitet og korrelation. Parametrene er estimeret udfra historiske data. Men da 

historiske data ikke kan forudsættes at repræsentere fremtiden, er dette et problem. Korrelation kan godt 

afvige meget fra det historiske gennemsnit, specielt under stressede markeds forhold.48 Det kan være 

interessant at ændre parametrene alene, og sammenligne det originale VaR og et stress testet VaR, hvor 

korrelationen er ændret meget, uden at der nødvendigvis er ændret i risikofaktorerne, altså opstillet et 

scenarie. Det kunne forestilles, at en risikomanager observerer en kovarians matrice målt med nye data, som 

viser en høj korrelation mellem to risikofaktorer. Risikomanageren forventer dog ikke at denne høje korrelation 

                                                           
47 P. Jorion 
48 P. Jorion 
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vil fortsætte i fremtiden, og ændrer derfor korrelationen for at udregne et nyt VaR der kan sammenlignes med 

det originale. Hvor meget vil porteføljen tabe eller vinde, hvis risikomanageren har ret, og korrelationen vil 

falde mellem de to risikofaktorer. Det er så op til den enkelte risiko manager og handler at vurdere hvor 

sandsynligt de mener det nye scenarie er. 

Der er ingen simpel regel i stress testing. Hvilket gør den fleksibel og kraftfuld. Alle scenarier der synes 

sandsynlige, kan prøves igennem og aflæses. Måske skal også usandsynlige scenarier afprøves? Det mere 

filosofiske aspekt vil jeg komme nærmere ind på i kapitel 10 og 11. 
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6. Extreme Value Theory 

Som beskrevet før bygger VaR typisk på en forudsætning om normalfordeling, og som vi så i kapitel 3, har 

normalfordelingen flade haler, der til sidst tynder helt ud. I virkeligheden kan disse haler godt være meget 

tykkere end normalfordelingen forudser, og der kan derfor ligge store tab i halerne, som VaR modellen ikke 

tager højde for. Derfor kan extreme value theory (EVT) benyttes til at undersøge risiko udelukkende i halerne . 

EVT er ikke brugbar på midten af fordelingen . 

Halen på en række af fordelinger kan beskrives med den simple fordeling General Pareto fordeling. 

Fremgangsmåden er som følger. Man vælger et cut-off punkt, u, for data der kan være beskrevet med en 

hvilken som helst fordeling, f.eks. student t-fordeling eller normalfordeling. Når man har et cut-off punkt 

defineres x som alle observationerne og y kan bestemme alle tab eller observationer der overstiger vores cut-

off punkt dvs. y=x-u . Jo større u jo mere vil fordelingsfunktionen gå mod den Generale Pareto fordeling.  

Pareto fordeling er en fordeling med 2 parametre, ε og β, og har forudsætningen at variablerne i fordelingen er 

uafhængige, og ens fordelt. Pareto fordelingen har følgende fordelingsfunktion: 

�(�) = �1 − (1 + ��)��/�    ℎ;G$ � ≠ 0
1 − exp(−�)             ℎ;G$ � = 0�   (6.1) 

Funktionen fungerer kun for x>u, og y= (x-u)/β og β>0. 

Parameteren ε bestemmer hastigheden for at halerne forsvinder. Er ε lig 0, forsvinder halerne eksponentielt og 

gælder for normalfordelingen. Hvis ε er positiv har fordelingen fede haler, hvilket er interessant set fra et risiko 

perspektiv, og kan bruges som en model til at beskrive sandsynligheden for ekstreme tab.  

Svagheden ved EVT ligger i valg af cutoff-punkt. Hvis u er for stort, er der kun få observationer der overstiger, 

og dermed få observationer i halen, og estimationen af parameteren ε vil bygge på meget få observationer, og 

vil blive usikker. På den anden side, hvis u bliver sat for småt vil EVT teorien måske ikke holde, da data ikke vil 

danne en generaliseret Pareto fordeling.  

Man vælger sit cut-off punkt u, hvorefter EVT beskriver fordelingen af halen efter dette punkt. Altså ligger 

typisk 2-5 procent af observationerne i venstre hale, ved et 99 procent konfidensinterval for VaR. 

Nu er det antal observationer der overstiger u. Parametrene ε og β kan så estimeres ved f.eks. maximum 

likelihood metoden. Når parametrene ε og β er estimeret kan halernes fordeling beskrives således: 

�(�) = 1 − *o�
o , �1 + �

� (� − �)���/�
   (6.2) 

Denne fordeling giver en estimation af halen på den oprindelige fordeling. Herefter kan vi udregne VaR, ved at 

bestemme fraktil for et niveau c, ved hjælp af nedenstående formel: 
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23c� = � + ��
�� ��* o

o�, (1 − �)���� − 1�   (6.3) 

Dette er en estimation af VaR som bygger på beskrivelsen af halens fordeling. Derefter kan det forventede hale 

tab udregnes (expected tail loss ETL) som: 

1��� = ����
���� + ������

����    (6.4) 

EVT kan altså bruges til at estimere sandsynlighederne for ekstreme tab i halerne. Dette er nyttigt, hvis der 

vælges konfidensniveauer over 99 %, da normalfordelingen typisk undervurderer potentielle tab. Empiriske 

fordelinger mangler typisk data i halerne, hvilket gør det svært at estimere VaR pålideligt. 49 

Selvom EVT er beregnet til at beskrive halerne, altså de mindst sandsynlige udfald, bygger den på historiske 

data, og lider af de samme faldgruber som normal VaR. Dvs. at modellen med begrænsede data til rådighed 

ikke kan afsløre enkelte kæmpetab, der kun vil opstå en gang i livet for eksempel. Derfor er det vigtigt at 

understøtte med Stress testing som beskrevet i kapitel 5. 

  

                                                           
49 Kapitlet er skrevet med udfra kilderne: P. Jorion & Artiklen ”Extreme Value Theory for Risk Managers”  
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7.  Hvordan kan VaR bruges til at styre 

risiko. 

Ud over at være et tal der kan aflæses i en risikorapport, kan VaR også bruges til aktivt at styre risiko. Det er 

vigtigt når man vurderer et aktiv, eller en banks performance, at man også ser på risikoen. Hvem eller hvilket 

aktiv tilbyder det bedste afkast i forhold til risikoen?  Jeg vil se på hvordan VaR kan benyttes til at styre risiko. 

Jeg vil præsentere nogle forskellige VaR værktøjer der kan vise hvor i porteføljen risikoen er størst, og om en ny 

position vil øge risikoen for en portefølje, eller fungere som en hedge. 

7.1 VaR værktøjer 
 VaR bliver brugt som et mål for risikoen på en portefølje, men VaR kan også bruges til aktiv risikostyring. VaR 

kan bruges til f.eks. at vise hvilken position der bidrager mest til den samlede VaR. Vi vil nu se nærmere på VaR 

værktøjer der kan bruges til at fortælle lidt mere specifikt, hvor i porteføljen risikoen befinder sig, i stedet for 

bare at rapportere et enkelt overordnet tal. Disse værktøjer inkluderer marginal-, incremental-, og component 

VaR. 

7.1.1 Marginal VaR 
Marginal VaR kan defineres som: Ændringen i porteføljens VaR som resultat af en krones mere eksponering 

overfor en given position.  Altså er Marginal VaR et mål for en positions bidrag til porteføljens samlede VaR. 

Når man skal måle effekten i porteføljerisikoen af at ændre på nogle positioner, er positionens individuelle VaR 

ikke tilstrækkelig. Volatiliteten måler usikkerheden i afkastene isoleret set, men det der betyder noget er 

positionens bidrag til den samlede porteføljes risiko. 

Marginal VaR kan matematisk udtrykkes som en vektor: 

∆23cQ = T � ¡(�',�¢)
�¢    (7.1) 

Her er marginal VaR ikke udtrykt i enheder, men som en ratio. Marginal VaR minder meget om beta, der 

beskriver et aktivs bidrag til den samlede porteføljerisiko.  Formel 7.2  er et udtryk for beta: 

\ = ∑ £
(£¤ ∑ £)   (7.2) 

Σ er kovarians matricen og w er vektor med portefølje vægtene. Da vektoren ∑ ~ allerede er blevet udregnet 

ved beregningen af VaR med kovarians metoden som beskrevet  tidligere, er det  lige til at udregne beta, og 

den marginale VaR kan hurtigt udledes som: 

∆23cQ = T(\Q ∙ Wp)   (7.3) 
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Marginal VaR kan så blive brugt til risikostyring. F.eks. hvis man ønsker at reducere VaR for en portefølje,  kan 

man opstille positionerne efter deres marginale VaR, og så reducere den position med det højeste marginale 

VaR. 

7.1.2 Incremental VaR 
Incremental VaR er ændringen i portefølje VaR grundet en ny position. Forskellen på marginal VaR og 

incremental VaR er, at det tilføjede eller fratrukkede beløb fra porteføljen kan være stort, hvilket medfører at 

VaR ikke ændres lineært.  

Altså kan incremental VaR måles som forskellen på VaR på porteføljen nu, og efter en ny position er tilføjet. 

Dvs. Incremental VaR kan beskrives som: 

¥+�4�J�+H3K 23c = 23cp¦� − 23cp   (7.4) 

Denne før og efter sammenligning kan fortælle om den nye position fungerer som hedge eller tilføjer risiko til 

porteføljen, og i givet fald hvor meget.  Den nye position a kan så være en enkelt lang eller kort position i et 

aktiv, eller af mere kompleks karakter, såsom forskellige spread bets (ved optioner som bull spread, bear 

spread, straddle osv.). Men generelt vil jeg her betragte a som en vektor af nye positioner. 

Ulempen ved denne metode er, at den kræver en fuld udregning af VaR med den nye position a. Det kan være 

tidskrævende hvis banken har store porteføljer med mange positioner. Nogle gange har banken ikke tid til at 

lave en fuld udregning inden de tager en beslutning om en ny position. Incremental VaR kan udregnes 

hurtigere som et estimat.  Hvis man ser på VaRp+a som VaR på porteføljen plus den nye position så kan det 

udtrykkes som VaRp, altså VaR på den oprindelige portefølje plus den marginale VaR for den nye position 

ganget med beløbet investeret i den nye position: 

23cp¦� = 23cp + (∆23c)′ ∙ 3   (7.5) 

Så kan incremental VaR udtrykkes som: 

G+�4�J�+H3K 23c ≈ (∆23c)′ ∙ 3  (7.6) 

Her bruges den udregnede vektor marginal VaR fra tidligere,  ganget med beløbet. Dette er dog en estimation, 

skal den præcise incremental VaR udregnes skal der laves en hel VaR beregning fra bunden.50  

                                                           
50 Philippe Jorion: Value at Risk the new benchmark for managing financial risk third edition McGraw Hill side 169 
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Denne proces kan føre til udregningen af hvilken position eller handel der giver den laveste portefølje risiko, 

altså minimum varians porteføljen. Den position, eller handel, vil derfor være ”best hedge”. Defineret som 

investering i et aktiv der minimerer risikoen på porteføljen.  

7.1.3 Komponent VaR 
Komponent VaR (CVaR) er en del af porteføljens VaR som indikerer hvor meget porteføljens VaR ville ændre 

sig, hvis en given position var taget ud af porteføljen. Summen af komponent VaR er lig porteføljens VaR. 

Komponent VaR går ud på at opdele den samlede VaR i de enkelte positioner. Det er lidt kompliceret, da der 

skal tages højde for diversifikation, altså korrelationen mellem positionerne, som er med til at mindske den 

samlede VaR.  

Marginal VaR indgår her som et redskab til at måle de enkelte positioners bidrag til den samlede portefølje 

VaR. Hvis man tager marginal VaR og ganger det med den givne position angivet i kroner eller risikofaktor, så 

kan komponent VaR udtrykkes som: 

Figur 7.1 
Kilde: P. Jorion 
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§IJ-I+�+H 23cQ = (∆23cQ) ∙ ~Q¨ = 23c\Q~Q   (7.7) 

Komponent VaR indikerer hvordan porteføljens VaR ville ændre sig hvis komponenten eller positionen blev 

lukket eller slettet fra porteføljen.  Dekomponeringen af porteføljens VaR er mere brugbar ved store 

porteføljer. Da summen af component VaR er lig med porteføljens samlede VaR fungerer componenter med 

negativt fortegn som hedge og componenter med positivt fortegn øger risikoen. 

Komponent VaR kan dog blive simplificeret ydereligere. Fra formel (7.2) ved jeg at beta er lig med 

korrelationen multipliceret med standardafvigelsen, divideret med porteføljens standardafvigelse.  Derfor kan 

komponent VaR skrives som følgende: 

§23c = 23c~Q\Q = �TWp¨�~Q\Q = (TWQ~Q¨)]Q = 23cQ]Q   (7.8) 

Det former den individuelle VaR ind til dets bidrag til den totale portefølje VaR ved at multiplicere med 

korrelationskoefficienten.  CVaR kan også omformes til en procentsats, så det tydeligt kan ses hvor mange 

procent den enkelte position udgør af porteføljens samlede VaR. Det kan gøres ved: 

�4I��+H $IJ 39HG; G �=Lø4 3� -I4H��øKª�+$ 23c = «���'
���    (7.9) 

Disse måder at opdele VaR giver et godt overblik over, hvordan risikoen i porteføljen er fordelt. Component 

VaR kan være delt op i typer af obligationer, f.eks. stats- og realkreditobligationer, eller på valuta. 

Disse værktøjer kan være med til at give et mere detaljeret overblik over risikoen, og bør være en del af en VaR 

rapport. 

Nu har jeg set på de forskellige værktøjer, der fortæller noget om hvor risikoen i porteføljen kommer fra. Jeg vil 

nu se på hvordan man kan evaluere et aktiv, eller en porteføljes afkast, i forhold til risiko ved hjælp af VaR.  

7.2 Risk-Adjusted Performance Measurement (RAPM) 
RAPM er krone overskuddet over krone VaR. RAPM kan aktivt bruges til at sammenligne investerings 

porteføljer. Altså kan RAPM defineres som: 

cS�F = ¬ NQX
���    (7.10) 

Det vil sige at man kan se på profitten og VaR på to porteføljer, og se hvilken der får mest ud af den 

investerede kapital. Det viser også hvilken portefølje der skulle investeres ydereligere i. Som eksempel ses to 

fiktive obligations porteføljer. Den ene tjener bedre end den anden. For begge er der udregnet VaR med et 

givet konfidensniveau, f.eks. 99 %. Dvs. VaR er udregnet: 100*0,10*2,235=22,35 

Portefølje Profit Nominelt beløb Volatilitet VaR RAPM 

Emerging Markets 11 100 10% 22.35 49% 

Danske Realkredit 10 200 4% 17.88 56% 
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Det ses at porteføljen ”Danske Realkredit” udnytter sin kapital bedre i forhold til risikoen, selvom porteføljen 

”Emerging Markets” laver en større profit. På den måde kan RAPM bruges til at vurdere porteføljer. 

7.3 Risiko allokering 
Et vigtigt aspekt er så hvor man skal placere sin kapital for at få mest afkast for den risiko man tager. Som set 

ovenfor giver RAPM et bud på dette. Egentlig fungerer RAPM som en slags generalisering af Sharpe ratio. 

Sharpe ratio måler det forventede afkast på aktivet fratrukket den risikofrie rente, altså risikopræmien for at 

holde det aktiv i forhold til volatiliteten på aktivet: 

8Q = �®'��¯
�(�')    (7.11) 

Problemet med Sharpe er at så længe det er et enkelt aktiv der undersøges vil diversifikationen ignoreres, 

derfor giver Sharpe mere mening når det er en hel portefølje, altså den samlede risiko der ses på. 

For at komme dette problem til livs kan man se på Treynor ratio.51 Treynor ratio måler systematisk risiko i 

stedet for total risiko. Treynor ser også på forventet afkast over den risikofrie rente, men i forhold til aktivets 

bidrag til den totale risiko på porteføljen, altså i forhold til β som er den systematiske risiko på aktivet. Treynor 

udregnes på følgende måde: 

�Q = �®'��¯
�'    (7.12) 

 

Treynor kan generaliseres til at tage højde for risiko mellem aktiver eller porteføljer. Ligesom vi tidligere havde 

marginal VaR, som var et udtryk for ændringen i den totale VaR ved at allokere mere af positionen over i aktiv i. 

På samme måde kan vi udregne marginal RAPM: 

F34LG+3K cS�FQ = p NQX'
(∆���') = p NQX'

(���∙�')   (7.13) 

Marginal RAPM fortæller noget om hvor meget en enkelt position eller portefølje bidrager til den samlede 

RAPM og om der i givet fald skal allokeres mere kapital til den enkelte position eller portefølje.  Ligesom vi også 

så på component VaR, der opdelte VaR ud på de forskellige positioner, eller komponenter. Ligeledes kan vi 

udregne Component RAPM: 

§IJ-I+�+H cS�FQ = p NQX'(«���') = p NQX'
(���∙£'�') = p NQX'

(���'∙°')   (7.14) 

Hvor CVaRi summere til den totale VaR på porteføljen eller banken. 

                                                           
51 Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 



52 
 

7.4 VaR som indikator for øget risiko i markedet 
VaR kan bruges til at se risikoen på en portefølje. Men VaR kan også bruges aktivt til at følge udviklingen i 

risikoen. Mange Porteføljemanagere ser på hvad deres VaR er lige nu, men også hvad den var i går, og hvor den 

er på vej hen52. Altså bruger de VaR aktivt til at se om der er noget under opsejling i markedet. Hvis ens VaR 

pludselig ændrer sig betydeligt, uden at der er lavet betydelige ændringer i porteføljen, bør det give anledning 

til at se nærmere på markedet. F.eks. i 2007 da boligboblen var under opsejling, opdagede Goldman Sachs i 

deres risiko modeller, inklusiv VaR, at der var noget ud over det normale. På det tidspunkt ikke katastrofalt, 

men unormalt nok til at se nærmere på. De sammenlignede deres Profit/Loss med det forudsagte af VaR. P/L 

viste tab 10 dage i træk, ikke store tab, men udover det normale og forventelige. Det førte til et møde med 

risikofolk og realkredithandlere, som resulterede i reducerede positioner i det amerikanske boligmarked, samt 

øget hedging af positionerne.53   

Som eksemplet ovenover antyder, kan VaR fungere som advarselssignal. En pludselig forøgelse af VaR kan 

skyldes øget volatilitet i markedet hvis tidsvariationen er modelleret eksplicit, som ved brugen af GARCH (se 

kapitel 3). Derudover kan øget VaR betyde at risikofaktorerne ikke følger en normalfordeling længere, at f.eks. 

halerne i fordelingen er blevet tykkere, der er et højere kurtoisis, altså mindre normalitet.54  

Som beskrevet i kapitel 4 kan VaR også, ved at regne baglæns og opdele i marginal og component VaR , 

fortælle noget om hvor risikoen kommer fra, hvilket kan være nyttigt hvis VaR begynder at stige for en 

portefølje. Altså sige noget om hvilke positioner i porteføljen der oplever stigende VaR, og dermed bidrager 

mest til stigende VaR på porteføljen.55 

  

                                                           
52 The New York Times 
53 The New York Times 
54 P Jorion 
55 P Jorion 
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8 Kritik og svagheder ved VaR 

Første del af opgaven har været meget praktisk orienteret omkring estimation af risiko, opbygning af VaR og 

risikostyring med VaR og EVT. Nu da jeg har det praktiske på plads, er det relevant at rette lidt kritiske øjne på 

VaR, i lyset af den nuværende krise. 

Lige siden VaR blev introduceret , og blev standard for risikostyring, har der været kritik og diskussion af dens 

tilstrækkelighed. Nogen mener ligefrem at VaR er direkte misvisende og farlig at bruge, og bærer sin del af 

skylden for den finansielle krise, verden ser nu.56 Første del, 8.1, omhandler mere det ”filosofiske” aspekt om 

brugen af VaR, og risikostyring på menneskelige handlinger. Næste del, 8.2, omhandler det mere tekniske, og 

stiller spørgsmål ved hvor præcis VaR er. 

8.1 Kritik af ved brugen af VaR. 
Et af de absolut mest kritiserede punkter ved VaR er, at modellen ikke fortæller noget om hvad der sker 

udenfor konfidensintervallet.  Hvis ens VaR er 50 mio. kr. indenfor 99 % over 100 dage, så fortæller VaR ikke 

hvad der sker den ene dag tabet overstiger 50 mio. kr. Om tabet er 51 mio, hvilket vil være acceptabelt, eller 

om der bliver tabt billioner, og banken går konkurs. Kan VaR så overhovedet bruges til noget? Dette er pointen 

fra en af VaR’s største kritikere Nassim Taleb.57 

For at illustrere det central problem med VaR som et pålideligt risikomål, kan vi se på følgende eksempel. Hvis 

en bank har et VaR på 400.000 kr. ved 99 % konfidensniveauet på en enkelt handel. 

Så betyder dette, at et tab på mere end 400.000 kr. kun skulle opstå en gang ud af 100 handelsdage i 

gennemsnit. Men som sagt  skelner VaR ikke på hvor stort det tab vil være den ene dag ud af 100 VaR 

overskrides. Tabet kunne i princippet være på 500.000 kr. eller 5.000.000 kr. Derfor, specielt når VaR bruges til 

at vurdere afkastet i forhold til risiko på en portefølje, giver det et incitament for den handler der administrerer 

porteføljen, til at føre en strategi der giver ekstra profit det meste af tiden, men med en sandsynlighed på 

under 1 % for et meget stort tab. Altså vil VaR give et dårligt billede af risikoen, og dermed belønne 

handelsstrategier som disse58: 

� At sælge optioner, som er langt “out of the money”, hvor sandsynligheden for exercise er under 1 %  
� At købe high yield obligationer gearet hvor sandsynligheden for at modparten går konkurs er betydelig 

lav.  
 
Dette er eksempler på svagheder ved VaR, som ikke vil opdage risikoen ved sådanne strategier. Der findes 
mange variationer, men den overordnede svaghed ved VaR er59: 

                                                           
56 The New York Times 
57 The New York Times 
58 Value at Risk, Expected Shortfall, and marginal risk Contribution 
59 Value at Risk, Expected Shortfall, and marginal risk Contribution 
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� VaR er ikke jævn. Begivenheder der har en sandsynlighed på under 1 % for at ske, bliver ikke regnet 

med. Det ændrer sig så snart sandsynligheden bliver præcis 1 % eller over. 

 
Specielt set i skyggen af den finansielle krise, er Credit Default Swaps (CDS) et eksempel på ovennævnte 

svagheder ved VaR. Præcis salg af CDS’er, som er en forsikring mod at en modpart ikke vedligeholder sine 

betalinger, er et eksempel på en strategi der genererer små profitter i lang tid, med meget lille sandsynlighed 

for at skulle udbetale forsikringen. Begivenheden at skulle betale forsikringen lå uden for 99 % intervallet, og 

viste sig derfor ikke i VaR. 60  

Som nævnt fortæller VaR ikke noget om, hvad der sker når tabet overstiger konfidensniveauet, derudover kan 

VaR være misledende i form af modellens forudsætninger, som alt for ofte bliver ignoreret af brugerne. 

Generelt forudsætter de fleste i VaR beregninger, at afkastet eller risikofaktorerne følger en normalfordeling. 

Denne forudsætning forbigår helt de fede haler som undersøgelser har vist er en del af virkeligheden, og som 

er betydningsfulde i risikostyring. Derudover forudsættes det at korrelationen er konstant, og dermed overses 

at korrelation har en tendens til at ændre sig drastisk under krisetider eller unormale markedsforhold, og 

dermed ændre diversifikationen i porteføljen, som måske er basis for hele portefølje strategien. Et andet helt 

stort problem er forudsætningen om likviditet. VaR falder sammen, når likviditeten i markedet tynder ud under 

krise tid, hvor den netop er mest nødvendig.61  

Et andet problem er, at der ikke tages højde for systematisk interaktion. Dvs. at folk begynder at handle ens i 

kriser. At alle sælger meget ud af aktiver, som derfor får dem til at falde mere end VaR havde forudset. Alt 

dette fører til at VaR fungerer bedst under normale markedsforhold, hvilket også er en af forudsætningerne for 

VaR. (som nævnes i kapitel 2) Det rejser så spørgsmålet: Hvor nyttigt er VaR, hvis det ikke kan bruges når 

risikostyring virkelig bliver nødvendig. 62 

Dette dækker over den mest omtalte kritik ved at bruge VaR som et risikomål. Men der kan også være 

svagheder ved selve måden at udregne VaR på, der gør at tallet er forkert, selv inden for sine nu fremhævede 

begrænsninger. Altså at det beregnede tal er for lavt, selv inden for konfidensintervallet. 

8.2 Kritik ved udregningen af VaR 
En helt stor kritik af VaR er, at det udregnes på baggrund af historiske data, enten om det er ved Historical 

simulation metoden, eller kovarians-varians metoden, hvor parametrene er estimeret ud fra historiske data. 

Selv Monte Carlo vil i en vis grad afspejle historien, da også der er parametre, hvor de tilfældige tal er 

normalfordelte. Hvor lang skal den historiske periode være, som VaR beregnes over? F.eks. vil begivenheder 

der indtræffer 1 gang hver 100 år ikke være repræsenteret i historiske data, som VaR beregnes udfra. Det 

historiske aspekt vil blive diskuteret mere, senere i opgaven.  

                                                           
60 The New York Times 
61 Moral Hazard 
62 Moral Hazard 
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9. Value at Risk og den nuværende 

finanskrise 

Mange af de punkter der nævnes i dette kapitel, er også omtalt i kapitlet om generel kritik af VaR. Her er der 

fokus på krisen, og VaR’s manglende tilstrækkelighed i forhold til den nuværende finanskrise. 

9.1 Status for VaR under krisen 
For at give et billede af omfanget af VaR’s holdbarhed under krisen, har Risk Magazine lavet en VaR 

rundspørge, som de fremlagde med titlen: ”The Risk of Value at Risk” skrevet af Alexander Campbell. Artiklen 

er god til at sammenkoble den tidligere teori, beskrevet i opgaven, med hvad der er sket i virkeligheden under 

krisen, og få sat navn på de banker der har oplevet problemer med VaR, og måske har fundet VaR 

utilstrækkelig. 

Risk Magazine sammenlignede VaR tal hos bankerne fra 2007 slutår og 2008 slut år. I gennemsnit var en dags 

VaR steget med 28 %, hvor den største stigning var sket inden for de sidste 3 måneder. De banker der 

rapporterede de største procentvise stigninger i VaR var: J.P.Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley og 

Citigroup. Det skal her siges, at det er svært at sammenligne VaR mellem banker, da det udregnes på forskellige 

måder. Bankerne inkluderer forskellige instrumenter og metoder, og bruger forskellige længder af historisk 

data osv. Men det er interessant at sammenligne VaR for den samme bank over en periode, som ovenstående. 

En bank, der udregner VaR ved et 99 % konfidensniveau, skal ikke opleve mere end 2-3 overskridelser af VaR 

om året. Ved et 95 % niveau kan der forventes en overskridelse af VaR ca. en gang om måneden. 

Ikke alle banker rapporterer overskridelser af VaR, men dem som gør, har rapporteret flere overskridelser i 

2008 end i 2007. BNP Paribas rapporterede ingen overskridelser i 2006 og 2007, men 7 overskridelser ved et 99 

% konfidensniveau i 2008. BPN Paribas skød skylden på et uforudsigeligt chok i økonomien, samt eksponentielt 

høj volatilitet i de finansielle markeder. 

Credit Suisse rapporterede en stigning fra 7 overskridelser i 2007 til 24 overskridelser i 2008 ved 99 % 

konfidensniveau. Goldman Sachs oplevede 13 i 2008 fra 10 i 2007 ved 95 % konfidensniveau. Med samme 

konfidensniveau steg Morgan Stanley fra 15 overskridelser i 2007 til 18 overskridelser i 2008. UBS, den hårdest 

ramte europæiske bank, rapporterede 50 overskridelser ved 99 % konfidensniveau, fra 29 i 2007, og ingen i 

2006. Det vil sige at UBS’s tab overskred deres VaR en gang om ugen. UBS bebrejdede markeds volatilitet, men 

også et sammenbrud mellem den traditionelle sammenhæng mellem en position og dens hedge. UBS tilføjede i 

deres årsrapport ,at overskridelserne af VaR var et bevis på begrænsningerne ved VaR. De mener der skal mere 

makroorienterede risikoværktøjer til at fange deres eksponering. 

Ikke alle banker rapporterede overskridelser af deres VaR. Nogle banker oplevede en nedgang i antallet af 

overskridelser i 2008. Efter at have registreret 12 overskridelser af VaR i 2007 ved et 99 % konfidensniveau 
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oplevede Bank of America kun 2 overskridelser i 2008. J.P.Morgan registrerede 3 i 2008 mod 8 i 2007, med et 

99 % konfidensniveau. Måske skal årsagen til nedgangen i VaR overskridelser hos Bank of America findes i, at 

de begyndte at opdatere deres data på ugentlig basis, for at VaR modellen skulle adaptere hurtigere til 

ændringer i markedet. Det medførte også at selve VaR tallet steg meget i 2008 som følge af stigende 

volatilitet.63 

9.2 Diskussion mellem FSA og RiskMetrics 
Her vil jeg se på en kilde der mener at VaR langtfra er et tilstrækkeligt risikomål, og tydeligt har vist mangler i 

løbet af den finansielle krise. Kilden er det engelske Financial Service Authority (FSA). Det er interessant at høre 

fra FSA, da England har været særlig ramt af krisen. En af de værst ramte i krisen har været engelske Northern 

Rock, der måtte overtages af det engelske finansministerium. Derudover er London Europas finansielle 

centrum, og alle store banker har afdelinger, og mange hovedsæder i London, som derfor kontrolleres af FSA.  

Dernæst ser jeg på en kilde der forsvarer brugen af VaR, og prøver at forklare hvorfor den bliver misforstået, og 

gør op med de argumenter der menes at ligge til grund for at VaR ikke skulle være tilstrækkelig. Denne kilde er 

selve skaberne af risiko værktøjet VaR, nemlig RiskMetrics64. 

9.2.1 FSA: The Turner Review 
FSA skriver i deres nyeste publikation ”The Turner Review”, at der er klare problemer med at benytte VaR til 

risikostyring og mål for kapital krav, specielt hvis VaR er udregnet på historiske data. De mener der er brug for 

signifikante ændringer i den måde VaR udregnes og benyttes.  

FSA mener der er 4 overordnede problemer med VaR som risikostyring i henhold til den nuværende 

finanskrise: 

1. Overordnet alt for kort en periode af historisk data til udregning. Specielt er der meget stor vending i 

markederne fra 2006 til 2008. Så hvis ens historiske data kun er 2 år gamle, vil det langt fra afspejle 

store økonomiske kriser i historien som kan opstå. FSA mener der skal bruges meget længere perioder 

af historisk data, til udregningen af VaR. 

2. Afkast følger ikke en normalfordeling. Specielt her i krisen har vi observeret gentagne bevægelser i 

finansmarkederne, som der ifølge en normalfordeling er næsten ubetydelig sandsynlighed for ville ske. 

Dette har betydet at VaR modellerne systematisk under krisen har undervurderet risikoen for meget 

lidt sandsynlige, men meget betydningsfulde begivenheder. Derudover antager VaR modeller ofte 

normalfordelingen, selvom der ikke er egentlige solide årsager til denne antagelse, samt at det tyder på 

at finansmarkederne mere er karakteriseret af en fordeling med fede haler. Det betyder at al brug af 

VaR modeller skal ledsages af stress tests der tager højde for begivenheder der er så ekstreme at de 

ligger helt uden for VaR modellens muligheder. Altså begivenheder VaR modellen forudsiger, har 

sandsynligheden 0%. 

                                                           
63 Hele ovenstående afsnit artikel i Risk Magazine ”The risk of value at risk” af Alexander Campbell 
64 RiskMetrics er et selvstændigt konsulent hus der tidligere hørte under J.P.Morgan Chase, hvor de udviklede VaR. 
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3. Systematisk mod usystematisk risiko65. Risikomodeller som VaR antager, at aktører på markedet der 

reagerer på markedsbevægelserne, alle er så små at de ikke alene kan påvirke markedsligevægt, samt 

at deres reaktion er individuel, i forhold til andre aktørers reaktioner. Det er en meget vildledende 

antagelse. Specielt i denne finansielle krise har det vist sig at aktører har reageret ens, hvilket fører til 

at Var ikke bare fejler med hensyn til at advare om stigende risiko, men ligefrem vildleder og fortæller 

brugerne at risikoen er lav, selvom at den systematiske risiko er høj og stigende. Ifølge VaR målinger 

var risikoen i markedet lav i foråret 2007, men i virkeligheden var der enormt høj systematisk risiko. 

Dette lægger op til at stress tests skal udformes af myndighederne, samt at tage højde for 2. Ordens 

reaktion, dvs. hvis en bank lider et stort tab, hvordan vil en anden bank så reagere? 

4. Mere overordnet kræver de sandsynlighedsfordelinger, der bruges til at modellere risiko i 

finansmarkederne, forudsætninger der muligvis ikke passer på sociale og økonomiske forhold, som de 

gør i den fysiske og biologiske verden. Simpelthen at det er umuligt at forudsige ekstreme 

begivenheder. Intet system vil kunne beskytte mod sådanne ekstreme begivenheder, og offentlig 

indblanding vil være den eneste beskyttelse og løsning.  

9.2.2 RiskMetrics: VaR is from Mars, Capital is from Venus 
Som svar på ovenstående publikation fra FSA, har RiskMetrics udarbejdet en artikel, under navnet ”VaR is from 

Mars, Capital is from Venus”, hvis vigtigste synspunkter i forhold til krisen er følgende: 

Først svarer RiskMetrics på FSA’s angreb på, at for korte perioder af historisk data til beregning af VaR, ikke er 

nok til at inkludere store udsving i markedet og kriser i økonomien. RiskMetrics mener at VaR modeller er 

udarbejdet til at forudsige sandsynligheden for en portefølje på en kort tidshorisont, altså en dag eller en 

måned. Altså et øjebliks billede af risikoen, og ikke i det lange løb som et år frem, hvor der vil opstå ekstreme 

begivenheder. 

RiskMetrics lægger vægt på at man kan verificere sin VaR model.  Altså holde øje med om de egentlige 

registrerede tab stemmer overens med de forudsagte tab, dvs. back teste VaR. Som også omtalt i afsnit 4.5 

måler man antal dage, hvor tabet har oversteget VaR. Backtesten vil så fortælle om f.eks. den historiske 

periode der benyttes til beregningerne, giver et resultat der kan bruges. 

RiskMetrics fremhæver den undersøgelse lavet for Risk Magazine af Alexander Campbell, som jeg gennemgik i 

afsnit 12.1. Selv om 2008 var et meget begivenhedsrigt år med store markedsudsving, og den finansielle krise 

for fuld kraft, var der mange VaR modeller der leverede gode resultater. Bank of America rapporterede, som 

sagt 2 overskridelser af VaR på et 99 % konfidens niveau, hvilket er fuldt ud forventeligt. For Bank of America 

var det faktisk en forbedring for VaR modellen i forhold til 2007, hvor banken besluttede at opdatere deres 

data hyppigere, for bedre at tage højde for øget volatilitet.  

                                                           
65 Usystematisk risiko: Den risiko, der forsvinder ved diversifikation, den risiko der er specifik for det enkelte aktiv. Kaldes 
også aktivets unikke risiko. 
Systematisk risiko: Den risiko der ikke forsvinder ved diversifikation, den risiko der influerer et stort antal aktiver også 
kaldet markedsrisiko 
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RiskMetrics mener med dette, at gode backtesting resultater ikke kun kan være et resultat af stabile markeder. 

Til at pointere dette, ser de på den anden ende af skalaen, hvor vi som skrevet finder UBS. UBS oplevede 50 

gange hvor deres tab overskred VaR på et 99 % konfidens niveau i 2008. UBS oplevede det der skulle være en 

ud af hundrede, ca. en gang om ugen. En opsigtsvækkende dårlig forudsigelse af deres risiko. Kommentarerne 

fra UBS var, at dette resultat tydeligt viste begrænsningerne ved VaR.  RiskMetrics mener at den udtalelse er 

svag, set i lyset af de andre bankers succes med at forudsige deres risiko. I UBS´s årsrapport skriver de, at deres 

VaR beregninger bygger på 5 års historisk afkast lige vægtet. Det giver, at en sådan måde at udregne VaR på 

ikke reagerer hurtigt på ændringer i volatiliteten. Modsat hvad FSA skriver i ovenstående publikation, hvor de 

er fortaler for lange perioder af historisk data til udregning. Dette er et eksempel på at lange perioder af 

historisk data resulterer i at VaR underestimerer risiko. Hvorimod at på kort sigt vil risikoen ændre sig, og 

risikomodeller må reagere på ændringerne. 

En anden diskussion RiskMetrics svarer på, er diskussionen om normalfordeling. RiskMetrics erkender at, en 

antagelse om at finansielle aktivers afkast følger en normalfordeling, er at oversimplificere empirien. Der findes 

alternative fordelinger der kan bruges til udregning af VaR, ikke alle er en forbedring. Dem som bruger andre 

fordelinger end normalfordelingen, men som ikke forudsiger ændringer i volatiliteten, klarer sig dårligere end 

dem der bruger normalfordelingen og reagerer på ændringen i markedet. Derudover mener RiskMetrics, at 

selvom man fandt en mere passende fordeling med federe haler, ville det kun give et bedre billede af risikoen 

set med et øjebliksbillede, men ikke skærpe forståelsen af ens risiko. Måske kan det erkendes, at ekstreme 

bevægelser sker oftere end forudset, men det lærer os intet om dynamikken i markedet, og giver os ingen 

advarsler om hvornår disse ekstremer kommer. RiskMetrics mener, at søgen efter den rigtige fordeling med 

fede haler, svarer til middelalderens reaktion på Pesten. Nemlig ikke at prøve at forstå hygiejne og bakterier, 

men at give skylden på højere magter, som ikke forstås og ikke kan måles. Denne tankegang er farlig fordi den 

ikke kun forudsætter at vi ikke forstår, men også at vi ikke kan forstå. 

FSA kritiserer VaR for ikke at inkludere systematisk risiko. RiskMetrics fremhæver, at VaR fungerer under 

normale markedsforhold, og definerer normale markedsforhold som et marked hvor aktørernes ageren i sig 

selv ikke påvirker markedet, og at alle aktører er ofre for eksogene prisfastsætningsprocesser. Under sådanne 

forhold er det rimeligt at forvente, at historiske data kan bruges til at modellere risikoen, og VaR dermed vil 

komme med præcise indikationer af den aktuelle risiko. 

 RiskMetrics er dermed enig i at VaR ikke tager højde for systematisk risiko, men at man som risikomanager og 

handler, med sund fornuft skal kunne opdage når der opstår flokkultur og unormale markeds forhold, hvor 

mange vil sælge ud af de samme aktiver på en gang.  

RiskMetrics argumenterer for, at årsagen til fejlagtige VaR resultater mere skyldes manglen på at beskrive 

positionerne ordentligt, end det skyldes forkerte valg af fordelinger. Typisk mangler der en eller flere 

risikofaktorer, eller de er modelleret forkert. Dernæst kommer manglende tilstedeværelse af kreditrisiko i VaR 

beregningerne. 
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Det er klart, at ovenstående skal ses i lyset af at RiskMetrics udviklede VaR, og at hele deres forretnings 

grundlag bygger på den udbredte anerkendelse og brug af VaR. Men alligevel synes jeg det er nogle gode 

pointer, samt at de anerkender nogle mangler og ikke koldt afviser al kritik.  

9.2.3 Min kritik af RiskMetrics besvarelse 
Jeg vil kort komme med mine kommentarer til RiskMetrics artikel som svar til FSA. 

Angående diskussionen om brugen af en normalfordeling, skriver RiskMetrics at der kan benyttes andre 

fordelinger, men ikke alle er en forbedring. Specielt siger de, at dem som bruger andre fordelinger end 

normalfordelingen, men som ikke forudsiger ændringer i volatiliteten, klarer sig dårligere end dem der bruger 

normalfordelingen, og reagerer på ændringer i markedet. 

Det kan jeg godt være enig i. Men jeg undrer mig over om der findes nogen der bruger andre fordelinger, men 

ikke tager højde for at volatiliteten ændrer sig? Ville man måske få bedre resultater ved at vælge en anden 

fordeling, men samtidig tage højde for at volatiliteten ændrer sig? 

RiskMetrics mener derudover, at selv en fordeling med federe haler, og dermed et måske mere realistisk 

billede af risikoen, kun vil skabe et øjebliksbillede, som ikke vil øge forståelsen af risikoen. 

Jeg mener, at det må være bedre end det øjebliksbillede som en normalfordeling giver, hvis det giver et mere 

realistisk billede af risikoen. Forståelsesniveauet er vel det samme, i hvert fald ikke dårligere. 

Til sidst fremhæver RiskMetrics at VaR fungerer under normale markedsforhold, og efterfølgende definerer 

normale markedsforhold som: et marked hvor aktørernes ageren i sig selv ikke påvirker markedet, og at alle 

aktører er ofre for eksogene prisfastsætningsprocesser. Derfor mener RiskMetrics, at det er rimeligt at forvente 

at historiske data vil kunne bruges til at modellere risiko, og VaR vil give et præcist billede af den reelle risiko. 

Hvis man laver en sådan forudsætning, og den skal holde, har jeg svært ved at se hvad VaR kan bruges til. Det 

svarer til en airbag der virker undtagen når man køre galt. Det er vel netop under en krise, at der virkelig er 

brug for risikostyring. Samtidig, hvis man kun bruger historisk data fra perioder hvor ovenstående 

forudsætninger har været gældende, vil man ikke have nok ekstreme begivenheder med, og risikoen af disse vil 

blive undervurderet.  

9.3 Forskellige synspunkter på VaR 
Jeg vil nu se lidt bredere på den diskussion, der foregår omkring VaR i den finansielle sektor, ved at se på flere 

forskellige kilder. RISK Magazine er blandt andet med til at give et godt billede af denne. 

Først lægges der ikke skjul på at risikomodellerne har fejlet. Det er der bred enighed om blandt folk der bruger 

disse modeller i praksis og til daglig. Specielt VaR har undervurderet og fejlrapporteret risikoen. VaR tager ikke 

højde for fede haler, og ekstreme markedsbegivenheder. 
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For måske at rette op på dette, drejer en stor del af diskussionen sig om hvor lange perioder af historiske data 

der skal bruges til udregningen af VaR. Fannie Mae bruger 5 år, Goldman Sachs og Morgan Stanley 4 år, og 

J.P.Morgan 1 år.  Helt grundliggende mener nogle, at en for kort periode ikke har ekstreme begivenheder nok 

med, og dermed udregner VaR for lavt. Hvorimod en lang periode vil undervurdere ny information.   

Paul Sharma, head of risk review hos FSA, mener at den bedste VaR model må være en model der reagerer 

hurtigt på øget volatilitet. Dermed en model der med hyppig opdatering af data til en kort periode af historiske 

data, men ellers en model med hyppig opdatering af data og som vægter nye data mere end ældre data.  

Der er bred enighed om en øget hyppighed af opdatering af data, vil være en forbedring. Lige nu er det normen 

at opdatere data fra kvartårlig til en måned. Hvor opdatering ugentligt eller dagligt ville være en klar 

forbedring. Ligegyldigt længden af perioden af historiske data. 

Enrico Dallavecchia, chief risk officer at Fannie Mae, oplyser at Fannie Mae ikke bruger VaR til internt  

beslutningsværktøj. VaR er udelukkende til ekstern rapportering. Han mener stress-testing giver en bedre 

kontrol til internt brug. Basel Komiteen har også understreget vigtigheden af stress-test, men i modsætning til 

VaR er det vanskeligt at lægge retningslinjer og standarder for stress testing, da hver bank bør stress teste 

scenarier relevante for lige netop deres eksponeringer.66 

Professor Kevin Dowd fra Nottingham University Business School mener, at det burde have været klart for 10 

år siden, at ekstreme begivenheder var for almindelige, og at der dermed var tydelige begrænsninger i VaR. K. 

Dowd mener at banker skal benytte alternative risikoværktøjer, såsom at foretage stress test, samt at benytte 

sig af extreme value theory (EVT som jeg beskrev i kapitel 7).  

Jeremy Berkowitz associate, professor of finance at the University of Houston, mener på den anden side at det 

ikke er VaR der er problemet, men at der er tale om et implementerings problem. Han mener, at det er for 

svært at bygge store VaR modeller der tager højde for alle positioner i hele banken, men at bankerne mere skal 

fokusere på mønstergenkendelse, i stedet for at modellere tusinder af positioner i realtid. Simple modeller som 

kan identificere trends i profit og tab, i stedet for at forsøge at afdække alle produkter og positioner.67 

9.4 Basel 
Et højt antal af VaR overskridelser i den finansielle sektor har kontrolmyndighederne taget som bevis for, at 

VaR ikke er tilstrækkeligt, og har brug for forbedringer. 

Her vil jeg se lidt nærmere på hvilke krav Basel stiller til bankerne. Både se på hvad kravene var før krisen, og 

hvilke tiltag de vil implementere nu under krisen. 

                                                           
66 Risk Magazine May 2007, side 55 
67 Risk Magazine May 2007 
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9.4.1 Basel II før krisen. 
I publikationen fra Basel komiteen Basel II, fremgår det at der er frie rammer til konstruktionen af VaR 

modellen der laves internt,  til brug for kapital krav. Det eneste rigtige krav er, at årsagen til modellens 

opbygning er veldokumenteret.68 Det er tilladt at benytte sig af historisk data, Monte Carlo simulation, eller 

varians-kovarians metoden. Der skal minimum bruges 1 år historiske data, hvis der bruges historisk simulation.  

Banken skal opdatere deres data mindst hver 3. måned. Dog kan en kortere periode benyttes, hvis den 

kontrollerende myndighed mener at det er bedre til at opfange øget volatilitet i markedet. Det er tilladt at 

mappe sin portefølje på risikofaktorer, og valget af risikofaktorer står frit.69 

9.4.2 Basel under nuværende krise. 
Der ikke er den store tvivl om at Basel II, med krav om VaR beregning til grundlag for bankernes kapitalkrav, har 

fejlet under den finansielle krise. Ved at indarbejde VaR i Basel II, har myndighederne accepteret VaR som et 

sikkert og præcist risikoværktøj, hvilket har skabt en falsk tryghed hos bankerne. Spørgsmålet er så om VaR skal 

afskaffes til brug for udregning af kapitalkrav? Det mener Basel Komiteen for Bank tilsyn ikke. Basel komiteen 

har taget til efterretning, hvad der er sket under den nuværende krise, og er kommet  med forslag til 

forbedring. 

Den 16. januar 2009 offentliggjorde Basel komiteen forslag til ændringer på måden at styre risikoen på 

handelsbøgerne hos bankerne. Helt centralt var indførelsen af et incremental risk charge (IRC) for 

handelsbøgerne, som skulle supplere det oprindelige VaR.70 IRC repræsenterer et estimat af kreditrisikoen for 

usikrede kreditprodukter over 1 år med 99 % konfidensniveau, inkluderet likviditets horisonten for enkelte 

positioner eller porteføljer. Komiteen forventer, at bankerne selv udvikler deres egen model til udregning af 

IRC.71 

Derudover har komiteen introduceret et stresset VaR. Det går ud på, at bankerne skal supplere deres 

nuværende VaR, med et VaR udregnet over 1 år der har været særligt stresset. Altså et år hvor banken har 

oplevet et signifikant tab. F.eks. vil 2007 og 2008 være 12 måneders perioder der ville være kvalificeret som 

grundlag for udregning af stresset VaR. Det stressede VaR skal så udregnes ugentligt, baseret på 10 dage, på 

den 99’ne fraktil. Med det nye forslag vil bankerne altså udregne deres kapitalkrav med det normale gamle 

VaR, og så det nye stressede VaR som så vil blive sammenlagt til det endelige kapitalkrav.  

Kapitalkravet bliver, ifølge Basel II, udregnet ved at banken tager et af de højeste udregnede VaR fra en af de 

sidste dage, eller et gennemsnit af det daglige VaR, udregnet over de sidste 60 handelsdage, ganget med en 

faktor på mindst 3. Ved den nye metode skal der så dertil ligges det højeste af de sidst udregnede stressede 

VaR, eller et gennemsnit af VaR udregnet over de sidste 60 handelsdage, ganget med den samme faktor. 

Sammenlægningen af de to VaR vil føre til højere kapitalkrav for bankerne. Multiplikationsfaktoren der ganges 

på det udregnede VaR, udledes fra bankens præstation over de sidste 60 handelsdage. Multiplikationsfaktoren 

                                                           
68 Fra bank of international settlement, www.bis.org site. Pdf Basel II omkring VaR se side. 185 
69 Fra bank of international settlement, www.bis.org site. Pdf Basel II omkring VaR se side. 185 
70 Risk Magazine May 2007, side 55 
71 Guidelines for calculating incremental risk in trading books fra Basel www.bis.org 
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bliver sat af de lokale myndigheder. Dertil lægger bankerne en faktor, som skal afspejle deres VaR models 

præstation, og skal fungere som et incitament til at optimere VaR modellens evner til at forudsige tab. Denne 

additionsfaktor kan have størrelsen fra 0 til 1, baseret på resultatet af back testing. Her er der tale om back test 

på det oprindelige VaR, og ikke det stressede VaR.  

Der er delte meninger om det nye forslag fra Basel komiteen. Nick Walsh, director i risk management hos 

Credit Suisse i London, mener det nye forslag er et rimeligt tiltag. Han mener, at fordelen ved et stresset VaR er 

at det er nemt at implementere og forstå.  N. Walsh mener derudover, at det er rimeligt at det nye kapitalkrav 

under normale forhold, er omkring det dobbelte af før, set i lyset af de tab de fleste banker har oplevet 

gennem 2007 og 2008, som var mange gange deres VaR.  

På den modsatte side er Dean Buckner, head of market risk hos Daiwa Securities SMBC Europe i London. D. 

Buckner mener, at det stressede VaR giver forkerte incitamenter. Han mener forslaget belønner VaR modeller 

der ikke reagerer på øget risiko, og straffer modeller der reagerer hurtigt på øget risiko, og viser et højere VaR.  

D. Buckner mener, at i perioder hvor risikoen er lav, skal modellerne vise dette, og kapitalkravet skal være 

reduceret. Der skal derfor udvikles et system der skaber incitament til at udvikle modeller der er meget 

følsomme overfor ændringer i risikoen. Lige nu mener D. Buckner, at det straffer banker hvis modeller reagerer 

hurtigt på øget risiko, som udregner høje VaR tal under krise, fordi det stressede VaR skal afspejle netop den 

kriseperiode, og derved vil stresset VaR altid være høj. Og modsat belønnes der ved VaR der reagerer langsomt 

på øget risiko, da det stressede VaR vil være lavt under krise perioden, og derfor vil deres kapitalkrav i 

fremtiden være lavt. 

Hvis der kommer enighed om den nye metode til at udregne kapitalkrav, skal bankerne have det 

implementeret fra den 31. December 2010.72 

  

                                                           
72 Hele ovenstående afsnit fra Risk Magazine Challenging times for VAR by John Ferry  Januar udgave. 
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10. Black Swan 

Som det kan udledes af de to ovenstående kapitler om kritikken af VaR, samt den rolle VaR har spillet i krisen, 

enten om den har fejlet eller er blevet brugt forkert, er der enighed om at normalfordelingen er en fejlagtig 

antagelse. I dette kapital vil jeg se nærmere på hvorfor den kendte klokkeform ikke kan bruges. Den største 

kritiker af VaR, og herunder af statistiske sandsynlighedsfordelinger og specielt normalfordelingen inden for 

finansmarkederne, er Nassim Taleb, som tidligere nævnt bl.a. er forfatter til bogen ”The Black Swan”. Jeg vil 

kort opridse hans vigtigste pointer. 

10.1 Normalfordelingen 
Overordnet skelner Nassim Taleb (NT) mellem to forskellige typer af tilfældighed. Den ene type kalder han 

Mediocristan og den anden Extremistan.  

10.1.2 Mediocristan 
Den første type af tilfældighed, Mediocristan, er en mild form for tilfældighed. Her fungerer Gaussian’s 

normalfordeling, den klassiske klokkeform. Her kan data fortælle noget om sandsynlighederne, og hvad der kan 

forventes. Denne type tilfældighed fungerer på fysik og biologi, altså forhold uden menneskelig interaktion. 

Hovedregelen ved denne type tilfældighed er: Hvis en samling er stor, kan ingen enkle observationer signifikant 

ændre den aggregerede total. Denne type tilfældighed er immun overfor sorte svaner. Der vil opstå meget 

sjældne begivenheder, men deres effekt på totalen vil være meget lille. Som et eksempel: Hvis man samlede 

tusinde tilfældige mennesker på et sted og målte deres højde, og udregnede gennemsnitshøjden. Selvom om 

man så tilføjede den højeste mand i verden til samlingen, ville gennemsnittet ikke ændre sig betydeligt. Den 

højeste mand i verden, som er en meget sjælden observation, hans højde ville ikke udgøre over 1 % af den 

totale højde.  

Vi kan derfor, indenfor denne type af tilfældighed, udnytte normalfordelingen og alle dens praktiske 

egenskaber til at udregne sandsynligheder.  Her kan man med sikkerhed bruge historiske data til at tilegne sig 

viden. Det udregnede gennemsnit af en stor samling, vil give et meget godt bud på det sande gennemsnit.  

Nogle eksempler på denne type af tilfældighed, er emner som højde, vægt, indkomst for en bager, indkomst 

for en lille restaurantejer, bilulykker og dødelighedsfrekvens. Ved indkomst for en bager og restaurantejer 

skyldes det, at deres forretning ikke er skalérbar. Med det menes, at der kun kan sidde et vist antal mennesker i 

restauranten, og bagerne skal bage et nyt brød hver gang han skal sælge et, og det er kun muligt at bage et vist 

antal brød i døgnet. Til forskel for en skalerbar forretning, som eksempelvis en forfatter. Forfatteren behøver 

ikke skrive en ny bog hver gang han/hun skal sælge et eksemplar. Det er en skalerbar forretning fordi den kan 

sælges til alle mennesker i hele verden uden det kræver ekstra arbejdsindsats fra forfatteren. Det samme med 

en aktiehandler i en bank. Det er skalérbart, da det kræver den samme arbejdsindsats at købe 10 aktier, som at 

købe 1 mio. aktier, hvilket er med til at karakterisere den anden type tilfældighed:  Extremistan. 
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10.1.3 Extremistan 
Extremistan er den modsatte lejr. Her virker de Gaussia’ske fordelinger ikke. Her har vi sociologien og 

økonomien. Dette er tilfældigheder der bygger på menneskelig interaktion. Hvis man igen samlede tusinde 

tilfældige mennesker, og udregnede samlingens totale indkomst samt gennemsnit, og man så tilføjede verdens 

rigeste mand, Bill Gates, så er der stor sandsynlighed for at hans andel af den samlede formue ville udgøre i 

omegnen af 99 %. Hovedreglen ved denne type tilfældighed er: Uligheder er sådan at en enkelt observation 

uforholdsmæssigt kan påvirke totalen.  Med Extremistan vil det være svært at estimere et gennemsnit, da 

totalen afhænger meget af enkelte observationer. Eksempler på emner der tilhører Extremistan, er personlig 

formue, indkomst, bogsalg per forfatter, befolkning i byer osv. Under denne type af tilfældighed kan man altså 

ikke bruge den klassiske Gaussian tilgang til at udlede sandsynlighedsfordelingerne, da enkelte observationer 

har så stor betydning for totalen. Det er her sorte svaner bliver betydelige. De er meget sjældne, men når de 

opstår, er deres påvirkning enorm. Det er denne type tilfældighed vi oplever på finansmarkederne, og som er 

skyld i at vi ikke kan udregne præcise sandsynligheder, og forudsige fremtidige tab. 

10.1.4 Normalfordelingen og virkeligheden 
Måling af usikkerhed, som er baseret på normalfordelingens klokkeform, udelukker sandsynligheden og 

effekten af store hop og ikke kontinuitet, og er derfor ikke tilpasset den type tilfældighed NT kalder 

Extremistan. Selvom uforudsigelige store afvigelser er sjældne, kan de ikke udelukkes som outliers, fordi de har 

akkumuleret så kraftig en effekt når de indtræffer. 

Som forklaret i de 2 ovenstående afsnit, findes der to varianter af tilfældighed, kvalitativt forskellige. Den ene 

tager sig ikke af ekstremer, den anden er betydeligt berørt af ekstremer. Den ene genererer ikke sorte svaner; 

den anden gør.  

Vi kan godt gøre brug af den Gaussia’ske tilgangsvinkel til variable, hvor der er en rationel grund til at den 

største observation ikke ligger for langt fra gennemsnittet. Hvis der er tyngdekraft der trækker observationerne 

ned, eller der er fysiske begrænsninger der forhindrer meget store observationer, ender vi op i Mediocristan. 

Hvis der er stærke kræfter for ligevægt som bringer tingene tilbage, efter forhold der har skabt uligevægt, så 

kan Gaussian tilgangsvinkel bruges. Ellers ikke. Det er derfor det meste økonomi er baseret på forestillingen om 

ligevægt, blandt andre fordele tillader det os at behandle økonomiske fænomener som Gaussian.  

Bemærk at den type af tilfældighed som NT kalder for Mediocristan, tillader ekstremer. Men at de er så 

sjældne, at de ikke spiller en signifikant rolle i totalen. Effekten af sådanne ekstremer er lille, og bliver mindre 

som populationen bliver større.   

For at den Gaussia’ske klokkeform fungerer, er der to centrale forudsætninger der skal overholdes. 

Første centrale forudsætning: Begivenhederne skal være uafhængige af hinanden. Der er ingen hukommelse i 

begivenhederne. Hvis der introduceres hukommelse og færdigheder, bliver den Gaussia’ske klokkeform 

tvivlsom.  
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Den virkelige verden er stykket sådan sammen, at det at vinde i dag, øger ens sandsynlighed for at vinde i 

morgen. En forfatter der sælger mange bøger i dag er også mere sandsynlig for at sælge mange bøger med sin 

næste bog, end en ukendt forfatter. Fordelene akkumulerer. Derfor er sandsynligheder afhængige af historien, 

og den første centrale forudsætning som fører til at den Gaussian’ske klokkeform, fejler i virkeligheden. I spil, 

selvfølgelig, er tidligere sejre ikke beregnet til at øge sandsynligheden for fremtidige sejre, hvilket gør at 

normalfordelingen kan bruges på spil, men ikke på virkeligheden.  

Den anden centrale forudsætning er: Ingen vilde hop. Størrelsen af skridtene i basis random walk er altid kendt, 

et skridt. Der er ingen usikkerhed vedrørende størrelsen af skridtene. Vi inkluderede ikke situationer hvor 

bevægelsen varierer vildt.  

Generelt mener NT, meget forenklet, at man ikke kan bruge en enkelt måling af tilfældighed, kaldet 

standardafvigelse (og kalde det risiko); man kan ikke forvente et simpelt svar til at karakterisere usikkerhed. 

10.2 Er VaR mere vildledende end vejledende 
Nu har jeg i ovenstående redegjort for Nassim Talebs teori om tilfældighed, og argumenteret for at der ikke kan 

bruges sandsynlighedsfordelinger til risikomåling og -styring på finansmarkederne.  Nassim Taleb har helt 

specifikt været imod VaR. I nedenstående vil jeg redegøre for hans argumenter mod VaR, hvilke han har lagt op 

på sin personlige web site. Argumenterne er i form af et svar til Philippe Jorions bog Value at Risk. (Den kilde 

jeg har brugt mest til opgaven) 

Overordnet mener NT, at den nuværende version af VaR skal suspenderes, da den er direkte skadelig at bruge. 

I og med at NT er imod VaR, er det ikke sagt at han er imod kvantitativ risikostyring, VaR ville være et 

udmærket værktøj, hvis der fandtes mere information om parametrene der benyttes i VaR. Problemet med 

VaR ligger i sandsynlighedsmålingen af fremtidige begivenheder. Specielt dem der er forudsat at være sjældne, 

altså mere end 2 standardafvigelser, samt dem der berører et flertal af aktiver. 

Det er specielt definitionen på VaR, der giver et så specifikt svar på hvor meget man maksimalt vil tabe med et 

givet konfidensniveau. NT mener at risikomåling skal munde ud i et resultat som siger, at ”med denne 

fremtidige pris på aktiv A, og denne fremtidige pris på aktiv B, vil vi tabe så meget.” Der kunne så udarbejdes en 

række scenarier der ville forårsage sådanne fremtidige priser, men uden at tilknytte sandsynligheder.  

Overordnet handler risikostyring om overlevelse, og ikke om tab og profit. Argumenter om at et forsigtigt brug 

af VaR, fordi det fungerer generelt eller i gennemsnit, kan ikke bruges. En legende siger at en handler på 

optionsbørsen i Chicago skulle have tjent 8 mio. i 8 år, men tabt 80 mio. på 8 minutter. Den handler ville så 

generelt eller gennemsnitlig være god til risikostyring.  

VaR er det alibi som banker giver ejerne af deres aktier, og skattebetalerne der betaler når de er i knibe, for at 

dokumentere og forklare at deres tab kom fra virkeligt uforudsete begivenheder, med meget lav 

sandsynlighed. Og ikke fra at påtage sig store risici som de ikke forstod. NT mener dermed at VaR opmuntrede 

banker til at påtage sig misforstået risiko med ejernes, og i sidste ende skattebetalernes penge.  
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Præcisionen af målingen af volatilitet er volatil og vanskelig, hvilket er en årsag til at man har stoppet med at 

bruge det som kvantitativt mål. VaR kunne accepteres, hvis volatilitet kunne forudsiges og estimeres præcist, 

med en lav standardfejl.   

Modsat professionelle researchers er handlere ikke fristet til at udvide og se let på forudsætninger for at få 

deres modeller til at fremstå bedre. Specielt optionshandlere tjener deres penge ved at handle på viden om 

statistiske sandsynlighedsfordelinger, og er derfor meget omhyggelige med at observere alle afvigelser og tegn 

på ændringer i fordelingen. 

Der er ikke nogen måde at udforske stressfulde begivenheder, de ser aldrig ens ud, da mennesker tilpasser sig. 
Børskrakket i 1987 skabte en stigning I efterspørgslen på obligationer. Det blev som en fælde, da der kom et 
mini crash i 1989. Problemet med at justere VaR ved at lave federe haler, som en justering efter begivenheden 
er indtruffet, er naiv. Der er en sammenhæng mellem skaden som resultat af en begivenhed, og 
usandsynligheden ved begivenheden, det skadelige ligger i overraskelsen. Ingenting som kan forudsiges er 
totalt skadeligt og noget der er totalt skadeligt kan være uforudsigeligt. 

Den største risiko vi er oppe imod, er misspecifikationerne af finansielle prisdynamikker af de nuværende 
modeller. 2 standardafvigelsers VaR er meget følsomme overfor specifikationer i modellen. Sensitiviteten er 
akkumuleret med hver enkel forøgelse af dimissionerne, altså antallet af aktiver inkluderet. For en portefølje 
med 75 aktiver er der observeret hyppigt 7 eller flere standardafvigelsers variation under stille markeder. Det 
er risikoen i modellen. En model viser måske noget risiko, men ikke risikoen ved at bruge modellen. Modeller er 
bygget på et begrænset antal af parametre, mens virkeligheden giver os et uendeligt antal af steder risiko kan 
komme fra.  

Som sagt er der betydelige fejl i estimationen af volatilitet. I VaR kan der bruges implicit volatilitet. Optioner 
leverer måske og måske ikke et estimat af volatilitet og korrelation. Optionshandlere er ikke perfekte til at 
forudsige. Hvorfor skulle en optionshandler være bedre til at forudsige volatilitet end en forwardhandler er til 
at forudsige fremtidige priser? 
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11. Moral Hazard og den nuværende 

finanskrise 

Det næste jeg vil se på, er en anden synsvinkel på hvordan risikostyring, og herunder VaR, har fejlet under den 

nuværende krise. Nemlig grundet moral hazard. Som før pointeret i opgaven, er der et moral hazard problem 

ved brugen af VaR.  

11.1 Moral Hazard 
Generelt har moral hazard spillet en central rolle i krisen. Moral hazard optræder hvor en part har ansvaret for 

en anden parts interesse. Nogle eksempler der har haft betydning i finanskrisen: 

� At sælge boliglån til nogle hvor det ikke er i den bedste interesse at have et boliglån. 

� At betale mig selv en stor bonus af penge jeg bestyrer på dine vegne, eller 

� At jeg tager store risici som du skal bære. 

Mange af denne type moral hazards har ført til at agenter har påtaget sig ekstra risiko. Hvis jeg kan tage risici 

som andre bærer, kan jeg lige så godt tage dem.  F.eks. kan en udbetalt bonus normalt ikke tages tilbage 

senere. Dette skaber et incitament, hvor en fundmanager fokuserer på næste bonus, der typisk falder ved 

udgangen af et år. Det kan typisk give en fundmanager incitament til kun at fokusere på perioden op til 

bonussen, og måske til noget risiko, der først vil vise sig om et eller to år. 

11.2 Moral Hazard og risikostyring 
Men hvordan har moral hazard spillet en rolle i risikostyring under krisen? 

Først kan man se på hvad der gik galt med risiko styring under krisen. Det er selvfølgelig svært at svare kort på. 
Først og fremmest er der en tendens til at mange kvantitative risikostyrings medarbejdere laver en række 
utilstrækkelige forudsætninger. F.eks. som at forudsætte at finansiel risiko følger en Gaussian fordeling. 
Derudover forudsættes det (som tidligere nævnt i opgaven) at korrelationer er konstante, og ignorerer dermed 
at korrelation har det med at radikalisere under krise, og dermed ødelægger den diversifikation, som 
porteføljen måske er sammensat efter. En anden forudsætning er forudsætningen om likviditet i markedet, 
som typisk falder sammen når der er mest behov for den. Disse forhold gør at når der opstår finansiel krise, er 
porteføljen måske mere eksponeret end hvis der ikke var benyttet risikostyring.   
 
Hvis vi ser på VaR, er der som før understreget, ikke noget information om tabets størrelse over det udregnede 
VaR. Set fra et moral hazard perspektiv fremkalder det incitament for handlere og fundmanagers til at udnytte 
VaR systemet. De udnytter prisfejl og undervurderet risiko, med det resultat at den risiko der tages i banken 
eller porteføljen, er større end antaget. 
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11.3 Generel risikostyring i praksis 
Jo mere sofistikeret risikosystem, jo mere upålideligt system.  Altså er meget sofistikerede systemer meget 

komplekse, meget lidt gennemsigtige. Det gør det sværere at opdage fejl, og giver større afhængighed af 

forudsætninger, som kan være forkerte. I teorien er der ingen forskel mellem teori og praksis, men i praksis er 

sofistikerede risikomodeller overvurderede. Måske er den største årsag til at risikomodeller som VaR fejlede, 

den fundamentale økonomiske situation: Hvis incitamentet til at påtage sig risiko er stort nok, vil der blive 

taget ekstra risiko.  

Det kan også være, at lige meget hvor gode modellerne er, så rapporterer risikomedarbejderen til en højere 

chef, som måske presser dem til at ”pynte” og ignorere nogle forudsætninger og risikotal, for at producere lave 

risikotal. Så afdelingen kan vise pæne tal til direktøren, som kan vise pæne tal til myndighederne og aktieejerne 

og dermed have lavere kapital krav. 73 

 

 

  

                                                           
73 Moral Hazard Artikel. 
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12. Konklusion 

Til sidst i opgaven vil jeg konkludere. Jeg har opstillet konklusionen sådan at den konkluderer og svarer på de 

spørgsmål der er stillet i problemformuleringen. De enkelte spørgsmål bliver også besvaret med kapitlerne i 

opgaven, hvorfor de i konklusionen kun bliver behandlet meget konkret og kort.  

12. 1 Hvad er VaR? 
VaR er et verdens anerkendt risikomål der fortæller ”Det maksimale tab indenfor et konfidensinterval over en 

given periode”. VaR udregnes ved at udregne 99 % eller 95 % procentilen på en kendt sandsynlighedsfordeling. 

VaR bruges af finansielle institutioner og virksomheder til intern risikostyring og måling af deres risiko overfor 

det finansielle marked. Derudover benyttes VaR af myndighederne, herunder Basel komiteen, til at udregne 

officielle kapitalkrav til banker. 

12. 2 Hvordan beskrives risiko statistisk? 
Risiko beskrives som volatilitet, som er udtrykt i estimeret standardafvigelse fra det estimerede gennemsnit. 

Altså er risiko en usikkerhed i hvor meget det fremtidige afkast varierer fra det estimerede forventede 

fremtidige afkast. Dermed er risiko udsving i det fremtidige afkast, og kan derfor både være et højere eller 

lavere afkast end forventet.  

12.3 Hvordan opbygges VaR i praksis? 
Overordnet er der 3 måder at opbygge VaR. Først den parametriske, hvor man laver nogle forudsætninger om 

at afkastene i ens portefølje følger en normalfordeling, og at de varierer med en estimeret standardafvigelse, 

samt en estimeret korrelation. Konklusionen på denne metode er at den er hurtig at udregne, og kan derfor 

udregnes flere gange dagligt. Specielt hvis man mener at standardafvigelsen, altså volatiliteten eller 

korrelationen mellem aktiverne i porteføljen har ændret sig, og man ønsker at indregne de ændrede 

markedsforhold. Dog bygger denne model som sagt på forudsætningen om normalfordelingen, hvilket er en 

stor svaghed, for hvis afkastene ikke følger en normalfordeling, vil VaR modellen estimere risikoen forkert.  

Altså tilegner denne metode en meget lille sandsynlighed til begivenheder langt ude i halerne, som kan være 

meget tabsgivende. 

Den anden metode er den mest udbredte måde at udregne VaR på, hvilket er ved brug af historisk 

markedsdata. Her vælges en relevant historisk periode, med afkast fra det aktiv man har en position i. 

Afkastene danner en fordeling, hvorefter den relevante fraktil findes. Denne metode er lidt mere 

beregningstung, samt kræver adgang til en masse historiske data. Det kan være et problem, hvis der er 

forholdsvis nye aktiver i porteføljen uden meget tilgængelig historisk data. En anden relevant problemstilling 

med denne metode, er valget af længden af perioden af historisk data. Jo længere en historisk periode, jo flere 

ekstreme markedsbevægelser vil der være repræsenteret i data, og jo højere vurderer VaR modellen risikoen. 
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Til gengæld vil en lang historisk periode reagere langsomt til ændret volatilitet eller korrelation, hvilket kan 

resultere i at modellen stadig undervurderer risikoen, eller overvurderer risikoen, hvilket heller ikke er godt. 

Dette er en af de helt centrale problemstillinger i diskussionen om brugen af VaR og dens anvendelighed. 

Desuden forudsætter metoden også at historiske data vil afspejle fremtiden, hvilket kan diskuteres. Der kan 

opstå begivenheder og bevægelser i markedet som der ikke er set før, specielt hvis den historiske periode ikke 

er særlig lang (2 år typisk). F.eks. har der været bevægelser under den nuværende krise, som aldrig har været 

set lignende. Hvilket også er centralt i diskussionen om VaR’s anvendelighed. 

Den sidste metode jeg har gennemgået i opgaven er Monte Carlo metoden. Her udregner man VaR ved at 

simulere aktivernes afkast, eller risikofaktorerne ved hjælp af Monte Carlo simulation. Man finder en stokastisk 

proces der beskriver risikofaktorerne eller afkastenes bevægelser og simulere dem ved hjælp af Monte Carlo. 

Det danner en fordeling, hvor man ligesom med den historiske metode, finder den relevante fraktil. Denne 

metode har visse fordele. Den kan hurtigt indarbejde ændringer i volatilitet og korrelation ligesom den 

parametriske metode, dog behøver den ikke følge en normalfordeling præcist. Simulationen kan godt resultere 

i lidt federe haler, og inkludere flere mere eller mindre tabsgivende begivenheder. Det store problem med 

denne metode er dog at man forudsætter at en stokastisk proces skal give et præcist billede af de fremtidige 

begivenheder.  Men der er ingen garanti for at den valgte stokastiske proces vil give en god beskrivelse af 

fremtiden. Samtidig tyder det også på, at også Monte Carlo undervurderer hyppigheden af ekstreme 

begivenheder ligesom normalfordelingen gør. 74 

12.4 Hvilke alternative/supplerende risikoværktøjer er der? 
Som nævnt i opgaven er der alternativer til VaR. De fleste benytter, udover VaR ,også stress test. Stress test går 

ud på at man opstiller nogle scenarier og udregner hvad disse scenarier vil betyde for ens position. Altså man 

stresser  sine positioner. Disse scenarier kan være forskellige markeds bevægelser eller makronøkonomiske 

begivenheder. Ulempen ved stress test er at den er meget subjektiv, da man vælger scenarier som man finder 

meget sandsynlige, selvom det er de usandsynlige begivenheder der rammer en hårdest.  Udover stress test 

kan der udregnes Extreme Value Theory (EVT).  EVT benyttes til at undersøge risiko udelukkende i halerne af 

sandsynlighedsfordelingen for afkastene i ens portefølje, eller position. EVT bruges til at estimere 

sandsynlighederne for ekstreme tab i halerne. Dette er nyttigt, hvis der vælges konfidensniveauer over 99 %, 

da normalfordelingen typisk undervurderer potentielle tab. Empiriske fordelinger mangler typisk data i halerne, 

hvilket gør det svært at estimere VaR pålideligt. Selvom EVT er beregnet til at beskrive halerne, altså de mindst 

sandsynlige udfald, bygger den på historiske data, og lider af de samme faldgruber som normal VaR. Dvs. at 

modellen med begrænsede data til rådighed ikke kan afsløre enkelte kæmpetab, der kun vil opstå en gang i 

livet for eksempel.  

                                                           
74 Wall Street Journal 
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12.5 Hvilke ulemper er der ved VaR? 
Der er forskellige ulemper ved de forskellige metoder at udregne VaR på, som nævnt under afsnit 12.3. Men 

overordnet er der for de tre metoder ulemper som mangel på data, hvilket gør fordelingen og estimationerne 

usikre. Usikkerhed omkring hvilken fordeling afkastene i ens portefølje følger, samt uklarhed omkring risikoen i 

halerne af sandsynlighedsfordelingen. Ulempen ligger derfor i når risikomanagere og ledelse begynder at stole 

blindt på dette risikomål, og ikke bruger fornuft og andre subjektive holdninger og vurderinger, til at vurdere 

risikoen i porteføljerne. Jeg vil konkludere at VaR kan være farlig at benytte hvis den estimerer risikoen forkert, 

grundet misvisende historiske data, eller forudsætninger som normalfordeling der viser sig ikke at holde, da 

man tager større risiko end investor og ledelse er komfortable med. Det kan også konkluderes, at VaR også er 

farlig selvom den estimerer risikoen korrekt, da VaR ikke fortæller noget om risikoen på de sidste 1 %. Det 

skaber incitament for handlerne og porteføljemanagerne til at påtage sig store risici, der ikke kan ses ved VaR 

beregningerne. Det er tendensen i branchen, at handlere og porteføljemanagere bliver belønnet af 

risikojusteret profit, hvor VaR benyttes til at vurdere risikoen som baggrund for den profit de skaber. Det lyder 

umiddelbart fornuftigt, men problemet er at VaR kun viser 99 %, altså kan man opnå profit og skjule store 

risiko, med meget lille sandsynlighed. Sådanne handler vil skabe små profitter det meste af tiden, men en 

meget sjælden gang resultere i enorme tab. Et eksempel kan være CDS’er eller ”deep out of the money” 

optioner.  De sidste 1 % kan være katastrofale og betyde konkurs. 

12.6 Har VaR været tilstrækkelig under krisen? 
Når det fra ovenstående konkluderes at der er ulemper og usikkerhed ved brugen af VaR, vil jeg også 

konkludere på hvordan VaR har klaret sig under krisen.  

VaR var i perioden 2007 slutår til 2008 slutår i gennemsnit steget 28 % blandt de største investments banks. Af 

de banker som indrapporterede overskridelser af deres VaR, blev der rapporteret flere overskridelser i 2008 

end 2007. BNP Paribas rapporterede ingen overskridelser i 2006 og 2007, men 7 overskridelser ved et 99 % 

konfidensniveau i 2008. Credit Suisse rapporterede en stigning fra 7 overskridelser i 2007 til 24 overskridelser i 

2008 ved 99 % konfidensniveau. Goldman Sachs oplevede 13 i 2008 fra 10 i 2007 ved 95 % konfidensniveau. 

Morgan Stanley steg fra 15 i 2007 til 18 i 2008. UBS rapporterede 50 overskridelser ved 99 % konfidensniveau, 

fra 29 i 2007, og ingen i 2006. Det vil sige at UBS’s tab overskred deres VaR en gang om ugen. Modsat oplevede 

Bank of America kun 2 overskridelser i 2008 mod 12 i 2007 ved et 99 % konfidensniveau, og J.P.Morgan 

registrerede 3 i 2008 mod 8 i 2007. 

Som det fremgår, kan det konkluderes at VaR ikke har fungeret tilstrækkelig og derfor ikke givet et retvisende 

billede af risikoen hos de banker som har indrapporteret. Hvilket også ligger til grund for den nuværende 

diskussion om brugen af VaR. 

12.7 Årsager til at VaR har fejlestimeret risikoen 
Nu vil jeg komme nærmere på min konklusion på, hvorfor VaR har fejlestimeret risikoen under krisen. 
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Min overordnede konklusion er, at uanset hvilken metode man bruger til at opbygge VaR, er det meget svært 

at sige noget om fremtiden, specielt med den nøjagtighed som VaR resulterer I. Der er for mange 

forudsætninger i beregningerne som er urealistiske, den estimerede volatilitet er et rent gæt, baseret på 

historiske data, og volatilitet er en af de vigtigste faktorer i at beregne VaR. Der er ingen grund til at tro at 

fremtiden kommer til at ligne fortiden. Tværtimod har vi gang på gang set ekstreme begivenheder, der har 

været umulige at forudsige. 

Man burde ikke sætte sandsynligheder på disse tabsgivende begivenheder. Det er vildledende, og 

sandsynlighedsberegningerne bygger på forudsætninger der ikke kan blive overholdt. Forudsætning om 

normalfordeling, om estimeret volatilitet og korrelation, om at historiske data repræsenterer fremtiden er ikke 

holdbare. 

En erklæring som at ”markedet aldrig er faldet 20 % inden for en periode af 3 måneders periode”, kan testes på 

statistisk vis, men er meningsløs hvis den bliver verificeret. Man kan ikke acceptere det, simpelthen fordi 

markedet aldrig før er faldet 20 % indenfor en 3 måneders periode. Man kan ikke lave en logisk sammenhæng 

mellem ”aldrig er faldet” til ”aldrig falder”. Samlinger af data kan være utilstrækkelige, markeder kan ændre 

sig, man ved måske ikke meget om markedet fra historisk information.75 

Som gennemgået tidligere i opgaven kan en justering af VaR ske ved at lave federe haler på 

sandsynlighedsfordelingen, og derved tilegne tab større sandsynlighed. Der kan så argumenteres for at benytte 

sandsynlighedsfordelingen med federe haler som en rationalisering af tidligere tab, hvilket er en naiv 

fremgangsmåde, idet det er de uforudsigelige begivenheder der er skadelige, da netop det skadelige kommer 

af at det er uforudsigeligt, altså kommer som et chok eller overraskelse. Lidt groft kan det stilles op som at intet 

forudsigeligt kan være virkeligt skadeligt og intet virkelig skadeligt kan være forudsigeligt, mest fordi rationelle 

folk lærer af deres fejl, og husker begivenheder der har skadet dem tidligere, og derfor udviser forsigtighed når 

det bliver genkendeligt. 

12.8 Jeg vil vurdere den nuværende situation omkring VaR’s tilstrækkelighed 
Efter at have skrevet denne opgave, vil min anbefaling og overordnede konklusion på VaR være: At VaR kan 

bruges som indikation, så længe den bruges med omtanke. Med indikation mener jeg at man bruger den til at 

spotte trends og øget risiko på ens positioner, men uden at stole blindt på den, samt uden at træffe vigtige 

beslutninger udelukkende på baggrund af VaR beregninger. Det er yderst vigtigt stadig at se på sine egne 

forventninger til tendenserne i markedet, hvilken vej markedet er på vej hen. VaR skal langt fra stå alene. 

Udover at rapportere dagligt VaR, vil jeg anbefale stress-tests uden sandsynligheder, der fortæller P/L ved 

forskellige scenarier, som man forventer og ikke forventer. Det må så være op til den enkelte investor eller 

handler at bedømme om han forsat vil have sine positioner, altså hans egen vurdering af sandsynligheden for 

at disse scenarier bliver opfyldt. 

                                                           
75 Nassim Taleb. 
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Overordnet er der to regler i finansverdenen man altid skal huske på, specielt når man sætter sin lid til 

matematisk risikomodeller der bygger på teoretiske forudsætninger: Intet afkast (eller overnormalt afkast, dvs. 

over den risikofrie rente) uden tilsvarende risiko, og hvis det lyder for godt til at være sandt er det det også. 

(Undtagelsen kan være arbitragesituationer, men dem kan der ses væk fra, da de sjældent opstår og varer 

særlig længe, og derfor heller ikke er specielt profitable. Ikke at forveksle med den type arbitrage som 

hedgefonde udfører, der ikke er den teoretiske arbitrage, men mere en form for systematisk betting på 

markedernes afvigelser fra normalen.) 

Med hensyn til Basel komiteen vil jeg konkludere, at det skaber at forkert incitament at bruge VaR som 

grundlag for kapitalkrav. Det skaber incitament for bankerne til at undervurdere deres risiko, og at manipulere 

for at producere lave VaR tal, så de har mindre kapitalkrav. Jo flere penge en bank skal binde til kapitalkrav, des 

mindre har banken at skabe afkast med. 
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