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Executive summary 
	  
	  
	  
The purpose with this master thesis has been to test if changes in the oil price have an influence 

on the American stock index: the S&P 500. 

 

During this master thesis I have tested if the volatility in the oil price have an influence on the 

S&P 500 by using empirical studies. The study is based on the conditional volatility model. 

Through a GARCH model the conditional variance of both the oil price and the S&P 500 has 

been explained.  

 

Both the oil price and the S&P 500 have been distributed by the Student-T distribution and both 

have been optimized with the Maximum Likelihood method.  

The volatility of the oil price has also been included in the S&P 500´s GARCH model through an 

externally explanatory variable. 

 

The result of the studies shows that the volatility of the oil price is significant with a 95 percent 

confidence. Furthermore the result shows that the externally explainable variable only has a 

correlation coefficient on 0.00864 percent. The effect of only 0.008646 percent gives the oil price 

volatility very low explanatory power. That low that its influence on the S&P 500 is questioned. 

The variability test shows that a GARCH model with a oil price volatility as an explainable 

variable can not explain more observation of the S&P 500 then the GARCH model without this 

explainable variable. Furthermore the model does not improve the standardized residuals to the 

S&P 500.  Because of the lack of model improvement the study reject the hypothesis that oil 

prices volatility has an influence on the S&P 500. 
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DEL 1 - INNLEDNING  
 

Det sorte gull blir den ofte kaldt. Oljen, verdens viktigste råvare. Helt siden oljen ble funnet på 

midten av 1800 tallet har den gjort livene til millioner av mennesker lettere. Verden har 

gjennomgått en globalisering og oljen har vært med som drivstoff. Bedrifter har blitt større og 

markeder har visket ut landegrenser. Det produseres i en del av verden og selges i en annen, og 

alt knyttes sammen gjennom transport. Oljen settes i sentrum for det hele da det benyttes i de 

fleste industrier. 

 

Gjennom de siste tretti årene har prisen på olje ekspandert. Et fat olje har gått fra å koste 20 

dollar fatet til langt over hundre dollar (EIA 2015c). Oljeprisen har ikke bare opplevd stor 

fremgang, den har også opplevd store fall. I samme tidsrom har prisen på olje fluktuert kraftig. At 

prisen på råolje er svært volatilitet er i seg selv interessant, men hvordan påvirkes industrien av 

den volatile oljeprisen - når bedrifter er avhengig av olje for å kunne transportere varene sine.  

 

For å finne ut hvor mye oljeprisen påvirker industrien vil denne oppgaven se på USA sine 500 

største bedrifter. Gjennom Standard and Poors 500 har USAs største og viktigste bedrifter blitt 

samlet i et indeks. S&P 500 blir sett på som et måleinstrument for hvordan det går med den 

amerikansk industrien (Sadorsky 1999). Ved å se på USAs 500 største bedrifter og hvordan 

oljeprisens endringer påvirker dem, håper avhandlingen å kunne si noe om hvordan endringene i 

oljeprisen påvirker den samlede industrien.  

 

Det finnes mye forskning rundt oljeprisens påvirkning på S&P 500. Både direkte som en del av 

regresjonen, og indirekte gjennom volatiliteten. Flere forskere mener at oljeprisens endringer har 

en viss påvirkning på S&P 500. Mens andre forskere mener at dette kun er tilfelle når oljeprisens 

endringer kommer fra en etterspørsels-boom eller når markedet er i en lav-volatil periode 

(Degiannakis, Angelidis og Filis (2013), Lee, Ni og Ratti (1995)). Noen tredje forskere mener at 

oljeprisen ikke har en stor påvirkning, men en høy-volatil oljepris kan gjøre at markedet forblir i 

en høy-volatil periode lengre enn hva markedet ellers ville gjort (Jammazi og Aloui (2010), Chen 

(2010).  

 

Oljeprisens påvirkning på S&P 500 er et stort fagområde. Denne avhandlingen ønsker å svare på 

om oljeprisen har en generell påvirkning på S&P 500. Ubetinget av om S&P 500 befinner seg i 

en høy-volatil eller lav-volatil periode. Ved å se på de siste tretti årene håper forfatteren å kunne 
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bekrefte eller avkrefte hypotesen om at oljeprisens endringer har en generell påvirkning på S&P 

500. 

1.1 Problemformulering 

 

Problemformuleringen til denne avhandlingen er: 

 

”Har oljeprisens endringer påvirkning på det amerikanske aksjeindekset, Standard & Poor 

500 sin avkastning ? ” 

 

For å kunne løse problemformuleringen har det vært nødvendige med noen problemstillinger som 

kan brukes som arbeidsredskaper for å svare på dette spørsmålet.  

 

For det første må oppgaven finne en modell som forklarer S&P 500. Den første problemstillingen  

og underspørsmål  vil derfor være:  

• Hvordan vil den optimale historiske aksjeavkastningsmodellen for Standard & Poors  500 

se ut?  

o Hvordan blir en aksje til ?  

o Hva er sammenhengen mellom aksjeprisen og risikoen ?  

 

Fordi problemformuleringen er interessert i å se på endringene i oljeprisen og ikke selve prisen 

eller avkastningen til olje, vil den andre problemstillingen være:  

• Hvordan ser volatilitetsmodellen til oljeprisen ut ? 

o Hva påvirker oljeprisen ? 

o Hvordan har den utviklet seg historisk ?  

 

Det tredje problemet som oppstår ved problemformuleringen er at det ikke er innlysende hvordan 

oljeprisens volatilitet skal inkluderes i avkastningen. Den tredje problemstillingen blir derfor: 

• Hvordan skal endringene i oljeprisen inkluderes i S&P 500 ?  

o Hvordan har forskere inkludert eksterne forklarende variabler i S&P 500 tidligere?  

1.2 Avgrensning 

 

For at ikke oppgaven skal bli for omfattende har det blitt gjort en del avgrensninger. Det har blitt 

gjort avgreninger både i forhold til oljeprisen og den amerikanske aksjeindeks S&P 500. 



Copenhagen Business School 2015  Johanne Kvalheim 
Cand.merc.FIR    

  
	  

7	  

 

I denne oppgaven er oljeprisens volatilitet en forklarende variabel. Det blir tatt utgangspunkt i at 

oljeprisen ikke blir påvirket av andre faktorer enn den selv. Dette har blitt gjort fordi oppgavens 

formål er å teste om endringen i oljeprisen påvirker aksjeindekset, og avhandlingen vil altså ikke 

finne ut i hvilken grad de forskjellige makroøkonomiske faktorene påvirker oljeprisen. 

 

På samme måte som at oljeprisen som variabel kun blir forklart av seg selv, blir det antatt at S&P 

500 kun blir forklart av seg selv og oljeprisvolatiliteten. Dette blir gjort fordi formålet med 

oppgaven er å se hvorvidt selve volatiliteten til oljeprisen har en påvirkning på S&P 500.  

 

Avhandlingen avgrenser seg videre fra å bruke andre GARCH-modeller enn ARCH og GARCH. 

Det anses som et for stort og omfattende område å analysere hele «ARCH-familien».  

 

Når oljeprisen inkluderes i S&P 500 har tidligere forskning inkludert oljeprisen via en matrise for 

både gjennomsnittsleddet og feilleddet. Denne metoden vil ikke bli brukt. Istedenfor vil 

oljeprisen bli inkludert gjennom en ekstern forklarende variabel i feilleddet. Oppgaven avgrenser 

seg fra å forklare og sammenligne de to metodene og modellene.   

 

 

1.3 Metode 
 

Denne avhandlingen vil bruke empiri for å besvare problemformuleringen. Empiri er det greske 

ordet for erfaring og det er altså på bakgrunn av studiets erfaringer at problemformuleringen blir 

besvart. For å kunne gjennomføre den empiriske analysen er det behov for data. Dataen som blir 

brukt er av den kvantitative form. Ved bruk av kvantitativ metode ønsker man å generalisere på 

bakgrunn av et større antall test-observasjoner. For at den sekundære dataen kan si noe om den 

generelle populasjonen er det viktig at test-observasjonene er av stor nok mengde. Med over 7000 

dags observasjoner og 1500 ukes observasjoner mener forfatter at den kvantitative data er stor 

nok til at studiet kan generalisere på bakgrunn av dens empiri.  

 

1.3.1 Undersøkelses design  
Den analytiske metoden som har blitt brukt er en aduktiv metode. En aduktiv metode skifter 

regelmessig mellom en deduktiv og en induktiv metode.  
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”Deduktive slutninger er, når vi med udgangspunkt i generelle principper drager slutning om 

enkelte hændelser … Induktiv er, når vi med udgangspunkt i en enkelt hændelse slutter os til et 

princip eller en generel lovmæssighed.” Andersen (2010) side 35.  

 

Den teoretiske bakgrunnen blir dannet av en rekke vitenskapelige artikler og fagbøker innenfor 

statistikk og finans. Teoriene danner en ramme for oppstilling av prinsipper om hvordan eksterne 

faktorer skal inkluderes i avkastningsmodellen, og også hvordan avkastningsmodellen bør 

modelleres. Den deduktive undersøkelsen bruker teorier som utgangspunkt når de empiriske 

analysene identifiserer den optimale avkastningsmodellen og tester om oljeprisen påvirker S&P 

500.  

 

Den induktive metoden kommer gjennom generaliseringen av resultatene. Avhandlingen sier at i 

det tidsrommet S&P 500 har blitt analysert vil prediksjonsmodell være den optimale. Videre 

trekkes det en generell slutning om hvorvidt oljeprisen har en påvirkningsevne i S&P 500 sitt 

aksjeindeks. 

 

 

1.3.2 Validitet og Reliabilitet 
Resultatene som kommer frem i den empiriske analysen, har blitt analysert og vurdert gjennom 

validitet og relabilitet.  

 

Validitet forteller noe om resultatenes gyldighet og relevans. Gyldigheten sier noe om hvordan 

teorien og den empiriske undersøkelsen passer sammen. Mens relevansen forteller hvor relevant 

de innsamlede dataene er for besvarelsen av problemformuleringen.  

 

Avhandlingen har gjennomført en større analyse av resultatenes gyldighet og relevans i siste del 

av dataanalysen. Dette har vært viktig da forfatteren mener at det er en ting å kunne uttale seg om 

relabilitet og gyldighet, men en annen ting er å kunne fortelle hvor stor relevans de estimerte 

resultatene har.   

 

For at modellen skal kalles gyldig har de standardiserte residualene litt testet for både avvik, 

heteroskedatisitet og autokorrelasjon.  For at de forklarende variablene skal bli akseptert som 

relevant har det ikke bare vært viktig at de har vært signifikant ved 95 prosent konfidensintervall, 
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det har også vært nødvendig at de øker modellens forklaringsgrad. Dette har vært viktig for å 

unngå å ha en overtilpasset modell.  

 

Relabilitet forteller hvor presis og sikker dataen er. Energy Information Administration og 

Thomas Reuters Datastream anses begge som sikre kilder for datasettenes relabilitet. WTI 

indekset har blitt justert for amerikanske bankhelligdager sånn at datasettene har samme antall 

observasjoner. Avhandlingen har videre valgt å senke datafrekvensen gjennom manuell koding, 

noe som vil være den største kilden til relabilitetsproblemer. Forfatter mener likevel at datasettet 

ikke inneholder relabilitets problemer, da de konverterte ukesobservasjonene tilsvarer den siste 

dagsobservasjonen i uken.  For å skape troverdighet rundt de ukentlige observasjoners relabilitet 

har de manuelle kodene blitt lagt i bilag sånn at leseren selv har mulighet til å teste datasettet. 

 

 

1.3.3 Den statistiske fremgangsmetoden 
For å finne ut om oljeprisen påvirker S&P 500 er det nødvendig med en praktisk metode. Den 

best egnede metoden for konstruksjonsprosessen er blitt vurdert til å være Tsay (2002) sin 

metode. Metoden har utgangspunkt i Box-Jenkin (1970) metologien. Box-Jenkin metoden er i 

utgangspunktet ment som en metode for å estimere en tidsserier på bakgrunn av en ARMA 

modell, men metoden har i senere tid blitt den vanligste metoden for estimering av tidsserier 

bygget på andre modeller også, eksempelvis GARCH modellen. 

 

Metoden tar utgangspunkt tre trinn; 

1. modellvalg  - Det første trinnet prøver å finne en modell som best fanger opp dynamikken 

i tidsserien. Det blir ofte brukt en grafisk metode hvor avkastningen testes for Partial 

Autocorrealtion Function og Autocorrelation Funktion.  

2. estimering av parametere - Ved bruk av OLS eller Maximum likelihood metoden 

ønskes det å estimere modellens parametere.  

3. modellvalidering  - Modell valideringen skal teste modellen for residual diagnostikk og 

overtilpasning. Overtilpasning vil si at modellen skal testes for om den er større enn hva 

som er nødvendig. Residual diagnostikk impliserer at residualene testes for lineær 

sammenheng og avhengighet 

 

Målet med Box-Jenkin metoden er å finne en ”sparsommelig” modell som med færrest mulig 

parametere klarer å fange opp hendelsene i tidsrekken.  
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Fordi denne avhandlingen i tillegg skal estimere oljeprisens avkastning og teste avkastningens 

signifikans blir det tillagt to punker til i metoden.  Fremgangsmetoden til denne oppgaven vil 

derfor være :  

 

1. spesifisere gjennomsnitts-funksjonen ved å teste for serieavhengigheter og dersom 

nødvendig, bygge  opp en økonomisk  modell, ARMA modellen, som fjerner den lineare 

avhengigheten i gjennomsnittet.  

2. bruke residualene til gjennomsnittsmodellen til å teste for ARCH effekt og 

volatilitetsklynger. 

3. Spesifisere en volatilitets modell, dersom det finnes volatilitetsklynger i datasettet og på 

nytt estimere gjennomsnittet og volatilitets funksjonen. 

4. Spesifiser gjennomsnittsfunksjonen til oljeprisavkastningen og bruke residualene til å 

teste for ARCH. Spesifisere en volatilitetsmodell. 

5. Gjennom en ekstern forklarende variabel og spesifiser på nytt volatilitetsmodellen til S&P 

500. Estimer på nytt gjennomsnittet og volatilitetsfunksjonen. 

6. sjekke om den nye modellen passer i datasettet og reestimere dersom ikke.   

Alle tester vil blir gjennomført i SAS Enterprise Guide 7.1. Fordi SAS Enterprise Guide 7.1 ikke 

inneholder alle koder, har det vært nødvendig å manuelt kode enkelte tester og beregninger. Et 

eksempel vil være senkningen av datafrekvensen. Samtlige manuelle koder er lagt i bilag. 

 

1.3.5 Avhandlingens formål 
 

Denne avhandlingen har to formål.   

1. For det første vil avhandlingen finne ut om oljeprisen påvirker USA sin viktigste 

aksjeindeks, S&P 500,  

2. For det andre vil avhandlingen vise at eksterne variabler kan påvirke den avhengige 

variabelen på en simplere måte, enn med en Vektor Auto Regresjons matrise i 

variansleddet1. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 VAR modellen vil ikke bli videre introdusert.  
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Denne avhandlingen er skrevet til en leser med en høyere forståelse av statistisk og finans. 

Oppgaven inneholder finansielle og statistiske termer og formler som forfatter forventer at 

leseren kjenner til.   

  

1.4 Struktur  
Denne avhandlingen er bygget opp av seks deler. Dette kapittelet vil derfor omhandle oppgavens 

struktur og oppbygning. Målet med kapittelet er å gi leseren en forståelse for hvordan oppgaven 

er bygget opp og se sammenhengen gjennom kapitlene.  

 

DEL 1 er oppgavens «startskudd». Her blir det gjennomgått  innledningen med motivasjon, 

problemformulering, metode, avgrensning og struktur. 

 

DEL 2  i oppgaven blir det redegjort for de viktigste faktorene til oljeprisens utvikling og 

hvordan de forskjellige faktorene spiller samme. Det blir videre redegjort for hvordan oljeprisen 

har utviklet seg de siste tretti årene og det settes fokus på hvordan USAs største aksjeindeks 

Standard and Poors 500 har utviklet seg den tilsvarende periode. Til slutt avsluttes del 2 med en 

gjennomgang av tidligere forskning på oljeprisens innvirkning på S&P 500. 

 

DEL 3 starter med en innføring i hvordan man setter prisen på en aksje og hvordan prisen eller 

eierens avkastningskrav og risiko beveger seg i forhold til hverandre. Etter det flytter teorien seg 

over i grunnleggende statistikk. Her blir det redegjort for hvordan det kan oppbygges en modell 

som forklarer den historiske utviklingen til aksjeavkastningen.  

 

DEL 4 gjennomfører en innledende empirisk analyse for å se hvordan observasjonene fordeler 

seg. Analysen er første ledd i oppbygningen og modellestimeringen av S&P 500. 

 

DEL 5 i oppgaven går tilbake til teorien for å gi en forståelse for hvordan betinget volatilitet skal 

bygges opp med en GARCH modell.   Modellen vil potensielt bli distribuert med en Student-t 

distribusjon og maksimeres ved hjelp av Maximum Likelihood metoden. Denne delen ser også på 

tidligere forskning og hvordan akademikerne har håndtert og modellert S&P 500 og hvilke 

metoder de har brukt for å inkludere eksterne variabler i regresjonsmodellen. 
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DEL 6 er oppgavens andre del av den empiriske analysen. Del 6 gjennomgår resultatene til 

modelloppbygning av S&P 500 og det gjennomføres en analyse av estimatene. Videre beveger 

analysen seg over på predikasjonen av oljeprisen og tesingen av signifikans for den eksterne 

faktoren. Til slutt testes hele modellen opp mot de observerte observasjonene, for å se om den 

estimerte modellen har validitet i den virkelige verden. 
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DEL 2 -  BAKGRUNN 
 
 

2.0.1 Hva påvirker oljeprisen?  
 
En grunnleggende antagelse i problemformuleringen er at oljeprisen er en uavhengig variabel 

som bare ”finnes” og ikke blir påvirket av noe annet enn seg selv. Denne antagelsen vil ikke ha 

mye validitet i den virkelige verden. Dette kapitelet vil derfor gi en grunnleggende innføring i 

oljeprisens oppbygning, av marked og politikk.  

 

 

 
Figur 1 - oljeprisens oppbygning  Kilde: Egen tilvirkning 

Oljeprisen blir dannet på samme måte som alle andre råvarer – av tilbud og etterspørsel. Mens 

etterspørselssiden kan deles inn i OECD land, Organization of Economic Co-operation and 

Deveopment, og ikke-OECD land, deles tilbudssiden inn i OPEC, Organization of the Petroleum 

Exporting Countires, og ikke-OPEC land. I tillegg til den vanlige markedsstrukturen av tilbud og 

etterspørsel finnes det en ekstra variable som stabiliserer prisen, oljelagrene.   

 

2.1 TILBUD 

2.1.1 OPEC 
 
 

Organisasjonen Organization of the Petroleum Exporting Countires, OPEC, er i vår tid en av de 

absolutt viktigste faktorene for utviklingen i oljeprisen. Organisasjonens medlemsland står for 40 

prosent av verdens råoljeproduksjon og deres oljeeksport utgjør cirka 60 prosent av den globale 

Oljepris	  OPEC	  

Ikke-‐
OPEC	  

Ikke-‐	  
OECD	  

OECD	  

Olje	  
lagerne	  
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petroleums handelen (EIA 2015a). Denne markedsandelen gjør organisasjon svært innflytelsesrik 

for internasjonale oljepriser. Noe som gjør at en produksjonsendring i OPECs største 

produksjonsland, Saudi Arabia, alene vil ha innflytelse på prisene.  

 

Organisasjonen OPEC ble dannet i 1960 av Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia og Venezuela. 

Organisasjonen har senere vokst seg større og i dag består organisasjonen av 12 medlemsland. I 

sin tid ble OPEC dannet som en motpol mot de syv største oljeselskapene i verden, også kaldt ”de 

syv søstre”, som agerte som et kartell; Exxon, Gulf, Texaco, Mobil, Chevron, BP og Shell. Flere 

av selskapene har senere fusjonert og selskapene vil i dag tilsvare Exxon-Mobil, BP, Shell og 

Chevron (store norske leksikon 2015). 

 

Den store innflytelsen som OPEC har kommer ikke bare fra medlemslandenes store 

produksjonskapasitet, men også fordi organisasjonen aktivt leder medlemslandenes 

oljeproduksjon ved å sette produksjonskvoter for hvert enkelt land. På denne måten maksimeres 

ikke det enkelte lands produksjon, eller tilpasser produksjonen etter markedets etterspørsel, men 

landene arbeider kollektivt med andre medlemslandene for å bevege og stabilisere prisene etter 

organisasjonens ønske. Opp gjennom historien har oljeprisens blant annet steget når OPEC har 

senket produksjonen blant medlemslandene.  

 

2.1.2 IKKE-OPEC 
	  
Oljeproduksjon i land utenfor OPEC produserer 60 prosent av verdens oljeproduksjon. Blant 

ikke-OPEC medlemmer kan Nord Amerika, Russland og Nordsjøen dras frem som 

hovedprodusentene (EIA 2015b).  

 

I kontrast til OPEC som koordinerer produksjonen mellom medlemslandene, vil produksjonen 

blant ikke-OPEC land skje uavhengig av hverandre. Grunnen til dette er at selskapene som driver 

produksjon i ikke-OPEC land er private investor-eide selskaper, i kontrast til de statseide 

selskapene blant OPEC landene. Investor eide selskaper arbeider for å maksimere eiernes verdi 

og tar investeringsbeslutninger på bakgrunn av dette, mens nasjonale selskaper vil i tillegg 

vedlegge faktorer som å skape arbeidsplasser, infrastruktur og statsinntekter ved 

investeringsbeslutninger. Ikke-OPEC selskapers investeringer og oljetilbud vil derfor respondere 

raskere til endringer i markedsforholdene enn de tilsvarende selskaper i OPEC landene. 
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Store deler av ikke-OPEC produksjon forekommer offshore eller i olje-sand, som begge har svært 

høye produksjonskostnader. De høye produksjonskostnadene er en konkurransesvakhet i forhold 

til OPECs svært lave kostnader vedrørende produksjonen.  

 

De vanskelige produksjonsforholdene har derimot gjort ikke-OPEC landene ledende innenfor 

utbyggings- og petroleumsteknologi. Over tid er målet at den teknologiske utviklingen vil klare å 

senke produksjonskostnadene til et nivå som dem mer konkurransedyktige ovenfor OPEC.  Selv 

om utvinningskostandene for ikke-OPEC landene er svært høye har den nye teknologien gjort at 

ikke-OPEC land har klart å hente ut olje fra områder hvor det tidligere ikke har vært mulig og 

dermed økt det totale tilbudet av olje i verden. 

 

I tillegg til oljeproduksjon produseres ikke-OPEC landene også store mengder naturgass. Den 

økte produksjonen av naturgass er en av de viktigste faktorer til dempningen av de stigende 

energiprisene som verden har sett.  

 

Det økte tilbudet av naturgassen og råolje fra ikke-OPEC land har ikke bare senket prisen på 

energi, men verdens etterspørsel har også blitt mer avhengig av tilbudet fra ikke-OPEC landene. 

Dette kommer av at OPEC som kartell ikke ønsker å optimere produksjonen i forhold til 

etterspørselen, og skaper dermed en avhengighet for produksjonen utenfor OPEC for at 

markedets etterspørsel skal tilfredsstilles. Avhengigheten til produksjon av ikke-OPEC landene 

har i de senere år medført større svingninger i markedsprisen. Mye av svingningene kan forklares 

ved at den større avhengigheten har gjort verden mer sårbar for produksjonskutt blant ikke-OPEC 

land. Dagens oljepriser reflekterer på den måten ikke bare dagens produksjon, men også 

forventningene til den fremtidige produksjonen blant ikke-OPEC land. Fra 2005 til 2008 viste 

produksjonsrapporter at ikke-OPEC produksjon var konsistent lavere enn prognosene. Noe som 

betydde at markedet var mer avhengig av OPEC produksjon enn hva de forventet, og dette førte 

til at oljeprisen fikk en kraftig stigning.  

 

2.2 ETTERSPØRSEL 
	  

2.2.1 OECD 
 
Organisasjonen OECD består av USA, store deler av Europa, samt andre utviklede land. I 2010 

sto disse landene for 53 prosent av verdens olje forbruk (EIA 2015c). Selv om OECD landene 



Copenhagen Business School 2015  Johanne Kvalheim 
Cand.merc.FIR    

  
	  

16	  

konsumerer mer olje, er forbruksveksten mye lavere enn i ikke-OECD landene. Fra 2000-2010 

har etterspørselen etter olje i OECD landene faktisk falt, tilsvarende er vekst på 40 prosent for 

ikke-OECD landene. Dette kan naturligvis forklares med at blant ikke-OECD landene finner man 

land som Kina og India, som begge har hatt en sterk økonomisk vekst i BNP de siste tiårene, har 

unngått de økonomiske krisene som mange av OECD landene har hatt.   

 

 
Figur 2 - oljeforbruket i OECD land  Kilde: eia.gov (2015c) 

 

De strukturelle forholdene som oljepriser, økonomisk vekst og politiske forhold vil i hvert enkelt 

land ha en innvirkning på landes oljeforbruk. Under Finanskrisen i 2008-2009 falt markedet for 

olje markant. Oljeprisen falt i 2008-2009 med hele 40 prosent (EIA 2015c). Ser man litt lengre 

tilbake i tid kommer det frem at fallet i forbruket av olje begynner allerede i 2006 da oljeprisene 

begynte å stige, og ble kraftig understøttet av den økonomiske krisen som rammer OECD 

landene.  

 

En annen sak som de seneste årene har understøttet den lave veksten i oljeforbruket, er de 

politiske forholdene blant OECD landene. Fordi OECD landene generelt har en høyer bil rate per 

innbygger, vil olje til bruk av transport utgjøre en større del av oljekonsumet. Økonomiske og 

politiske forhold som påvirker transport av varer og mennesker har derfor en påvirkning på det 

totale oljekonsumet i OECD landene. De seneste årene har det vært sterke politiske drivkrefter 

for å få ned utslipp av CO2 gasser og andre forurensede gasser fra energiforbrenning. Mange 

OECD land har derfor høye drivstoffavgifter og det arbeides i mange land med å utvikle mer 

miljøvennlige energikilder for å substituere olje.  

 

2.2.2 IKKE-OECD 
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Olje konsumet i utviklede land som ikke er en del av OECD har steget betraktelig de siste årene. 

Mens olje forbruket i OECD landene falt mellom 2000 og 2010, har ikke-OECD landene hatt en 

forbruksstigning på 40 prosent (EIA 2015d). Kina, India og Saudi Arabia kan dras frem som de 

største forbrukslandene og har hatt den største veksten blant ikke-OECD landene.  

 

 
Figure 3 - oljeforbruket i ikke-OECD land. Kilde: eia.gov (2015d) 

 

Det økende oljeforbruket er en refleksjon av den økonomiske veksten landene har hatt. Hvor både 

dagens økonomiske nivå og den forventede økonomiske veksten har hatt en sterk innvirkning på 

etterspørselen etter olje.  

 

For mange fabrikker og produksjons prosesser  er olje et viktig råstoff for produksjon. De 

økonomiske forholdene i landene har økt etterspørselen etter olje til transport. På grunn av bruken 

av olje har prisene steget parallelt med den økonomiske veksten. Dette kommer frem i figur 3. 

Mange ikke-OECD land har hatt en sterk økonomisk vekst, men også en markant velferdsvekst 

blant befolkningen, hvor mange millioner mennesker har blitt løftet ut av fattigdom. Den nye 

kjøpesterke befolkningen vil derfor også innvirke på etterspørselen etter olje.  

 

Ikke-OECD land har i stort omfang en sterk produksjonsindustri som er svært energi intensiv. 

Selv om olje brukes i lavere grad til transport av privatpersoner i forhold til OECD landene, har 

denne type oljeforbruk vokst kraftig de siste årene. Den økende kjøpekraften i befolkning har ført 

til en stor etterspørsel etter kjøretøy. Kjøretøy per innbygger er svært korrelert med 

personinntektene i hvert enkelt land. Det er et stort vekstmarked for kjøretøys forhandlere i 

mange ikke-OECD land.  
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Kinas sterke økonomiske vekst har nylig resultert i at landet i dag er det største 

energikonsumerende land i verden og det nest største oljekonsumerende i verden (EIA 2015d). I 

tillegg har Kinas stigende oljeforbruk i Kina vært et stort bidrag til det stigende oljeforbruket 

globalt. I følge Energy Information Administration (2915d) vil all netto økning av oljeforbruk 

komme fra ikke-OECD land.   

 

Selv om oljeforbruk er tydelig knyttet til økonomiske aktiviteter, har politiske reformer også en 

innvirkning og påvirker forbruket signifikant. Mange land i verdene subsidierer eller kontrollerer 

sluttprisene til forbrukerne. Dette gjør at elastisiteten i markedet minskes.  

 

2.3 AMERIKANSKE OLJELAGER 
 
Oljelagre er balansepunktet mellom tilbud og etterspørsel. Oljelagrene er et forebyggende tiltak 

for å stabilisere prisene, da både produksjon og etterspørsel av olje er to svært fluktuerende 

variabler som begge har stor usikkerhet rundt seg (EIA 2015 e).  

 

I perioder hvor produksjonen overstiger etterspørselen, blir olje og annen petroleum lagret for 

fremtidig bruk. Mens i perioder hvor etterspørselen overstiger produksjon vil lagrene supplere 

tilbudet. Den økonomiske nedturen i 2008 og 2009 er et eksempel på en tidsperiode hvor det 

uventede fallet i verdens etterspørsel etter olje førte til rekord store lagre i USA og andre OECD 

land EIA 2015e).  

 

 
Figure 4 - oljelagrenes størrelse Kilde : eia.gov (2015e) 

Fordi oljelagrene kan tilfredsstille både dagens og fremtidig etterspørsel, vil nivået av 

følsomheten til forholdet mellom dages priser og fremtidige priser være betydelig. Dersom 

markedet forventer en endring mot større etterspørsel eller lavere tilbud, vil prisene for fremtidige 
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kontrakter stige. Denne stigningen vil føre til oljelagrene vil substituere tilbudet for å senke 

prisen og skape prisbalanse i markedet.  

 

Denne type oljelager heter kommersielt oljelager og blir administrert av Energy Information 

Administration (EIA 2015e). Den andre type oljelager som USA og de fleste OECD landene 

opererer med er strategiske oljelager (SPR). Mens det kommersielle lageret endres på ukentlig 

basis og blir offentliggjort hver uke av EIA, er SPR et konstant lager.  

 

SPR ble dannet under oljekrisen i 1973-1974, hvor OPEC senket produksjonen og verdens 

oljepriser gikk fra 14 dollar fatet til 35 dollar fatet. Dette førte til sjokkbølger i mange land, blant 

annet USA, hvor mangelen på oljeimport gjorde at president Ford i ettertid besluttet at USA skal 

ha et oljelager for å forebygge en ny krise. Lageret er derfor ment som et reservelager og skal i 

prinsippet kun brukes ved nødstilfeller, og med en kapasitet på 700 millioner fat olje er den 

amerikanske SPR lageret verdens største.  

 

 

2.4 Utviklingen i Oljeprisen og S&P 500 
 

På samme måte som at det er interessant å se oppbygningen av oljeprisen, er det interessant å se 

hvordan politikk påvirker oljeprisen og dens historiske utvikling.  

 

Det neste avsnitt vil derfor se kort på oljeprisens historiske utvikling. Utover oljeprisens utvikling 

blir det i avsnittet etter redegjort for utviklingen i den amerikanske aksjeindeksen, S&P 500, hvor 

hovedtrekkene av indeksens utvikling vil bli redegjort for. 

 

2.4.1 Oljeprisens utvikling 
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Figur 5 - oljeprisens historiske utvikling Kilde: Egen tilvirkning  

 

Figur 5 viser de viktigste hendelsene i oljeprisens utvikling de siste tretti årene.  

 

Mellom 1985 og 2000 holdt oljeprisen et stabilt nivå på rundt 20 dollar fatet. Bakgrunnen for 

dette er at frem til 2000 forekom de mest utslagsgivende hendelsene på bakgrunn av geopolitisk 

og krig(EIA 2015g). Dette har sin naturlige forklaring  i at krig i områder rundt Midtøsten slår 

hardt ut på produksjonen og eksporten fra Midtøsten (EIA 2015g).  

 

 Mens fra 2000 og utover har den ekspansive utviklingen i oljeprisen skyldes det store 

etterspørselspresset fra de fremvoksende markedene i Kina og India (EIA.org 2015d). 

Finanskrisen har også hatt sin innvirkning på oljeprisen og hadde en dempende effekt på 

etterspørselen og prisen i dette tidsrommet.  

 

De siste årene har oljeprisen ligget rundt 00 dollar fatet. Dette endret seg betraktelig da OPEC 

valgte å øke produksjonen (EIA 2015g). Oljeprisen har siden november 2014 falt fra 100 dollar 

fatet til 40 dollar fatet.  
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2.4.2 S&P 500 sin utvikling  

 
Figur 6 - S&P 500 sin historiske utvikling. Kilde : Egen tilvirkning 

Gjennom de siste 30 årene har S&P 500 hatt en eksponentiell prisutvikling og gått fra et 

indeksnivå på 160 til en indekspris på over 2100. Selv om den finansielle prisutviklingen kan 

beskrives som positivt, skal det sies at utviklingen også har hatt sine nedturer. Den overstående 

figur viser klart og tydelig noen store nedgangsperioder.  

 

Som figur 7 viser var S&P 500s første store nedtur var 19. oktober 1987, «Black Monday». Den 

dagen falt avkastet med over 20 prosent. Det store fallet kommer svært tydelig frem på den 

understående grafen som viser avkastningene til S&P 500 for den samme perioden. Black 

Monday var en engangshendelse. Etter fallet den 19. oktober begynte børsen igjen å bevege seg 

oppover og da året var omme hadde indeksen passert sitt opprinnelige nivå.  

 

 
Figur 7 - Historisk avkastning for S&P 500. Kilde :Egen tilvirkning 
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I løpet av 1995 skjedde det er hamskifte for prisutviklingen. Fra en rolig og ganske lineær 

stigninger endrer prisindeksen seg til å øke eksponentielt. Samme år passerer markedsindeksen 

500 for første gang, noe som gjør at indeksen hadde tredoblet sin verdi siden 1987. 

 

It-boblens opptur ble avsluttet i 2000 med et indeksnivå på over 1550 før boblen sprakk. Fra mars 

2000 til oktober 2002 falt indeksen med 50 prosent. Da indeksen stabiliserte seg, var den nede i 

760 (Reuters 2013).  

 

Fra 2002 gikk det fem år til indeksen var oppe igjen på nivået den var på i 2000. I oktober 2007 

nådde S&P 500 et indeksnivå på 1570 og dette ble indekserings toppunktet før den falt igjen. I 

oktober samme år var indeksen nede i 1400 og året senere, da Lehman Brothers gikk konkurs og 

finansriksen var et faktum, hadde indeksen falt til 1100 (Reuters 2013) 

 

Noe man legger merke til med både it-boblen og finanskrisen og som kommer frem i figur 7, er at 

avkastningen er svært flyktig. Både før og etter at IT boblen sprakk var det sterke bevegelser i 

avkastningen til indeksen. Figur 7 viser at avkastningen begynte å flyktere allerede før både IT-

boblen sprakk og finanskrisen var et faktum. Denne observasjonen er god å ha i mente ved den 

kommende analysen. 

 

2.5 Tidligere forskning 
 

Degiannakis, Angelidis, og Filis (2013) oppsummerte i deres paper noen generelle oppfatninger 

omkring oljeprisen som det genererer et konsensus om rundt i forskningsmiljøet  

 

1. Tilbudssjokk av olje har ikke noe innvirkning på økonomien eller aksjemarkedet. Dette 

kommer først og fremst av at endringer i distribusjonen av olje ikke har signifikant 

innvirkning på oljeprisene fordi markedet klarer å forutsi OPEC sine 

produksjonsbeslutninger.  

2. Generelle etterspørselssjokk pleier å trigge en positiv respons rundt aksjemarkedet og 

økonomien mens oljespesifikke etterspørselssjokk har en negativ effekt. 

 

Det finnes lite litteratur som kan bevise at oljeprisene kan forutsi hvilke retning aksjemarkedet vil 

bevege seg i, men flere studier har funnet modeller som understøtter hypotesen om at oljepriser 
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og oljeprissjokk har en viss forklaringsevne på markedet og markedets volatilitet. De neste 

avsnittene vil oppsummere noen av disse studiene.  

 

Hamilton (1983) var den første til å gjennomføre empiriske studier rundt effekten av oljepris 

sjokkenes påvirkning på den amerikanske økonomien. Hamilton fant ut at oljeprisen hadde en 

påvirkning på makroøkonomiske aktiviteter i USA. I 1994 kom Hamilton igjen ut med et nytt 

studie hvor han viste til at allerede samme måned eller måneden etter et oljeprissjokk, vil sjokket 

ha en signifikant effekt på det reale aksjekursavkastet.  

 

Lee, Ni og Ratti (1995) fant ut at oljeprissjokk var mer sannsynlig til å gi en signifikant effekt 

dersom markedet befant seg i et stabilt regime fremfor et mer volatilt regime.   

 

Jones og Kaul (1996) sin studie var blant de første oljeprisstudiene av finansiell karakter hvor 

relasjonen mellom oljeprisen og aksjemarkedet kom frem. Studiet deres så på hvilke påvirkning 

høyere oljepriser kunne ha på amerikanske selskapers avkastning.  

 

Mens Jones og Kaul var blant de første til å se på den direkte påvirkningen av oljeprisen opp mot 

aksjeavkastningen, var Sadorsky (1999) den første til å modellere oljeprisens volatilitet med en 

GARCH modell. Gjennom en multivariert vektormodell estimerte han interaksjonene mellom 

oljeprisen, S&P 500 og flere makroøkonomiske faktorer. Resultatene fra studie tydet på at 

oljeprisens svingninger hadde en betydelig effekt på både landets økonomiske aktiviteter og 

aksjemarkedets finansielle utvikling. Noe Sadorsky oppdaget, og som i dag anses som en av de 

viktigste oppdagelsene i studiet hans, var at oljeprisens bevegelser kunne i bedre grad forklare 

variasjonene i markedsutviklingens enn hva renten kunne i årene etter 1974. En manipulert 

økning i oljeprisen viste seg å ha en tydelig negativ effekt på markedets avkastning.   

 

Park og Ratti (2008) gjorde et studie hvor de testet ut hypotesen om at; dersom oljeprissjokk har 

en effekt på realøkonomien gjennom forbruket til individer og bedrifter, burde effekten av 

oljeprissjokkene være observerbare på verdens aksjemarkeder. Gjennom studiet fant Park og 

Ratti blant annet ut at for europeiske land, men ikke for USA, vil en høyere volatilitet i oljeprisen 

signifikant minske det reale aksjeavkastet. De fant også ut at det ikke er en signifikant 

symmetrisk effekt for Europa og USA.  
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Apergis og Miller (2009) har også sett på hvordan strukturerte olje markeds sjokk innvirker på 

aksjeprisene. Gjennom studiet sitt viser de at internasjonal aksjemarkedets avkast ikke 

responderte sterkt på olje markedssjokk. Den signifikante effekten av et oljesjokk var marginal. 

Det teoretiske utgangspunktet for at oljeprisen skal ha en innvirkning på aksjemarkedet er at 

oljeprissjokk påvirker markedsavkastet gjennom aksjeselskapenes inntekter og utgifter (Jones et 

al., 1994)  

 

Flere studier rapporterer at oljeprisens volatilitet har en negativ effekt på aksjemarkedet. 

Papapetour (2001) viste gjennom studie sitt at oljeprissjokkets negative innvirkning på 

aksjemarkedet kommer fra den negative effekten endringen av oljeprisen har på outputet i den 

industrielle produksjon.  

 

Jammazi og Aloui (2010) fant gjennom Markov-Switching sin EGARCH modell en modell som 

understøtter synspunktet om at høyere oljepriser har en forklaringsevne på en høyere 

aksjeprisvolatilitet og kan derfor transformere et regime fra stabilt til mer volatilt.   

 

Chen (2010) brukte en tidsvarierende EGARCH for å undersøke om en stigende oljepris kunne 

føre til et bearish aksjemarked. Resultatene fra undersøkelsen tyder på at en økning i oljeprisen 

øker sannsynligheten for en endring i aksjemarkedet, fra et lav-volatilitet til et høy-volatilitet 

regime. Resultatene tyder videre på at en høyere oljepris tvinger aksjemarkedet til å forbli i et 

høyvolatilt regime i en lengre periode.   

 

 

2.6 Oppsummering 
 

I oppgavens andre del har det kommet frem at oljeprisen egentlig bygger på fem 

makroøkonomiske faktorer og er en balanse av forholdet mellom dem. De fem faktorene består 

av tilbudet fra OPEC land og ikke-OPEC land, etterspørsel fra OECD land og ikke-OECD land 

og hvert enkelt lands oljelager. Mens markedskreftene mellom tilbud og etterspørsel skaper 

fluktuasjon i oljeprisen, arbeider oljelagrene for å stabilisere prisen. 
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Videre har de historiske utviklingene i oljeprisen og S&P 500 blitt redegjort for. Avhandlingen 

har sett på hvilke makro økonomiske og geopolitiske hendelser som har hatt den største 

påvirkningen på kursutviklingene.  

 

Tilslutt har oppgavens andre del oppsummert de viktigste forskningsresultatene for oljeprisens 

påvirkningsevne for S&P 500. Det kan dra frem at tidligere forskning har funnet at oljeprisen har 

en liten, men negativ effekt på S&P 500 og har en tendens til å skape et mer volatilt marked. 

Videre at tilbudssjokk ikke påvirker S&P 500, men etterspørselssjokk gjør. 
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DEL 3 - TEORI  
 
Teoriavsnittet er bygget opp med tre hovedkategorier.  Først blir det redegjort for den teoretiske 

metoden for prisdannelse av en aksje. Deretter blir sammenhengen mellom aksjeavkastet og 

risikoen forklart, før det tilslutt bli satt fokus på å modellere en statistisk modell som kan forklare 

den samlede avkastningen til USAs 500 største bedrifter, gjennom S&P 500.  

 

3.1 Prisen på en aksje 
 
Prisen på en aksje reflekterer den prisen en investor er villig til å betale for en andel av et selskap. 

På den måten vil summen av alle selskapets aksjer svare til verdien av selskapet egenkapital og 

den verdien skal gjerne samsvare med den teoretiske verdien som kan regnes ut fra selskapets 

bokførte verdi (Sørensen, 2009).  

 

Det finnes flere måter å regne ut egenkapitalen til et selskap, men en metoder stikker seg ut som 

den mest brukte, Discount Cash Flow (DCF). 

 

Discount Cash Flow modellen er den mest populære og mest brukte verdiansettelses metoden. 

Metoden er et lærebokeksempelet på hvordan egenkapitalen skal beregnes. Discount Cash Flow 

modellen beregner selskapets nåverdi ut i fra de tilbake diskonterte, budsjetterte, fremtidige, frie 

pengestrømmer.  Modellen sier at det bare er de frie pengestrømmer og bedriftens vektede 

gjennomsnittskostnader (WACC) som vil påvirke markedsverdien til selskapet. Selskapets verdi 

blir positivt påvirket av en høyere andel frie pengestrømmer (Free Cash Flow) og lavere WACC 

 

𝑉𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 =   

€ 

FCFt
(1+WACC)tt= i

n

∑ +
FCFn+1

WACC − g
×

1
(1+WACC)n

 

 

 Som det kommer frem i modellen tilbake diskonteres summen av de budsjetterte frie 

pengestrømmene med diskonteringsrentene WACC, den veiede gjennomsnittskostnaden på 

kapital.  

 

Summen av de tilbake diskonterte frie pengestrømmene adderes med den tilbake diskonterte 

terminalverdi. Terminalverdien er perioden etter budsjettperioden. Terminalverdien er et helt 

teoretisk beløp og er ment for å være en indikator på hvilke retning virksomhetens verdi vil gå i. 
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Terminalperioden er en uendelig serie av fremtidige forecast beskrevet med en konstant 

vekstrate, g. 

 

Nåverdien av terminalperioden og de budsjetterte frie pengestrømmer utgjør som sagt 

virksomhetens verdi. For å finne den bokførte egenkapital, må man subtrahere virksomhetens 

verdi med den netto rentebærende gjelden. 

€ 

E =V −D
 

 

Den vektede gjennomsnittlige kapitalkostnaden, WACC, er det samlede forventede avkastkrav 

selskapet skal betale eierne og kreditorene sine. WACCen er summen av den finansielle 

gearingen, eierens avkastkrav og lånerentene. Denne kommer frem i understående formel;  

 

 

3.2  Risiko og avkast 
 

3.2.1 Aksjeavkastning 
Prisen på en aksje er viktig, men det er ikke prisen som blir brukt i finansielle studier, men 

derimot aksjeavkastninger. Tsay (2002) ga to gode grunner til å bruke aksjeavkastningen fremfor 

aksjeprisen når man gjennomførte finansielle studier.  

For det første vil aksjeavkastningen for den gjennomsnittlige investor gi en komplett og skalafri 

oppsummeringen av investeringsmuligheten. For det andre er avkastning enklere å håndtere enn 

prisserier fordi avkastningen har mer attraktive statistiske egenskaper, Tsay (2002) 

 

Det finnes flere måter å definere aksjeavkastet. Den simpleste måten er å skrive en en-periodisk 

aksjeavkastningen er ved  

 

 

Den mest vanlige forment for avkastning er kontinuerlig forventet avkastninger, eller 

logaritmiske avkastingen (Tsay 2002).  

 

 

€ 

WACC =
D
V
× rd × (1− t) +

E
V
× re

€ 

R =
Pt
Pt−1

−1

€ 

rt = ln 1+ Rt( ) = ln Pt
Pt−1
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$ 
% 
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Kontinuerlig forventet avkastning er den mest brukte avkastning formen innenfor finansiell 

analyse, da den forventer at avkastningen er kontinuerlig over tid, noe som gjør at datafrekvensen 

ikke vil ha en innvirkning på avkastningen.  En annen positiv egenskap med kontinuerlig 

forventet avkastninger i forhold til simpelt flere-periodisk avkastning er at det den kontinuerlige 

avkastningen minimerer aksjetapet til -100 %, mens simpelt flere-periodisk avkastning har 

uendelig tap. Et gulv på aksjetapet er mer realistisk enn ubegrenset tap, da et tap på 100 % er det 

meste en aksjeeier vil ha mulighet til å tape i den virkelige verden (Tsay 2002).  

 

3.2.2 Moderne porteføljeteori  
 

”There are no such thing as a free lunch”  - ukjent 

 

Harry Markowitz utviklet i 1952 det som i dag kalles Moderne Porteføljeteori (Bodie, Kane, og 

Marcus, 2011). En konstruert portefølje av aktiva vil med moderne porteføljeteori bli risikojustert 

gjennom diversifikasjon. Investeringer er i følge moderne porteføljeteori en byttehandel mellom 

avkastning og risiko. Et aktiva med en tilhørende høyt avkast vil være mer risikabelt enn et aktiva 

med lavere forventet avkastning. Moderne porteføljeteori blir på den måten et beslutningsredskap 

for å maksimere porteføljenes forventede avkast for en gitt risiko, eller for å minimere risikoen 

for et en gitt avkastning.  

 

Gjennom å vurdere forholdet mellom risiko og avkastning vil moderne porteføljeteori arbeide for 

å konstruere den optimale portefølje.  

 

3.2.3 Porteføljens avkastning og risiko 
 

Den forventede avkastningen til en portefølje av aktiva , er gitt ved det vektede gjennomsnitt 

, av hvert aktiva sitt forventede avkastning . Vektingene til porteføljen skal alltid summere til 

en.   

 

 
 

€ 

rp

€ 

xi

€ 

ri

€ 

E rp( ) = xiE ri( )
i=1

N

∑

€ 

σ 2 rp( ) = xi
2σ 2 ri( ) + x j

2σ 2 rj( ) + 2xi
2x j

2Cov(ri,rj )
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Standardavviket til porteføljen uttrykker den fluktuasjonen som aksjen kan ha og er en indikator 

på spredningen av alle sannsynlige utfall aksjeprisen kan få. Selv om det er vanlig å omtale om 

volatilitet og risiko om hverandre, er volatiliteten ikke det samme som risiko. Mens risiko blir 

assosiert med uønskede hendelser som bringer uro rundt kursverdien er volatilitet et 

måleinstrument for usikkerheter, og som også kan gi positive utfall for investor (Poon 2005). 

 

Porteføljeforvaltere bruker i stor grad volatiliteten som utgangspunkt når de sette sammen en 

portefølje. Hvor mye avkastning en porteføljeforvalter kan forvente vil være forbeholdt mellom 

hvor mye usikkerhet porteføljen og investoren kan tåle, og hvor høy avkastning investoren ønsker 

tjene.  

 

Variansen blir utregnet som den samlede, vektede variansen addert med den multipliserte 

kovariansen og variansens vekting til avkastningen for de forskjellige aktiva. Standardavviket for 

porteføljene blir så kvadratroten av variansen.  

 

Variansen er det kvadrerte standardavviket, og fordi variansen er kvadrert vil varaisene være 

mindre stabil og dermed mindre egent til å estimere fremtidige fluktuasjoner, sammenlignet med 

standardavviket. Videre måles standardavviket i samme enhet som aksjeavkastningen. Dette er 

også et argument for at standardavviket er mer egnet til å beskrive volatiliteten til 

aksjeavkastningen enn variansen. 

 

Kovariansen er et mål på hvor stor grad to tilfeldige variabler, eller aksjer, vil beveger seg i 

samme eller i motsatt retning av hverandre (Bodie, Kane, Marcus,. 2011).  Hvis kovariansen er -1 

vil det være en perfekt negativ retningsforhold mellom X og Y, mens det motsatte vil være tilfelle 

med en kovarians på 1, hvor X og Y vil følge hverandre parallelt.  

 

 

 

Den optimale porteføljen vil alltid være den som gir den høyeste avkastningen for det laveste 

standardavviket. Ved å sette sammen porteføljen på bakgrunn av kovariansene tar man høyde for 

at aktivaene vil bevege seg forskjellig henholdsvis ved ny markedsinformasjon og dermed sprer 

risikoen til porteføljen.  

 

€ 

cov(X,Y ) =σXY = E X − µX( ) Y − µY( )[ ]
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Risikoen i markedet deles opp i systematisk og usystematisk risiko. Den systematiske risikoen 

befinner seg på den enkelte virksomhet og er den risikoen hver enkel virksomhet påtar seg. Ved å 

bygge opp en diversifisert portefølje med aktiva fra forskjellige bransjer og med forskjellige 

kovarianser, kan investorene diversifisere bort all systematisk risiko.  

 

Den usystematiske risikoen kan komme av konjunktursvingninger og andre markedsrelaterte 

faktorer som den enkelte investor ikke kan forsikre seg mot. Det vil alltid finnes noe usystematisk 

risiko i en portefølje, for selv om man diversifiserer mellom bransjer, vil det være noen 

makroøkonomiske faktorer som slår ned i hele markedet. Finanskrisen i USA i 2007- 2008, samt 

gjeldskrisen i Europa er eksempler på dette. 

 

3.2.4 Middelverdi-varians regelen 
 

En av Moderne Porteføljeteoris antagelser er at investorer er risikoavers. Investorer søker derfor 

alltid det laveste standardavviket for en gitt avkastning eller den høyeste avkastningen for en 

bestemt standardavvik.  

 

Moderne porteføljeteori antar at avkastning og volatilitet følger hverandre og  volatiliteten er 

derfor grunnlaget til å beskrive utviklingen til aksjeavkastningen. Porteføljen er effisient, eller 

optimal, hvis porteføljens samlede forventede avkastningen er maksimert i forhold til porteføljens 

standardavvik. For å finne ut om porteføljen er effisient, ser man på om den treffer den effisiente 

rand (figur 8).  Den effisente rand består av mange forskjellige porteføljer som alle oppfyller 

middelverdi-varians kriteriet. Den effisiente rand begynner ved Minimum-varians porteføljen 

”M” og fortsette oppover. Grunnen til dette er at en investor vil aldri velge en portefølje på 

undersiden av minimum-varians porteføljen, da han vil kunne oppnå en høyere avkastning for 

samme risikonivå ved å velge en portefølje høyere oppe.  
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Figure 8 - Mimimum varians porteføljen  Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

3.3  Tidsserier for aksjeindeks og dens statistiske egenskaper 
 

I dette avsnittet vil aksjeindeksens statistiske egenskaper bli studert nærmere. Observasjonene 

som denne tidsserie vil se på er den samlede avkastningen til USAs største virksomheter i S&P 

500. Målet er å kunne beskrive aksjekursens utvikling over tid gjennom en regresjonsmodell. 

 

Før avhandlingen går videre med den teoretiske oppbygningen av regresjonsmodellen som 

forklarer utviklingen til S& 500, vil grunnleggende statistiske begreper blir gjennomgått. Det 

neste avsnittet vil ta for seg noen av de statistiske begrepene og egenskapene som blir bruk når 

man arbeider og forholder seg til finansielle tidsserie. Deretter vil avhandlingen se nærmere på 

forhold som definerer finansielle tidsserier.  

 

3.3.1 Den stokastiske prosessen 
 

En tidsserie er en rekke observasjoner som er foretatt over et visst tidsperspektiv. Observasjonene 

blir representert ved en statistisk modell og modellen som bekrefter observasjonene blir beskrevet 

som en prosess i diskret tid. Prosessen som bekrefter observasjonene tar utgangspunkt i at 

observasjonene er svært lite forutsigbare og anser i stor grad observasjonene som tilfeldige. 

Denne tilfeldigheten kalles en stokastisk prosess eller en tidsserie prosess (Wooldridge 2009). 
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 Av interesse ønskes det at den stokastiske prosessen skal følge en stasjonær prosess. Innenfor 

stasjonære prosesser skilles det mellom absolutt stasjonæritet og svak stasjonæritet (Stock, 

Watson, 2012).  Absolutt stasjonæritet antar at alle observasjonene skal være konstant og har den 

samme verdien. Dette er en svært streng antagelse, og forekomme derfor svært sjeldent. Mer 

vanlig er det å observere svak stasjonæritet, hvor ),...,( 1 ntt XX −−  følger en svakt stasjonær prosess. 

For at en prosess skal være svakt stasjonært skal kovariansen være uavhengig av tid. Det vil si at 

så lenge det er samme tidsintervall mellom variablene vil kovariansen mellom dem være av 

samme verdi. Kovariansen mellom 4−tX  og 8−tX  vil være den sammen som kovariansen mellom 

1−tX  og 4−tX . At en prosess er stasjonær vil i mer økonomiske termer bety at et sjokk ikke har en 

vedvarende effekt. Et sjokk vil altså ikke være starten på en ny likevekt, men observasjonene vil 

snarere bevege seg tilbake til 𝜇 (Stock, Watson 2012) 

  

Vi antar vi at 𝜇(𝑡)er prosessens forventning. Variansen og kovariansen til at 𝜇(𝑡) er da gitt ved 

𝜎!(𝑡) = 𝜎! og  𝛾(𝑘) = 𝐶𝑜𝑣 𝑋! ,𝑋!!! = 𝜎!!!!!! = 𝐸 (𝑋! − 𝜇)(𝑋!!! − 𝜇)  

Hvor 𝑘  vil være observasjonens tidspunkt.  

 

Dette er variablenes første og andre moment og gir en autokorrelasjonsfunksjon til den stasjonære 

prosessen ved; 

 

𝜌 𝑘 = !"# !!,!!!!

!!
!!!!!

!
  =! !
! !

 

𝜌 0 = 1 og 𝜌 −𝑘 = 𝜌(𝑘) 

 

Autokorrelasjon, 𝜌, er et statistisk mål for avhengigheten mellom to variabler (Stock, Watson, 

2012). Pearsons korrelasjon, eller korrelasjonskoeffisienten, er den mest brukte målformen for 

korrelasjon og uttrykker avhengigheten for to variabler med et tall mellom -1 og 1. Fordi 

korrelasjonen bygger på variansenes avhengighet av hverandre vil korrelasjonen mellom 

variablene ikke alltid være konstant. 

 

Dersom 𝑓(𝑦!!!,… ,𝑦!!!)følger en multivariert normalfordeling vil en svak stasjonær prosess og 

en absolutt stasjonær prosess være ekvivalente. Grunnen til dette er at den multivarierte 

normalfordeling blir gitt ved variablenes første og andre moment. Dette vil ikke være tilfellet for 

andre fordelinger.  
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Bland andre prosesser finnes ren tilfeldig prosess eller hvit støy. En hvit støy prosess følger en 

diskret tid og består av uavhengige identisk fordelte tilfeldige variabler (i.i.d).  Prosessen har en 

konstant forventning og varians, samt en autokorrelasjon som er gitt ved 𝜌 𝑘 = 1 hvor 𝑘 = 0 og 

𝜌 𝑘 = 0 når 𝑘 = 1. 

 

En prosess som er mer brukt blant finansielle observasjonene er en random walk. Hvor feilleddet 

 er hvit støy, med en forventning 𝜇 og en varians 𝜎!  (Stock, Watson 2012). 

 

En random walk vil si at det beste bud for morgendagens avkastning, vil være dagens avkastning, 

med en viss feilmargin.   
   

Men hvis vi antar at 𝑌!!! = 0 vil prosessen utvikle seg ved at  

 

𝑦! = 𝑢!       →       𝑦!!! = 𝑦! + 𝑢!!! =   𝑢! + 𝑢!!!   

 

Noe som vil si at 𝑦! = 𝑢!!
!!!  over tid og gjør at 𝐸 𝑦! = 𝑡𝜇  og 𝑣𝑎𝑟 𝑦! = 𝑡𝜎! 

 

En random walk er altså ikke en stasjonær prosess med konstant forventning og varians da den 

har en korrelasjon på en. For å gjøre en random walk stasjonær må modellen differensiere den 

logaritmiske avkastningen, slik at randome walk blir til hvit støy  ∆𝑦! = 𝑢!  

 

Tidsrekker modellers ved den betingede forventning og variansen til 𝑦! og er gitt ved tidligere 

tilgjengelig informasjon 𝐹!!!. At noe er betinget vil si at   
𝑃 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒  𝑠𝑣𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟  𝑖  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑖  𝑑𝑎𝑔 𝑠𝑡𝑜𝑟  𝑠𝑣𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟  𝑖  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑖  𝑔å𝑟

> 𝑃(𝑠𝑡𝑜𝑟  𝑠𝑣𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑖  𝑑𝑎𝑔) 
Forventingene og variansen til 𝑦!  vil altså være 𝜇 = 𝐸 𝑦! 𝐹!!!   og 𝜎! = 𝑣𝑎𝑟 𝑦! 𝐹!!! . 

Dersom𝐹! = (𝑦!!!,𝑦!!!,… ,𝑦!!!,) vil det si at 𝐸 𝑦!!! 𝑦! ,𝑦!!!,… ,𝑦!!! =𝑦! 

 

Gårsdagens observasjon er det samme som 1 lag. Hvor mye av gårsdags observasjoner, eller 

observasjonene i lag1, modellen forventer å huske, er avhengig av korrelasjonskoeffisienten. En 

regresjonsmodellen hvor den avhengige variabelen  𝑦! er betinget av tidligere observasjoner med 

en forklarende korrelasjonskoeffisient blir kalt en Autoregressiv modell. 

€ 

ut

€ 

yt = yt−1 + ut
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3.3.2 Autoregressive Moving Average (ARMA) 
 

Den Autoregressive Moving Average (ARMA) modellen av Box og Jenkins (1970) er blant de 

mest brukte modellene til å modellere tidsserier. Grunnleggende regresjonsteori forventer en 

stasjonær lineær prosess hvor feilleddene er ikke-korrelerte med hverandre,  men som det kom 

frem i forrige avsnitt er dette ikke tilfellet ved tidsseriemodeller, hvor observasjonene gjerne er 

betinget og feilleddene er korrelert. Feilleddet er altså ikke hvit støy  (Makridakis, Wheelwright 

og Hyndman 1998 ).  

 

ARMA modellen fanger opp denne korrelasjonen.  Modellen viser at det finnes en linear, 

betinget og avhengig sammenheng mellom de finansielle observasjonene. Det vil altså si at 

dagens avkastning til en viss grad vil være påvirket av gårsdagens feilledd.    

 

ARMA modellen modellerer den daglige avkastningen ut i fra tidligere avkastninger og betinget 

hvit støy.  

tt uy += µ  

qtqttptptt uuuyycy −−−− −−−++++= 111110 ...... θθφφ  

 

Modellen er i utgangspunktet bygget opp av to ledd. Den autoregressive delen, og Moving 

Average-delen. Den autoregressive delen sier at dagens avkastning er korrelert og avhengig av 

gårdagens avkastning, som er modellert ut i fra tidligere dagers avkastning. Moving Average-

delen bygget derimot på at dagens avkastning er avhengig av de tidligere feilleddene. Hvor lenge 

modellens hukommelse varer blir bestemt av variabelens koeffisient.  

 

 3.3.2.1 Moving Average (MA) modellen 
 
Blant de simpleste formene for betinget forventet avkastning finner man Moving Average. 

Moving Average antar at 𝑢! , er i.i.d, tilfeldige variabler, hvor 𝐸 𝑢! = 0  og 𝑣𝑎𝑟   𝑢! = 𝜎!. 

Dersom man antar at de tidligere 𝑢!!!  er betinget vil Moving Average prosessen følge en 

betinget hvit støy prosess hvor 𝑢!~𝑁(0,𝜎!)  

 

𝑦! = 𝑐! + 𝑢! − 𝜃!𝑢!!! − 𝜃!𝑢!!! −⋯− 𝜃!𝑢!!! 
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MA(q) modellen er en linear betinget hvit støy prosess, hvor dagens avkastning er avhengig av 

tidligere sjokk. Hvor fort sjokket «dør ut» avhenger av korrelasjons-koeffisienten 𝜃!. 

(Makridakis, Wheelwright og Hyndman 1998 ). 

 

3.3.2.2 Autoregressiv (AR) modellen 
 

Den andre halvdelen av ARMA modellen er den autoregressive delene. Den autoregressive 

modellen sier at dagens avkastning kan til en viss grad bli forklart av gårsdagens informasjon. 

Hvor mye gårsdags avkastning forklarer dagens avkastning kommer an på hvor mye variansen til 

de to variablene er korrelert med hverandre. Korrelasjon blir beskrevet ved korrelasjons-

koeffisienten φ .  

 

𝑦! = 𝜇 +    φ
!
𝑦!!! + 𝑢! 

Hvor 𝑢!~𝑁(0,𝜎!)  og hvit støy  

 For at modellen skal forbli stasjonær er det viktig at korrelasjons-koeffisienten ikke overstiger 1.  

 

3.3.3 Minste kvadrats metode 
 

ARMA modellen er en lineær modell som beskriver avkastningen til S&P 500. Lineær regresjon 

blir laget ved hjelp av Minste kvadrats metode, «Ordinary Least Squares» (OLS). Metoden finner 

den regresjonsmodellen som ligger tettest på de observerte verdier og som best minimerer den 

vertikale avstanden mellom residualene og den estimerte regresjon. 

 

min 𝑢!! = min 𝑌! − 𝑌!
! = min 𝑌! − 𝛽! − 𝛽!𝑋!

!

!!!

!

!!!

!

!!!
 

SSR modellen vil minimere parameter koeffisienten, for å finne den optimale regresjonen.  

 

3.3.3.1 Forutsetninger for en gyldig modell  
OLS metoden har syv forutsetninger til regresjonsmodellen for at regresjonsmodellen kan finne 

den «Best Linear Unbias Estimat» (BLUE)  
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For at en regresjonsmodell skal kalles gyldig skal de tre første forutsetningene være absolutte. 

Brytes en av de tre første forutsetningen, vil modellen karakteriseres som bias. For å optimere 

regresjonsmodellen og finne Best Linear Unbias Estimat, skal samtlige forutsetninger være 

tilstede (Wooldridge 2009).  

1. Lineare parameter 
 

2. Ingen perfekt multi-kolinearitet 

Ingen av de uavhengige variablene er konstante eller er perfekt lineær avhengig av hverandre. De 

uavhengige variablene kan være noe korrelert med hverandre, men ikke perfekt korrelert.   

3. Det betingede gjennomsnitt er null 

Gjennomsnittet til den forklarende variabel =0   

4. Homoskedadisitet  

Feilleddet har en varians som er konstant over tid.  

5. Ingen perfekt seriekorrelasjon  

Det skal ikke være seriekorrelasjon mellom feilleddene.  

6. Normalitet i feilleddet 

Feilleddet  er uavhengig av  og identisk distribuert etter normalfordeling   

 

 

 

 
  

€ 

yt = β0 + β1xt1 + ...+ βk xtk + ut

€ 

xt = xt1,xt 2,...,xtk( )

€ 

ut

€ 

X

€ 

Normal 0,σ2( )
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DEL 4 - INNLEDENE ANALYSE  
 

4.1 Data beskrivelse  

 

4.1.1 S&P 500 Composite også kjent som S&P 500 
 

S&P 500-indekset er en aksjeindeks utregnet av Standard & Poors og inneholder 500 aksjer fra 

de to største amerikanske børsene, New York Stock Exchange og NASDAQ. Aksjene tilhører 

alle store selskaper, men ikke nødvendigvis dem med de største markedsverdiene, da likviditeten 

også blir vurdert.  

 

S&P 500 Composite indekset er markedsvektet og float-justert. Float-justert vil si at kun aksjer 

som er tilgjengelig for fri handel vil inngå i indekset, og dermed uteblir aksjene som er eid av 

kapitalfond og lignende.   

 

Når indeksverdien beregnes vil vekningen av de enkelte aksjer ligge til grunn. Det skilles mellom 

prisvekting og markedsvekting. En prisvektet indeks vil vekte alle aksjene likt og på den måten 

vil en 10 prosent stigning for en mindre bedrift ha samme betydning for indeksverdien som ved 

en 10 prosent stigning av en større bedrift. En markedsvektet indeks vekter hver bedrift ut ifra 

dens størrelse. En 10 prosent stigning for en stor bedrift vil vekte tyngre for det samlede indekset 

enn hva en tilsvarende økning vil ha for en mindre bedrift.  

 

Observasjonene til S&P 500 er hentet fra Thomas  Reuters DataStream med koden S&PCOMP 

(PI) 

 

4.1.2 WTI oljeprisen 
	  
Denne avhandling har valgt å se på det amerikanske aksjemarkedet og teste om oljeprisen har en 

innvirkning på markedet. Fordi markedet er det amerikanske er det naturlig at oljeprisen som blir 

brukt er den amerikanske West Texas Intermediate (WTI) som blir solgt på de amerikanske 

børsene.   

 

Prisen på WTI råolje er hentet fra den offisielle amerikanske databasen, Energy Information 

Administration, som oppdaterer prisindekset  en gang i uken.  
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4.1.3 Input til analyse  
 

Fordi WTI kun går tilbake 30 år vil tidsserien for S&P 500 også starte i 1986. WTI observasjonen 

er blitt bearbeidet og justert for amerikanske bankhelligdager. Dette er blitt gjort for at de to 

datasettene skal inneholde den samme mengden observasjoner.   

 

Samtlige analyser er foretatt i SAS Enterprise Guide 7.1  

 

4.2 Innledende analyse  
 
Før oljeprisen kan testes for signifikant påvirkning, må det skapes en generell forståelse for 

utviklingen av S&P 500s observasjoner. Det ønskes å finne ut hvordan observasjonene oppfører 

seg og videre utvikler seg. Målet med den innledende analysen er å legge et grunnlag for 

modelleringen av den optimale prediksjonsmodellen. 

 

4.2.1 Data observasjonene 
 

4.2.1.1 Daglige dataobservasjoner 
 
Den første modellen som blir testet i SAS Enterprise Guide 7.1 er S&P 500 sine daglige 

observasjoner. Datasettet inneholder 7386 observasjoner av den naturlig logaritmiske 

avkastningen til S&P 500. Observasjonene går fra 29. desember 1985 til 19. April 2015.  

 

	  
Figure	  9	  -‐	  Daglige	  avkastning	  S&P	  500	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning 
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Som det tydelig kommer frem, har den høye datafrekvensen store «outliers», eller avvik. 

Observasjoner som avviker sterkt fra resten av modellen er et problem fordi de øker feilleddets 

varians og reduserer forklaringsevnen til modellen (Stock, Watson, 2012). Videre vil de store 

avvikende observasjoner føre til at modellen ikke lengre er normalfordelt. Dette kan øke 

sannsynligheten for at de statistiske testene inneholder type 1 eller type 2 feil. Type 1 feil vil si at 

man inkluderer en forklarende variabel som egentlig ikke er forklarende, mens type 2 feil vil si at 

man forkaster en forklarende variabel som egentlig er signifikant. Store avvik vil altså føre til at 

man ikke lengre kan stole på statistikken.  

 

 Fordi S&P 500 inneholder flere store avvikende observasjoner blir det vurdert at frekvensen bør 

senkes for å redusere risikoen for type 1 og type 2 feil. Observasjonene har på grunn av dette blitt 

konvergert fra daglig avkastning til ukentlig avkastning for å justere for de mest ekstreme 

avvikene2. 

4.2.1.2 Ukentlige dataobservasjoner  
 
 

	  
Figure	  10	  -‐	  Ukentlig	  avkastning	  S&P	  500	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning 

 

Utviklingen til S&P 500 er beskrevet av 1529 ukes observasjoner fra 29. desember 1985 til 19. 

April 2015.  Ved ukentlige observasjonen har den laveste observasjonen steget fra under -0,2 til -

0,06 Avvikene har med andre ord blitt svært mye mindre. Likevel kan man se at det fortsatt 

finnes noen større avvik. Det bør derfor testes om de avvikene observasjonen er signifikante og i 

så fall bør fjernes eller inkluderes ved en dummy  variabel.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Se bilag for konvergerings kode i sas 
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4.3 Empiriske observasjoner av S&P 500 
 
På den deskriptive statistikk kommer det frem at den lavest observerte avkastningen er på  cirka -

0,06 mens det høyest observerte avkastningen befinner seg på 0,06. Avkastningenes gjennomsnitt 

er positiv og ligger på 0,019. At avkastningen i gjennomsnitt er positiv ses på som en naturlig 

observasjon, da investorene forventer positiv avkastning for sine investeringer.  

 
Table	  1	  -‐	  Deskriptiv	  Statistikk	  Kilde:	  Egen	  Tilvirkning	  

Statistikk 
Data 
størrelse MIN MAX Gjennomsnitt Standardavvik Skjevhet Kurtosis 

S&P 500 1529 -0,06822 0,061179 0,0198  0,0106 -0,57133 4,65377 
 

Det positive gjennomsnittet ligger innenfor to standardavviks avstand fra null, og dermed passer 

middelverdien og standardavviket bra med Gaussiske fordelingens forventninger. Det er et større 

problem at kurtosisen befinner seg på 4,65. Den høye kurtosisen indikerer at observasjonene 

oppfører seg mer leptokurtisk enn normalfordelt, da normalfordelingen forventer en kurtosis på 3. 

Det understående histogram viser også til en leptokurtisk fordeling av observasjonene, med det 

«høye gjennomsnittet» og de ”fete halene” på både høyre og venstre side. Det samme gjør Q-Q 

plottet som viser hvordan de mer ekstreme observasjonene avviker fra den lineare 

normalfordelingslinjen. Det kommer videre frem på både histogrammet, QQ-plottet og tabellen at 

observasjonene er noe venstreskjev, med en skjevhet på -0,57. Q-Q plottet viser at det er flere 

negative avvikende observasjoner enn positive avvikende observasjoner. En skjevhet større eller 

mindre enn null vil avvike fra normalfordelingens forventing om ingen skjevhet, hvor 

distribusjonen er perfekt bjelleformet distribuert. Når S&P 500 fordeler seg venstreskjevt tilsier 

det at det forekommer flere negative observasjoner enn positive.  

 

 

 

 

Figure	  12	  -‐	  Histogram	  av	  avkastning	  Kilde:	  Egen	  
tilvirkning 

Figure	  11	  -‐	  Q-‐Q	  plot	  av	  observasjonene	  Kilde:	  Egen	  
tilvirkning 
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Table	  2	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

Statestikk Verdi Sannsynlighet 
Jaque-Bera Normalitet 1423,2461 < 0,0001 

 

Tabell 2 avviser hypotesen om normalfordelte observasjoner. Jaque – Bera testen undersøker 

observasjonene goodness–of-fit opp mot normalfordelingen. Testen avviser hypotesen om 

normalfordelte observasjoner, og fordi P-verdien er < 0,0001 forkastes hypotesen.  

 

4.3.1 Stasjonæritet 
For å testen om observasjonene er stasjonære blir «Augmented Dickey-Fuller»  benyttet. 

 

 ∆𝑦! = ∅𝑦!!! + 𝛽!𝑦´!!! + 𝛽!𝑦´!!! +⋯+ 𝛽!𝑦´!!! 

Hvor 𝑦´! = 𝑦! − 𝑦!!! 

 

ADF testen tester nullhypotesen at tidsserien er ikke-stasjonær, 𝐻!: 𝛿 = 0, 𝜌 − 1 = 𝛿 hvor den 

alternative hypotesen sier at tidserien er stasjonær. Fordi antagelsen om normalfordelte 

observasjoner ble forkastet, kan ikke t-statistics benyttes. Rho-veridene blir derfor benyttet til å 

vurdere modellens stasjonæritet. 

 

For å vurdere om tidsserien er stasjonær testes hypotesen opp mot Rho. Hvis Rho verdien har 

negativt fortegn betyr det at koeffisienten er mindre enn 1 og serien er stasjonær. Er derimot Rho-

verdien større enn en foreligger det en unit root blant observasjonene  

 
Table	  3	  -‐	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

ADF unit Root Tests 
Lag Rho Pr < Rho 

0 -1594,12 0,0001 
1 -1538,20 0,0001 
2 -1442,58 0,0001 

 

 

Tabellen viser at det ikke foreligger noen trend i noen av de tidligere lags. Dette kommer også 

frem på figuren, hvor observasjonene til S&P 500 ser ut til å bevege seg rundt null.  

4.3.2 Autokorrelasjon 

Den videre analysen vil nå teste om tidsserien er autokorrelert. 

Figure	  13	  -‐	  ukentlig	  avkastning	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning 
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Som det kom frem i teoriavsnittet om ARMA modellen, modelleres modellen for å fange opp 

autokorrelasjon i feilleddet.  

 

Statistisk tidsserie antar at autokovariansen til feilleddet er lik null 𝐶𝑜𝑣   𝑢! ,𝑢!!! = 0 hvor 𝑗 ≠

0. Noe som betyr at feilleddene er uavhengige av hverandre.  

 

𝜌 𝑘 =
𝛾(𝑘)
𝛾(0) =

𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛  𝑣𝑒𝑑  𝑙𝑎𝑔(𝑘)
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛

 

Kovariansen og standardavviket blir målt i samme enhet. Dette gjør at korrelasjonen er enhets løs 

og kan defineres som et tall mellom -1 og 1.  

 

For å finne ut om den daglige avkastningen til S&P 500 kan forklares av en ARMA (p,q) modell 

må observasjonene testes for autokorrelasjon. Den beste måten å teste modellen for 

autokorrelasjon er ved autokorrelasjons diagrammene ACF og PCF.  

 

Figurene viser den estimerte autokorrelasjonene mellom de forskjellige lags.   

 

Gre

nsev

erdi

en 

på 5 

% 

vise

s 

ved det lyseblå området. For at det skal finnes signifikant autokorrelasjon mellom tidsintervallene 

skal de mørkeblå grafene overstige konfidensområdet.  

 

Det ser ut som det er noen svak bevegelse rundt lag 10-15, men da de er så små og det ikke finnes 

korrelasjon i tidligere lags eller senere lags, vil de ikke ha nok kraft til å avvise hypotesen om 

Figure	  14-‐	  Partial	  Auto	  Correlation	  Function	  	  Kilde:	  Egen	  
tilvirkning 

Figure	  15	  -‐	  Auto	  Correlation	  Function	  	  Kilde:	  Egen	  
tilvirkning 
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ingen autokorrelasjon. Grunnen til dette er at det ofte er vanlig å finne små autokorrelasjoner i 

enkelte lag, når det arbeids med så store finansielle datasett.   

 

For å kunne understøtte figurens antagelser er det også blitt gjennomført en Godfry’s test og en 

Durbin Watson test. Både Godfry’s korrelasjons test og Durbin Watson testen understøtter 

antagelsen om ingen autokorrelasjon blant tidsintervallene.  Durbin Watson testen vil gi et tall 

mellom 0 og 4. Kommer testen ut med et tall under 1 eller over 3 vil observasjonen ha en klar 

negativ eller positiv autokorrelasjon mellom seg. Et resultat på 2 vil derimot si at feilleddene ikke 

er korrelert med hverandre.  

  
Table	  4	  -‐	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

Godfry's serie korrelasjons test 
Alternative Lm Pr > LM 
AR(1) 2,9718 0,0847 
AR (2) 3,4469 0,1784 
AR (3) 4,0371 0,2575 
AR (4) 4,6944 0,3201 

 
Table	  5	  -‐	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

Durbin Watson Statistiskk 
Order DW 

1 2,0873 

 

 

4.3.3 Heteroskedastisitet 
 

Det er interessant å teste den finansielle tidsserien for heteroskedastisitet, da det forventes at 

feilleddet er konstant eller har homoskedastisitet 𝑉𝑎𝑟 𝑢! 𝑦! ,𝑦!!!,… ,𝑦!!! = 𝐸 𝑢! = 𝜎!  . 

Dersom feilleddet er heteroskedastisisk vil dette si at det stokastiske feilleddet, sannsynligvis har 

en egen varians. At feilleddet har en egen varians vil ikke gjøre OLS estimatene bias, men det vil 

føre til at modellen ikke lengre er BLUE. 

 

Det blir gjennomført to heteroskedastiske tester for å teste heteroskedastisitet. Den enkleste 

måten å teste for heteroskedastisitet er ved en visuell test, og en Lagrange Multiple test for å 

understøttet den visuelle testen.  
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Figure	  16	  -‐	  kvadrert	  avkastning	  	  Kilde	  :	  Egen	  tilvirkning	  

 

	  
Figure	  17	  -‐	  Kvadrerte	  residualer	  	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning 

Figure 16 over viser de estimerte autokorrelasjonsfunksjonene for den kvadrerte avkastningen. 

Det er tydelig at det finnes en tendens til at feilleddene ikke er uavhengig og konstant. Noe som 

blir understøttet av figur 17 for de kvadrerte residualene. Korrelasjonen vises også ved figur 18 

hvor avhengigheten blant residualene tydelig kommer frem. Høy og lav volatilitet kommer 

«klyngevis». Det er helt tydelige volatilitetsklynger som skiller høyvolatile og lavvolatile 

perioder, noe som igjen bekrefter at det er riktig å forkaste nullhypotesen om at volatiliteten til 

S&P 500 er konstant og homoskedastisk.  

 

Den andre metoden som er vanlig, og som blir brukt i denne oppgaven er Engel (1982) sin 

Lagrange multipler test. Lagrange multiple testen tester nullhypotesen, at variansen er lik med 

null.  

 

Testen tester for ARCH effekt, eller volatilitetsklynger finner en signifikant effekt i samtlige av 

de første 12 lagene. Det vil altså si at i samtlige av de 12 lagene viser at residualene beveger seg 

heteroskedastisk. Den videre modellen bør dermed ta høyde for denne effekten.  
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Table	  6	  -‐	  Kilde	  Egen	  tilvirkning	  

Test av ARCH effekt basert på OLS 
Residualene 

Order LM Pr > LM 
1 15,5977 < 0,0001 
2 33,2404 < 0,0001 
3 41,1222 < 0,0001 
4 44,1343 < 0,0001 
5 44,6585 < 0,0001 
6 52,1393 < 0,0001 
7 54,3463 < 0,0001 
8 57,8874 < 0,0001 
9 62,8300 < 0,0001 

10 65,7728 < 0,0001 
11 70,7381 < 0,0001 

12 96,6684 < 0,0001 

 

4.4 Oppsummering 
Avhandlingen har nå gjennomført den første innledende analysen, hvor målet har vært  å få et 

overblikk over hvordan avkastningen til S&P 500 oppfører seg.  

 

Analysen har funnet ut at det ikke finnes autokorrelasjon i modellen og modellen kan derfor ikke 

estimeres etter den Autoreggresiv Moving Average modellen. Noe som vil si at modellen som 

skal brukes til å beskrive S&P 500 ikke kan ta utgangspunkt i en betinget gjennomsnittes 

funksjon.  

 

Modellen bør istedenfor ta utgangspunkt i feilleddet. Resultatene fra den innledende analysen 

viser at avkastnings feilledd ikke er konstant og homoskedatisitisk. Det er tydelig signifikante 

bevegelser, eller «volatilitetsklynger», i feilleddet. Det bør derfor bygges opp en GARCH modell 

som fanger opp denne ikke-konstante volatiliteten.  

 

Det har også kommet frem at normalfordelingen ikke er den optimale fordelingen for å beskrive 

observasjonene. Observasjonene er mer «tykkhalet» enn hva normalfordelingen tillater, men det 

håpes på at den heteroskedatistiske volatilitetsmodellen vil fange opp såpass mange 

observasjoner at de standardiserte residualene vil bevege seg mot normalfordelingen og at 

normalfordelings antagelsen dermed kan beholdes. Dersom GARCH modellen ikke klarer å 

fange opp nok observasjoner, fører dette til at de standardiserte residualene må distrubueres etter 

en annen distribusjon. 

Figure	  18	  -‐	  Kvadretiske	  residualer	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning 
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DEL 5 – ANALYSE AV VOLATILITETSKLYNGER    
 

5.1 Tidligere forskning på S&P 500 
 

5.1.1 Distribusjonen til S&P 500s avkastning  
Frem til 1960 var det en generell antagelse at finansiell avkastning var normalfordelt. Denne 

antagelsen ble  kritisert av Mandelbrot (1963) og Fama (1965). Madelbrot (1963) identifiserte 

store variasjoner i de finansielle avkastningene. De store variasjonene blant observasjonene skape 

tykkere haler enn hva normalfordelingen tillot. Madelbort endte dermed med å forkaste 

antagelsen om normalfordeling som distribusjon for observasjonene sine. Fama (1965) bekreftet 

Mandelborts resultater, men avviste ikke normalfordelingen. Mens Mandelbort undersøkte 

bomullsprisene undersøkte Fama aksjeavkastningen. Fama bekreftet Mandelborts antagelse om 

de finansielle observasjonenes tykke haler og kom videre frem til at aksjeavkastningen fordelte 

seg leptokurtisk, hvor halen er tykkere, og store deler av avkastningen «omringer» gjennomsnittet 

og skaper dermed  et «høyere gjennomsnitt» enn hva normalfordelingen tillater.  

 

Mandelbort og Fama sine undersøkelser har i senere tid blitt bekreftet fra flere hold. Kon (1984) 

og Peters (1991) kom begge frem til at det daglige avkastningen på den amerikanske aksje 

indeksen S&P 500 ikke er normalfordelt. Peters (1991) fant ut at antagelsen om Gaussisk 

fordeling heller ikke holder for de ukentlige avkastningen. Peters fant ut at avkastningen for 

ukentlige observasjoner både oppførte seg leptokurtisk, i tillegg noe venstreskjev. Harris og 

Kücüközman (2001) understreket hvordan S&P 500 ikke er normalfordelt ved å gjennomføre en 

Jaque-Bera test. Testen avvist normalfordelings hypotesen, og kunne dermed ikke avkrefte 

antagelse om en Excess Kurtosis blant observasjonene.  

 

Apparicio og Estrada (1997) undersøkte hvilken distribusjon som best distribuerte 

aksjeavkastningen i de europeisk landene. Undersøkelsen kom frem til at den best egnede 

distribusjonen var Student-t fordelingen. Student-t fordelingen klarte bedre enn andre fordelinger 

å fange opp og distribuere aksjeavkastningen. Dette understøttet Peiró (1994) sine funn noen år 

tidligere: Peiró fant ved å undersøkte seks forskjellige aksjemarkedet at den beste distribusjonen 

for å fange opp observasjonene er ved å bruke Student-t distribusjonen.  
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5.1.2 Betinget volatilitet 
Mandelbrot (1963) fant ikke bare ut at normalfordelingen ikke var den optimale distribusjonen 

for finansielle data, han fant også ut at volatiliteten til finansielle tidsseriene beveget seg over tid. 

Studiene hans viser til at volatiliteten beveget seg mellom høy-volatile og lav-volatile perioder. 

Den heteroskedatistiske volatiliteten fikk den populære betegnelsen «volatility clustering» .  

 

Robert Engel (1982) modellerte den betingede variansen med sin Autoregressive Condtitional 

Heteroskedatisisty modell. Han viste hvordan heteroskedatisitet kunne brukes som et verktøy og 

dermed ikke nødvendigvis var et regresjonsproblem. Gjennom ARCH modellen utarbeidet Engel 

en autoregresiv modell for den betingede volatiliteten. Engel sin ARCH modell klarte langt bedre 

enn normalfordelingens konstante homoskedatistiske varians å forklare klyngene av volatilitet. 

Ved å skape avhengighet mellom tidligere feilledd klarte Engel å skape persistens i variansen og 

modellen kunne derfor beholde antagelsen om normalitet i de standardiserte residualene.   

 

ARCH modellen har imidlertid en svakhet. Modellen må utvides i det uendelige for at 

hukommelsen skal bli god nok til å predikere et presist volatilitets estimat. Tim Bollerslev (1986) 

utvidet derfor ARCH modellen for å unnvike denne svakheten. Bollerslev viste hvordan ARCH 

modellen kunne optimeres ved å generalisere ARCH modellen og inkludere den tidligere 

betingede volatiliteten i volatilitetsmodellen. ARCH modellen ble til Generalized-ARCH. 

GARCH modellen bygger på det samme måte som ARCH modellen på ARMA prosessen sitt 

rammeverk. 

 

GARCH modellens svakhet er derimot at den ikke fanger opp skjevheten blant de observerte 

avkastningene. For, som det kom frem i av blant annet Peter (1991), har S&P 500 en tendens til å 

oppføre seg venstreskjevt. E-GARCH som er en variant av GARCH modellen, estimerer denne 

asymmetrien. EGARCH anses derfor som en enda bedre regresjonsmodell enn GARCH modellen 

(Nelson 1990). Denne avhandlingen vil imidlertid ikke bruke EGARCH modellen ved videre 

analyse. 
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5.1.3 Volatilitet med ekstern forklarende variabel 
 

GARCH modell med en ekstern variable har blitt en populær metode for å teste om eksterne 

variablers har forklaringsevne på volatiliteten til den avhengige variabelen. Den vanligste måten å 

teste om eksterne variabler har en påvirkning på avkastningen er gjennom en dummy variabel. 

Det er derfor svært mye forskning på området hvor det testes om makroøkonomiske hendelser og 

sjokk påvirker aksjeavkastningen. Campbell og MacKinlay (1997) foreslo å bruke forklarende 

variabler for å fastsette hvordan en spesifikk finansiell hendelen kunne skape bevegelser i det 

underliggende aktiva og dermed påvirke aksjeavkastningen. Binder (1998) påpekte at den mest 

populære metoden var å tillegge regresjonsmodellen en dummy variabel. Hvor mye dummy 

variabelen skal påvirke blir bestemt av koeffisienten til variablene fastslo Nikkinen et al. (2007) . 

 

Doonrik og Ooms (2008)  fant derimot ut at å inkludere en dummy variabel  

gjennomsnittsfunksjonen kunne medføre multimodalitetsproblemer når den betingende varians 

ble estimert med Maximum Likelihood metoden. Mulitmodalitetsproblemet forekom ved at 

koeffisienten til den forklarende variabelen ikke ville være unikt. Maximum Likelihood estimatet 

ville ikke klarer å optimere koeffisientene. Forskningen deres understrekte at dette resultat kun 

var forbeholdt for dummy variabler. Man kan derfor ikke uttale seg om dette også gjelder andre 

eksterne forklarende  variabler hvor gjenomsnittsleddet og variansen er betinget og blir 

maksimert med Maximum Likelihood.  Doonrik og Ooms undersøkelse har blitt understøttet av 

Lu og Chen (2011)  som fant ut at  GARCH (1,1) med dummy variabler i variansleddet hadde en 

bedre prediksjonsevne enn regresjoner hvor dummy variabler ble lagt i gjennomsnittsfunksjonen. 

Lu og Chen mente at en annen årsak til at dummy variabler ikke skulle legges i det betingede 

gjennomsnittet, ut over problemet med å maksimere koeffisienten, var fordi 

gjennomsnittsfunksjonen har en langsiktig forventning på null, noe som gjør at dummy 

variablene og andre forklarende variabler skal være ekstremt avvik for å kunne påvirke den 

langsiktige forventede verdien. 

 

Lamoureux og Lastrapes (1990) viste at man ikke trengte å bruke en dummy variabel for å fastslå 

om utenforstående variabler påvirket regresjonen. Undersøkelsen deres viste at en ekstern  

vektor matrise i variansen fint kunne predikere den betingede varians. I studiet dere undersøkte 

Lamoureux og Lastrapes om ankomsttiden til ny informasjon har en forklaringsevne på daglige € 

m ×1
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avkastningen. Undersøkelsen fant en signifikant sammenheng mellom deres eksterne variabel og 

variansfunksjonen.  

 

Den samme metoden brukte Lamoureux og Lastrup da de i 1993 kom ut med et nytt studiet som 

viste at det var mulig å bruke en forklarende variable for beskrive VIX-indeksens innvirkning på 

S&P 500. Lamoureux og Lastrup sin metode har senere blitt understøttet av Zivot (2008).  I sitt 

paper beskriver Zivolt teorien rundt en forklarende variabel i variansmodellen.   

 

5.1.4 Oppsummering - Den Optimale modell  
	  
Som empirien viser er den grunnleggende normalfordelingen ikke alltid den best egnede 

fordelingen for finansielle studier. Grunnen til dette er som beskrevet, at finansiell data har en 

tykkere hale enn hva normalfordelingen tillater. Hva Engel (1982) fant ut var at hvis man bygde 

opp en modell som fanget opp heteroskedatisiteten i de finansielle observasjonene, ville dette 

gjøre at de gjenværende residualene beveget seg mer mot normalfordelingen og man kunne på 

denne måten beholde normalitetsantagelsen. ARCH modellen har blitt videreutviklet og den 

aktuelle prediksjons modellen for denne oppgaven er GARCH modellen.  

 

Hvis oppbygningen av en heteroskedatistisk modell ikke klarte å optimere modellen  mente flere 

av akademikerne at de finansielle dataene burde distribueres etter en annen distribusjon, Student-t 

Statistikk.  

 

Denne avhandlingen ønsker å finne ut om endringene i oljeprisen påvirker S&P 500. Fordi 

avhandlingen i tillegg ønsker å vise at eksterne faktorer kan inkluderes i variansleddet på en 

enklere måte enn ved en multivariante vektor modell har det vært viktig å kunne begrunne 

metoden med tidligere forskning. Tidligere forskning har demonstrert at å legge inn forklarende 

variabler i den betingede varians er mulig å gjære. Selv om det er mest vanlig å inkludere dummy 

variabler for å forklare enkelt hendelser har forskere også brukt  vektor for å forklare 

endringene i volatiliteten. Doonrik og Ooms (2008) kom med et større funn da de fant ut at å 

inkludere en dummy variabel i ARMA modellen for å forklare hendelser, førte til at Maximum 

Likelihood koeffisientene ikke klarte å optimere modellen. Dette er et svært interessant funn. 

Selv om man ikke vet om dette er gjeldende for  vektor matriser gir Doonrik og Ooms 

sammen med Lu og Chen et inntrykk av at eksterne faktorers påvirkningsevne har mer validitet 

dersom de inkluderes i variansleddet, fremfor gjennomsnittsleddet.  

€ 

m ×1

€ 

m ×1
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5.2 Betinget volatilitet og volatilitets klynger 
 

Hvordan avkastningen kan modelleres ved hjelp av en ARMA modell kom frem i et av de 

tidligere avsnitt. ARMA modellen ble modellert med en autoreggresive avkastning, men med en 

betinget, konstant varians. En konstant varians er en viktig antagelse innen linear regresjon og 

kommer av at de korte tidsperioder vil ha så små variansendringer, at de blir vurdert som 

konstante. Problemet med denne antagelsen er at den ikke er anvendbar ved markedsdata av 

lengre diskrete perioder (Taylor, 2007). Over lengre tidsperioder vil ikke volatiliteten i finansielle 

tidsserier være konstant, men derimot være i bevegelse eller oppføre seg heteroskedastisk. Fordi 

ARMA modellen antar at variansen er konstant klarer ikke modellen fange opp bevegelsene som 

forekommer i variansleddet. ARCH modellen som derimot bygger på bevegelig varians, blir på 

grunn av dette foretrukket innenfor finansiell dataanalyse.  

 

ARMA modells funksjon er konstruert ved et korrelert gjennomsnitt og en konstant varians, 

, hvor  er uavhengig og har et forventet gjennomsnitt på 0. Den 

betingede «heteroskedastictiy» modellen vil derimot vedhefte en betingede variansen  til det 

betingede gjennomsnitt  . Noe en kan  legge merke til er at 

det betingede varians multipliseres med en konstant feilledd som har et gjennomsnitt på null 

(Zivot 2008).  

 

5.2.1 ARCH modellen 
ARCH eller AutoReggresiv Conditional Heteroskedasticity ble konstruert av Engel i 1982 og sier 

at dersom vi har en første ordens autoregresjon 

𝑦! = 𝛾𝑦!!! + 𝜀! 

Hvor 𝜀! er hvit støy og forcastet til 𝜀! kan gis ved 𝐸(𝜀)=𝜎!, vil det betingede gjennomsnitt til 𝑦! 

være lik 𝛾𝑦!!!, mens den ubetingede gjennomsnitt vil være lik null. Den betingede variansen til 

𝑦!  vil være 𝜎!  mens den ubetingede variansen vil være !!

!!!!
 .  

 

€ 

Yt = f (X1,t ,...,Xp,t ) +ε t

€ 

ε t

€ 

Yt = f (X1,t ,...,Xp,t ) +σ(X1t ,...,Xp,t )ε t
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Engel (1982) argumenterte for at det er viktig å anerkjenne at den seriekorrelerte avkastningen 

ikke bare predikeres av tidligere betingede gjennomsnitt, men at modellen også bør predikeres av 

et autoregressiv betinget heteroskedastisitisk feilledd. 

𝑦! = 𝛾𝑦!!! + 𝜀! 

𝜀! = 𝑧! ℎ!                 𝑧!~  𝑁(0,1) 

ℎ! = 𝛼! + 𝛼!𝜀!!!!  

 

 

 er hvit støy med gjennomsnitt lik null. Engel sin ARCH modell forventer altså at den samlede 

feilleddet 𝜀! blir modellert av en betinget varians ℎ! og den hvite støyen . Hvor den betingede 

variansen er en linear funksjon av tidligere kvadrerte feilledd, 𝜀!!!! , multiplisert med korrelasjons 

koeffisienten 𝛼! og addert med konstantleddet  𝛼!. I fravær av store markedssjokk, forventes det 

at variansen over tid vil nå et stabilt nivå. På lang sikt vil den langsiktige variansen være  

𝜎! = 𝜎!! = 𝜎!!!!  = !!
!!!!

    . Den langsiktige variansen blir også kalt den ubetingede variansen. 

 

For at modellen skal være stasjonær kreves det at koeffisienten 𝛼! < 1. Modellen legger videre 

restriksjoner på at  og   slik atℎ! > 0. Restriksjonene er viktig både for å 

utlede modellens egenskaper, men også fordi de brukes til å spesifisere funksjonens Maximum 

Likelihood Estimate og dermed muligheten til å optimere parameter koeffisientene. 

 

Funksjonen for ℎ! kan skrives som en  AR(p) prosess, men hvor 𝜀! er erstattet av   

ℎ! = 𝛼! + 𝛼!𝜀!!!!

!

!!!

 

 

Som i som AR(p) vil 𝛼!  i ARCH (p) modellen være korrelasjons koeffisienten som forteller hvor 

mye ℎ!  «husker» fra tidligere informasjon. Desto høyere 𝛼!  er, desto større påvirkning vil 

tidligere observasjoner ha på den fremtidige forvedede varians. Modellen beskriver dermed et 

mønster hvor små (store) fluktuasjoner etterfølges av små (store) fluktuasjoner.  

 

Engel (1982) viste i sitt studie at for at den ubetingede variansen skal forbli positiv           !!
!!!!

    er 

det nødvendig at  𝛼!     er mindre enn en. Videre viste Engel at ARCH(1) modellen har en kurtosis 

€ 

zt

€ 

zt

€ 

α0 > 0

€ 

α i ≥ 0(i =1,..., p)

€ 

ε t
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!!!!

(!!!!)!
!!!!!

!!!!!!
 med et første ledd som er tre ganger så stort som den ubetingede variansens 

normalfordelte kurtosisverdi. Videre vil ARCH(1)s andre kurtosis ledd være større enn null så 

lenge 𝛼! ≠ 0  .   Dette beviser at ARCH (1) modellen har en større kurtosis enn normalfordelingen 

og modellen kan dermed forklare det store antall ekstreme observasjoner som observeres blant 

finansiell data.  

5.2.2 GARCH modellen  
 
Bollerslev (1986) utvidet ARCH modellen til en GARCH modell for å optimere  hukommelsen 

til ARCH prosessen. Bollerslev ble på lik linje som Engel inspirert av Autoregressjons-

modellene. Med GARCH modellen utvidet  Bollerslev AR(q) modellen til en ARMA(q,p) modell  

 

ℎ! = 𝛼! + 𝛼!𝜀!!!  !

!

!!!

+ 𝛽!ℎ!!!

!

!!!

 

 

Den overstående modellen er også kjent som GARCH (p,q). Koeffisientene  og  

𝛽!(𝑗 = 1,… , 𝑞)  må forventes å være positive for å forsikre om at den betingede variansen ℎ! 

forblir positiv. Videre må 𝛼! + 𝛽! < 1  for at modellen skal oppfylle stasjonæritets kravet.  

 

En GARCH (1,1)modell vil tilsvare , og når 𝛽! = 0 vil GARCH modellen bli redusert 

til en ARCH modell.   har vanligvis bare tre parametere, da modellen ikke har behov 

for flere parametere for å optimere estimering av finansielle tidsserier. 

 

Det er størrelsen på koeffisientene 𝛼 og 𝛽 som bestemmer hvordan modellen reagerer på utslag i 

tidsserien . En høy alpha verdi vil føre til at modellen reagerer raskere på store bevegelser i 

tidsrekken. En høy beta verdi derimot føre til at modellen bruket lengre tid på å «glemme» de 

store utslagene.  Innenfor finansiell data er det vanligste er at GARCH modellen har en høy beta 

verdi beta verdien og en lav alpha verdi.  

 

GARCH modellens ubetingede varians, også kalt langsiktige varians har flere positive 

egenskaper:  

1) Gjennomsnittet: ved bruk av «law of iterated expectation» kan det ubetingede 

gjennomsnittet bli beregnet som  

𝐸 𝜀! = 𝐸 𝜀! 𝑦!!!,𝑦!!!, . . ,𝑦!!!   = 0  

€ 

α i(i = 0,..., p)

€ 

ARCH(∞)
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GARCH(1,1)
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Det vil si at gjennomsnittet  til feilleddet 𝐸 𝜀! = 0  er uavhengig av de tidligere 

observasjonene. Prosessen til den langsiktige varians vil derfor alltid ha et gjennomsnitt 

lik null 

 

2) Varians: Siden E(𝜀!) =0 vil den ubetingede variansen være like med den ubetingede 

andre  ordens moment (Tsay 2002):  

𝐸   𝜀!! = 𝐸 𝐸 𝜀!! 𝑦!!!,𝑦!!!, . . ,𝑦!!!  

𝐸   𝜀!! =   𝐸 𝐸 𝑧!!ℎ! 𝑦!!!,𝑦!!!, . . ,𝑦!!!  

𝐸   𝜀!! = 𝐸 ℎ! 𝑦!!!,𝑦!!!, . . ,𝑦!!!  

𝐸   𝜀!! = 𝛼! + 𝛼!𝐸 𝜀!!!! + 𝛽!𝐸(ℎ!!!)
!

!!!

!

!!!

 

Dersom man antar at prosessen starter uendelig mange ledd tilbake i tid med et initialt 

annen ordens moment, så vil hele sekvensen til den ubetingede variansen konvergere mot: 

𝜎!! =   𝐸   𝜀!! = !!
!! !!! !!

!
!!!

!
!!!

 hvor 𝛼! + 𝛽! < 1!
!!!

!
!!!  

 

 

3) Skjevhet: Fordi 𝑧!  er normalfordelt og uavhengig av variansen, vil de ulike høyere 

momentene til 𝜀! være lik null. Dette fører til at skjevheten til 𝜀!er null og fordelingen vil 

bevege seg symetrisk. 

 

4) Kurtosis: uttrykket til det fjerde momentfunksjonen i GARCH(1,1)  GARCH-prosessen 

vil alltid følge en «Excess» kurtosis 

 
Hvis 3𝛼!  ! + 2𝛼!  !𝛽! + 𝛽!!<1 vil kurtosiene være gitt ved 

𝐸 𝑢!! = !!!!(!!!!!!!)
(!!!!!!!)(!!!!!!!!!!!!!!!!)

  

og excess kurtosis vil dermed alltid være større enn null fordi   

! !!!

! !!
! ! − 3=! !!! !!! !!!

!

! !!
! ! =    !!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!
 

 
Den konstante volatiliteten for GARCH vil altså på samme måte som for ARCH 

modellen, alltid følge en lepkurtosis fordeling.  
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5.2.3 GARCH med ekstern forklarende variabler 
 

På samme måte som forklarende variabler blir inkludert i den betingende gjennomsnittsmodellen, 

kan forklarende variabler bli inkludert i den betingede variansmodellen. Forklarende variabler 

blir gjerne brukt til å forklare makroøkonomiske hendelser som kan ha en påvirkning på 

modellens volatilitet og avkastning.  
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2 = α0 + α iε t−1
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€ 

zt  er en 

€ 

m ×1 vektor matrise av variabelen, mens 

€ 

δ  er en 

€ 

m ×1 vektor av variabelens positive 

koeffisient. 

 

Denne modellen kan både bli brukt til å teste forklarende variabler hvor 

€ 

zt  er en 

€ 

m ×1 vektor 

matrise av variabelen, men også for å teste om enkelthendelser har signifikant påvirkning på 

modellen.  Ved å gjøre 

€ 

zt   til en dummy på 1 eller 0 kan modellen teste om hendelsen har en 

påvirkning på variansen.  

 

5.3 Student-t fordelingen 
	  
T- fordelingen eller bedre kjent som Student-t  ble først brukt  i 1974 da Blattberg & Gonedes 

undersøkte 30 amerikanske aksjer i tidsintervaller 1957-1962. Undersøkelsen deres fant ut at 

Student t-fordelingen var bedre til å beskrive finansielle tidsrekker enn Standard fordelingen . 

 

 

Det særegne med Student t-fordelingen er at den har en tykkere hale enn normalfordelingen og 

forklarer dermed bedre kurtosisen som finnes i finansiell data. Det man også ser er at når 

frihetsgraden, v à  vil t-fordelingen gå mot normalfordelingen (Stock, Watson 2012).  

 

Mens variansen vil bevege seg mot normalfordelingen når frihetsgradene går mot uendelig, vil 

variansen få tykkere hale når frihetsgradene går mot null. Ved svært få frihetsgrader vil Student-t 
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fordelingen følger en leptokursisk form, men større hale og høyere toppunkt enn 

normalfordelingen.  

 

På grunn av dens tykke hale vil Student t-distribusjonen ”plukke opp” og inkludere flere av de 

ekstreme observasjonene enn hva normalfordelingen klarer. Den har derfor en bedre 

forklaringsevne enn normalfordelingen når det er snakk om datasett med svært mange avvik.  

 

5.4 Maximum likelihood 
 

Da modellen som skal forklare S&P 500 bygger på en GARCH modell, vil ikke modellen lengre 

være lineær, og dette gjør at OLS metoden ikke kan brukes til å estimere S&P 500.  

 

Grunnen til at OSL metoden ikke vil være gyldig er at OLS metoden minimerer summen av de 

kvadratiske residualene.  Residualene ved OLS metoden er bare avhengig av det betingede 

gjennomsnitts parameterne, men derimot ikke den betingede varians, og dette gjør at metoden 

ikke lengre kan  brukes til å estimere den bevegelige variansen. For å finne den optimale 

modellen vurderes GARCH derfor etter Maximum-likelihood metoden som måler modellens 

tetthet. Metoden finner den mest sannsynlige verdien for parameterne og observasjonene blir 

formert til log-likelihood, hvor det søkes etter å maksimere den samlede modellverdien for å 

finne den optimale funksjonen (Alexander 2001).  

 

For å gjøre likelihood funksjonen enkel for leseren å forstå startes det med å se den ut i fra 

normalfordelingen, før maximum likelihood estimatet for student-t fordeligen presenteres. Dette 

er fordi maximum likelihodd estiamtet for student-t fordelingen er mer kompleks enn 

beregningen av maximum likelihood estimatet for normalfordelingen.  

 

For en normalfordelt betinget avkastningsmodell vil likelihood-funksjonen kunne optimere 

modellen. Den betingede distribusjonen 𝑓 𝑟! 𝑟!!!,… , 𝑟! ,𝜃  er normalfordelt med et gjennomsnitt 

𝜇!  og en varians  𝜎!!. 𝜃 vil være den konstante parameter til 𝜇!  𝑜𝑔     𝜎!!. Likelihood funksjonen 

skrives som følger: (Tsay 2002) 
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hvor  er sannsynlighetsfordelingen for den første observasjonen, . Verdien av 𝜃 som vil 

maksimere likelihoodfunksjonen kalles maximum-likelihood estimate (MLE).  

 

Fordi log-funksjonen er monoton kan man finne MLE estimatet gjennom å maksimere etter den 

logaritmiske likelihood funksjonen 
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Log-likelihodd funksjonen for student-t fordelingen vil ikke være spesielt andreledes enn for 

normalfordelingen, men student-t distribusjon vil ha en annen tetthetsfunksjon for maximum 

likehood estimatet, og ser derfor noe annerledes ut.   
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Maximum likelihood funksjonen handler om å maksimere likelihood estimatet. Dem mest 

optimale modell vil være den med det høyeste estimatet. For dette studiet vil ikke maximum 

likelihood estimatet bare bli brukt til å estimere den optimale betingede variansen, men også til å 

sammenligne Student-t fordelingen mot normalfordelingen og sammenligne funksjonen for S&P 

500 med og uten oljeprisen inkludert.  
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DEL 6 – DATA ANALYSE  
 

6.1 Estimeringen av modellen 
 

Ved bruk av SAS Enterprise guide 7.1 blir modellen maksimert etter maksimum likelihood 

metoden. SAS Enterprise Guide har dessverre ikke innebyggede funksjoner for estimering av 

GARCH (q, p) og GARCH med den eksterne variabelen, derfor er det nødvendig å manuelt kode 

disse funksjonene inn i funksjonen3. 

 

6.2 Empirisk analyse av volatilitetsklyngene  
 
Avhandlingen har nå kommet så langt at det er på tide å bygge opp en modell som forklarer S&P 

500.  Modellen vil så bli testet for signifikant påvirkning av oljeprisen. 

 

Som det kom frem i den innledende analysen, viser observasjonene ingen tegn på 

autokorrelasjon. På bakgrunn av dette blir avkastningen utelukkende predikert av residualene og 

variansen, da hverken testing eller inkludering av en ARMA modell i gjennomsnittsmodellen er 

nødvendig.  

  

Et annet funn som ble gjort i den innledende analysen var observasjonens avviking fra 

normalfordelings distribusjonen. Det håpes likevel på at  en inkludering av GARCH modellen i 

variansleddet vil fange opp flere avvikende residualer og på den måten gjøre de standardiserte 

residualene mer normalfordelt.  

 

Dersom dette ikke er tilfelle, er det naturlig å se etter en annen distribusjon som bedre fanger opp 

de avvikende observasjonene. I resultatene blir parameterestimatene til den normalfordelte 

distribusjonen sammenlignet med de tilsvarende parameterne som er distribuert etter student-t 

fordelingen. Sammenligningen og optimeringen av modellen er gjennomført med maximum 

likelihood metoden. Distribusjonen som med den høyeste log likelihood estimatet vil bli ansett 

som den mest egnede distribusjonen. For å understøtte maximum likelihood estimatet brukes 

også Akaike´s Information Criterion (AIC)  hvor målet er å finne den modellen som gir en 

laveste AIC estimatet. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  Kodene for GARCH (q,p) og den eskterne varaibelen finnes i bilag 
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𝐴𝐼𝐶 =   −2  ln  (log 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑)+   2𝑚 

Hvor 𝑚 er antall parametre.  

 

6.2.1  Empiriske resultater av S&P 500 uten oljeprisen  
 
 
 
Table	  7	  -‐	  Empiriske	  resultater	  	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

Parameter estimater 
  Student-t Normalfordeling 
Variabler Estimat Pr > 𝒕  Estimat Pr > 𝒕  

𝝁 0,00014 0,8342 -0,000897 0,2772 
𝜶𝟎 1,2563 E-6    0,0240 1,3659 E-6 <0,0001 
𝜶𝟏 0,0686 < 0,0001 0,0496 <0,0001 
𝜷𝟏 0,9248 < 0,0001 0,9387 <0,0001 

TDFI 0,2192 < 0,0001 
  Log Likelihood 4979,07887 

 
4896,8223 

 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏          0,9934 
 

          0,9883 
 𝝈𝟐 0,0001915 

 
0,00011708 

 AIC -9950,1577  -9787,63  

 

Resultatene fra estimeringen av S&P 500 viser for det første at et konstant gjennomsnittsledd for 

regresjonen ikke har signifikant innvirkning. Derimot vil en GARCH modell signifikant kunne 

predikere indekset, da samtlige GARCH koeffisienter er signifikante. 

 

Resultatene viser at GARCH modellen er stasjonær både når den blir distribuert etter  

normalfordelingen og Student-t distribusjonen. Dette er en viktig antagelse som er bekreftet og 

kommer frem ved at summen av Alpha og Beta blir mindre enn en. 

 

Videre legger begge distribusjonene mest tyngde i betaverdien fremfor alphaverdien. Dette 

kommer frem gjennom koeffisientene. Betaverdien ligger på 0,92-0,93 mens alphaverdien til 

gjengjeld befinner seg på 0,04-0,06. At betaverdien er mest vektlagt vil si at modellen bruker 

lang tid på å «glemme» tidligere bevegelser i volatiliteten og ikke reagerer så fort på nye 

hendelser. 

 

På lang sikt vi variansen til S&P 500 bevege seg om et stabilt nivå på 0,000195 – 0,000117 som 

tilsvarer et standardavvik på 0,013 og 0,010.  
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Maximum likelihood estimatet viser at Student-t distribusjonen er dem mest optimale 

distribusjonen for S&P 500. Maximum likelihood estimatet blir understøttet av AIC estimatet. 

AIC estimatet sier at variansregresjonen som følger Student-t distribusjon har en bedre 

forklaringsevne enn variansregresjonen som følger normalfordelingen.  Videre blir maximum 

likelihood estimatet understøttet av TDFI estimatet som direkte tester signifikansen for at 

residualene kan distribueres etter student-t fordelingen. TDFI verdien viser at med 95 prosent 

sannsynlighet har student-t distribusjonen en signifikant påvirkning på å predikere variansen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafisk kommer det frem at de standardiserte residualene for Student-t distribusjonen er mer 

lineære enn de standardiserte residualene normalfordelingen. 

 

Ved å distribuere S&P 500 sin volatilitetsmodell med Student-t distribusjonen og utelukke den 

ikke signifikante konstante gjennomsnittsverdien, vil prediksjonsmodellen for S&P 500 se sånn 

ut 

𝑦! = 𝜀! 

𝜀! = 𝑧! ℎ!                 𝑧!~  𝑁(0,1) 

€ 

h =1,2563e−6α0 + 0,0686α1 + 0,9248β1  

 

 

 

Figure	  19	  -‐	  standard	  residualer	  Normalfordelit	  	  
Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

Figure	  20(b)	  -‐	  Standard	  residualer	  Student-‐t	  fordelt	  
Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  
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6.2.2 Outliers i modellen  
 

Selv om Student-t distribusjonen fanger opp flere observasjoner enn normalfordelingen, klarer 

student-t distribusjonen ikke å fange opp de meste ekstreme avvikene. Dette kommer tydelig 

frem i Q-Q plotet som viser at det finnes enkelte observasjoner som avviker sterkt fra resten av 

observasjonene. Dette i seg selv er ikke et problem, men hvis avvikene har en innvirkning på den 

estimerte modellen, kan det resultere i estimeringsfeil og dermed skape ugyldige estimater.  

 

Fordi avvikene er så store vil det bli gjennomført en dummy-test. Testen blir gjennomført for å 

validere om resultatene fra forrige avsnitt kan betraktes som gyldige.  

 

For å teste om avvikene, eller outliersene påvirker regresjonsmodellen gjennomføres det en 

dummy test av de største avvikene. Dummy testen blir gjennomført ved at det legges en dummy 

på avvikene og så blir hver enkelt av dem test opp mot tidsserien for å se om de påvirker 

tidsserien. 

 

 Tidligere forskning har som sagt vist at det er større sannsynlighet for å finne en signifikant 

påvirkning av de ekstreme verdiene dersom dummy variablene legges i feilleddet. Dette er derfor 

blitt tatt i forbehold for og samtlige dummyer har blitt plassert i feilleddet. 

 

 
Figure 21 - return av S&P 500 med outliers  Kilde: Egen tilvirkning 
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Avhandlingen ønsker et ikke å gjøre denne testen for omfattende, noe som har gjort at kun de 

seks største avvikene har blitt testet for signifikans.  

 

De seks dummyene har blitt testet en og en opp mot tidsserien. Tabell 8 viser de samlede 

resultatene.  
Table	  8	  -‐	  Dummy	  test	  	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

Dummy test av outliers 

Variabel nummer 
Pr 
> 𝒕  

1 0,7557 
2 0,7215 
3 0,2389 
4 0,1822 
5 0,3505 
6 0,3462 

 

 

Testen viser at ingen av nullhypotesene kan forkastes og de seks største avvikene har dermed 

ikke en signifikant påvirkning på regresjonen til S&P 500. De opprinnelige GARCH estimatene 

fra forrige avsnitt vil derfor være gyldige, da de seks største outliersene bare er hvit støy.  

 

 

6.2.3 Oppsummering 
 

Denne første delen av Data analysen har sett på oppbygningen av modellen som beskriver S&P 

500 sin utvikling.   

 

S&P 500 blir modellert på bakgrunn av det heteroskedatistiske feilleddet og blir modellert ved en 

GARCH (1,1) modell. Det kommer frem at et konstant gjennomsnittsledd ikke inneholder 

signifikans, og er derfor unødvendig å inkludere. Videre kommer det fram at maximum 

likelihood estimatet har estimert beta til å veie tyngst noe som vil si at modellen har en lang 

hukommelse og dermed ikke reagerer så raskt på nye hendelser i markedet. Analysen finner ut at 

en student-t distribusjon er den best egnet til å fange opp observasjonene i S&P 500 og har en 

bedre forklaringsevne enn normalfordelingen.  
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Tilslutt blir de ekstreme observasjonene testet for signifikans, da det er usikkerhet om de store 

avvikene har påvirkningskraft til å ugyldiggjøre modellen. Testen avkrefter hypotesen om 

signifikant påvirkning fra outliers, og de store avvikene er altså bare hvit støy. 

 

 

6.3 Analyse av oljeprisen  

 

Fra tidligere forskning kom det frem at oljeprisens endringer kan inkluderes som en ekstern 

forklarende variabel i den betingede varians. Selv om det ikke finnes belegg for at eksterne 

forklarende variabler, som for eksempel oljeprisen, kan skape mulitmodalitetsproblemer ved å 

inkluderes i gjennomsnittsleddet, viste tidligere forskning at ved dummy variabler vil dette 

forekomme. Å inkludere endringene i oljeprisen i variansleddet vil uansett gi mest mening. Det er 

mer naturlig at volatiliteten påvirker volatiliteten og avkastningen påvirker avkastningen, fremfor 

at volatiliteten skal legges i avkastningen eller avkastningen skal påvirke feilleddet.   

 

For å finne ut hvordan oljeprisen endrer seg gjennom dens volatilitet, må man først finne ut om 

volatiliteten er konstant eller bevegelig. Den enkleste metoden å estimere volatiliteten til 

oljeprisen er ved den sammen Box-Jenkin metoden som avkastning til S&P 500 ble estimert. Ved 

å finne den beste avkastningsmodellen vil modellen automatisk optimere volatilitets variabelen.  

 

6.3.1 Test av oljeprisen  
 

Som det tidligere har kommet frem, antar denne avhandlingen at oljeprisen ikke blir påvirket av 

andre parametere enn seg selv. Det er altså kun den tidligere oljeprisen og korrelasjonen mellom 

feileddene som har påvirkning på modelleringen av oljeprisen.  

 

 

 

 

Figure	  22	  -‐	  Historisk	  utvikling	  av	  oljeprisen	  Kilde:	  Egen	  
tilvirkning 

Figure	  23	  -‐	  Historisk	  avkastning	  til	  oljeprisen	  	  
Kilde:	  egen	  tilvirkning	  
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Som figur 22 viser er oljeprisen, på samme måte som S&P 500, ikke stasjonær. Indekstallene har 

derfor blitt konvertert til avkastningstall. Den deskriptive statistikken er laget på bakgrunn av en 

stasjonær oljeprisavkastning.  

 
Table	  9	  -‐	  deskriptiv	  statistikk	  	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

Statistikk 
Data 
størrelse MIN MAX Gjennomsnitt Standardavvik Skjevhet Kurtosis 

WTI 1529 -0,124334 0,131784 0,000687813 0,0219753 -0,18085 4,376 
 

 

Den deskriptive statistikken viser at både gjennomsnittet og standardavviket til observasjonene 

passer godt inn i normalfordelingens forventninger. Videre viser tabellen at skjevheten heller ikke 

viser tegn på problemer for normalfordelingen, da en skjevheten ligger svært tett på null. Derimot 

er den høye kurtosisen et tydelig tegn på at oljeprisen også har noen ekstreme observasjoner som 

avviker markant fra den normalfordelte distribusjonen. Dette kommer også frem i figur 23 for 

avkastningen til oljeprisen. Jaque –Bera testen understøtter hypotesen om en ikke-normalfordelt 

oljeprisavkastning. 
Table	  10	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

Statestikk Verdi Sannsynlighet 
Jaque-Bera Normalitet 1218,15 < 0,0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den visuelle 

autoregresjonstesten viser at det befinner seg en autoregresjon mellom feilleddene som det bør tas 

høyde for. Dette kommer også frem i Godfry’s korrelasjonstest som viser til en korrelasjon i 

regresjonen til det forventede avkastningen. 

 

Figure	  24	  -‐	  Autokorrelasjon	  for	  oljeprisen	  	  Kilde	  :	  Egen	  tilvirkning 
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Table 11 - Godfrys korrelasjonstest Kilde: Egen tilvirkning 

Godfry's serie korrelasjons test 

Alternative LM 
Pr > 
LM 

AR(1) 3,7205 0,0537 
AR (2) 7,8654 0,0196 
AR (3) 10,1078 0,0177 
AR (4) 12,514 0,0139 

 

 

Heteroskedatisiteten viser at oljeprisens feilledd er en ikke-konstant variabel. Dette er viktig å 

vite, da den videre analysen vil ta utgangspunkt i estimeringen av fluktuasjonen i oljeprisen. 

Hvorvidt feilleddet er konstant eller flyktig er dermed sentralt. Heteroskedatisiteten kommer frem 

i både den visuelle testen over den kvadrerte avkastningen og Engels Lagrange multiple test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engel sin Lagrange multiple test avviser i alle 12 lagene at feilleddet er homoskedatisitisk. Det 

finnes med andre ord ARCH effekt eller volatilitetsklynger  i samtlige 12 lagene av regresjonen. 

 
Table	  12	  -‐	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

Test av ARCH effekt basert på OLS 
Residualene 

Order LM Pr > LM 
1 53,67 < 0,0001 
2 72,06 < 0,0001 
3 87,87 < 0,0001 
4 98,13 < 0,0001 
5 100,13 < 0,0001 
6 104,35 < 0,0001 

Figure	  25	  –PACF	  og	  ACF	  	  for	  kvadrert	  avkastning	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning 
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7 130,17 < 0,0001 
8 144,98 < 0,0001 
9 149,35 < 0,0001 

10 149,77 < 0,0001 
11 164,95 < 0,0001 
12 166,25 < 0,0001 

 

 

6.2.2  Oppbygning av oljepris regresjonsmodell  
 
Table	  13	  -‐	  Empiriske	  resultater	  	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

Parameter estimater 
  Student-t Normalfordeling 
Varaibler Estimat Pr > t Estimat2 Pr > t3 
AR 1 0,0157 0,5599 0,0301 0,2977 

𝜶𝟎 0,0000151 0,0036 0,0000195 < 0,0001 
𝜶𝟏 0,1149 < 0,0001 0,1224 < 0,0001 
𝜷𝟏 0,8592 < 0,0001 0,8415 < 0,0001 

TDFI 0,187 < 0,0001 
  Log 

Likelihood 3875,513 
 

3814,593 
 𝜶𝟏 + 𝜷𝟏 0,9741 

 
0,9639 

 𝝈𝟐 0,00058665 
 

0,0005404 
 AIC -7739,026 

 
-7619,187 

  
 
Resultatene viser at det heteroskedatistiske feilleddet fanger opp autoregressiviteten i 

gjennomsnittsleddet. Dette er svært normalt innenfor tidsserie analyser.   

 

På samme måte som ved S&P 500 er det feilleddet som påvirker oljeprisens utvikling. Videre vil 

oljeprisens residualer også bli distribuert ved en Student-t distribusjon, da TDFI viser seg å være 

signifikant.  

Oljeprisens volatilitetsmodell vil dermed se sånn ut:  

𝑦! = 𝜀! 

𝜀! = 𝑧! ℎ!                 𝑧!~  𝑁(0,1) 

€ 

h = 0,0000151α0 + 0,1149α1 + 0,8592β1 
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Noe som skiller oljeprisen sin utvikling mer fra S&P 500 er oljeprisen har vektlagt alphaverdiene 

mer forklaringsevne. Mens S&P 500 ga 𝛼! en forklaringsevne på 0,06 gir oljeprisen alpha1 en 

forklaringsevne på 0,11. Dette vil altså si at oljeprisen reagerer raskere på nye hendelser i 

tidsserien, enn hva S&P 500 gjør. At S&P 500 sin volatilitet reagerer saktere enn på nye 

hendelser, samt at den husker lengre gamle hendelser er et viktig poeng å ha i mente når man skal 

vurdere oljeprisens signifikans. Dette kan bety at det tar lengre tid før man ser oljeprisens 

påvirkning på volatiliteten til S&P 500, men S&P 500 vil huske denne påvirkningen i lengre tid.  

 

6.2.3  Oljepris volatilitet som eksogen variabel   
 

 

Regresjonsmodellens feilledd kommer som sagt i to ledd. Et residualledd og det betingede 

standardavviket 𝜀! = 𝑧! ℎ!             .   Mens variansen kun kan sammenligne to aktiva opp mot 

hverandre, kan standardavviket si noe om usikkerheten i aksjen. Et standardavvik på 0,1 vil si at 

med 68,27 prosent sannsynlighet kan morgendagens aksje faller eller stige med 10 prosent. 

 

Når oppgavens problemformulering spør hvordan endringen i oljeprisen påvirker 

aksjeavkastningen til S&P 500 vil standardavviket ha en høyere forklaringsgrad enn variansen. 

Ved å inkludere standardavviket som gir en stor del informasjon om hvordan oljeprisen vil 

utvikle seg, vil oljeprisens utvikling og eventuelle påvirkning være mer tydelig ved estimeringen 

av den amerikanske aksjeindekser, enn alternativt ved inkludering av variansen. Det blir derfor 

vurdert at standardavviket er mer egnet som en forklaringsvariabel enn variansen og skal derfor 

inkluderes som den eksterne forklarende variabel i S&P 500.  

	  
	  
	  
	  

6.3 Korrelasjonen mellom S&P 500 og Oljeprisen 
 
 
Før avhandlingen begynner å teste for oljeprisens påvirkning på S&P 500 er det interessant å se 

hvordan oljeprisen og S&P 500  beveger seg i forhold til hverandre og hvor korrelerte de er.  
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Figure 26 - avkastning for S&P 500 og oljeprisen  Kilde: Egen tilvirkning 

Det første man legger merke til ved figuren over avkastningen til oljeprisen og S&P 500 er at 

avkastningen klynger seg på de samme stedene. Oljeprisen og den amerikanske aksjebørsen har 

så godt som de samme høyvolatile og lavvolatile periodene.  

 

Ut over volatilitetsklyngerne ser man også at de store avvikende i avkastningene for S&P 500 og 

oljeprisen forekommer ganske synkront. Dette kan være et tegn på en viss korrelasjon mellom de 

to indeksene.  Dette kommer frem i figur 27 over volatiliteten til S&P 500 og oljeprisen. Utenom 

å bekrefte antagelsen om at S&P 500 og oljeprisen har de samme høy-volatile og lavvolatile 

periodene viser figuren at oljeprisene generelt er noe mer volatilitet. Mens S&P 500 ser ut til å ha 

lav-volatile perioder hvor volatiliteten ligger mellom 0,5 prosent og 1 prosent, befinner oljeprisen 

seg på en volatilitet på 2 prosent  i de lav-volatile perioder.  Dette kan være et tegn på at en 

eventuell signifikant påvirkning vil løfte S&P 500 sine lav-volatile perioder, og dermed ha et noe 

høyere standardavvik i disse periodene. 
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Figure 27 - volatiliteten til S&P 500 og oljeprisen  Kilde: Egen tilvirkning 

 

Korrelasjonen mellom de to variablene er negativ. Dette vil si at samvariasjonen mellom 

oljeprisens standardavvik og S&P 500 sin GARCH modell er negativ viser tabell 8. Det som 

derimot er viktig å vite med korrelasjonsanalyse er at i forskjell til regresjonsanalyse som sier i 

hvilke grad to variabler er avhengig av hverandre, kan korrelasjonsanalysen kun fortelle hvordan 

de to variablene korrelerer. I dette tilfelle vil korrelasjon analyse kunne si at det er en negativ 

samvariasjon på -0,73142. Den ene variablene har en tendens til å bevege seg nedover når den 

andre variabelen beveger seg oppover, men den sier ikke noe om hvor avhengig de er av 

hverandre. 

 
Table 14 - korrelasjon og varians  Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

Kovariansen kan derimot si noe om avhengigheten. Kovariansen mellom S&P 500 og oljeprisen 

er svært lav. At kovariansen er så liten som – 0,000000407 vil si at det er en svært liten lineær 

avhengighet mellom S&P 500  sin volatilitet og oljeprisens volatilitet. Den lave kovariansen kan 

derfor være et tegn på at en potensiell signifikant sammenheng mellom de to variablene vil ha en 

svært lav koeffisient.  

 

  

Standardavvik olje/ GARCH 
S&P500 

Kovariansen -4,07E-07 
Korrelasjon -0,73142 
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6.4  Oljeprisens påvirkning på S&P 500  
 
I det kommende avsnitt vil S&P 500 sin volatilitet bli testes og analysert for påvirkning fra 

oljeprisens volatilitet. Først vil de empiriske resultatene bli presentert og diskutert, før det vil bli 

gjennomført en validitetstest av resultatene. 

  

6.4.1 Emperiske resultater og diskusjon av modellens validitet 

 
Table	  15	  -‐	  Empiriske	  Resultater	  	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

 

 

Resultatene viser at oljeprisen har en signifikant påvirkning på det amerikanske indekset.  

Regresjonsmodellen for S&P 500 når oljeprisen er inkludert vil da se sånn ut: 

 

𝑦! = 𝜀! 

𝜀! = 𝑧! ℎ!                 𝑧!~  𝑁(0,1) 

€ 

h =1,0537e−8α0 + 0,0704α1 + 0,9183β1 + 0,0000864z  

 

Som tabellen viser, er koeffisienten til oljeprisens volatilitet svært liten. Dersom oljepris 

volatiliteten øker med ett prosent vil den kun påvirke med 0,00864 %. De andre GARCH 

koeffisienten har ikke endret seg betraktelig.   

 

Fordi koeffisient til oljeprisen er så marginal kan det diskuteres om den faktisk har en real 

innvirkning på det amerikanske indekset.  En annen grunn for å diskutere om en inkludering av 

oljepris volatiliteten faktisk har forbedret regresjonsmodellen til S&P 500 er at Log Likelihood 

estimatet ved en GARCH inkludering, bare har økt med 0,7511.  Noe som ikke anses som en 

betydning.  

Parameter estimater 
Student - t 

Variabel Estimat Pr > t 
𝛼! 1,0537 E-8 <0,0001 
𝛼! 0,0704 <0,0001 
𝛽! 0,9183 <0,0001 

TDFI 0,2188 <0,0001 
HETERO 0,0000864 0,0181 
𝜶𝟏 + 𝜷𝟏 0,9887  

Log 
likelihood 4979,829  



Copenhagen Business School 2015  Johanne Kvalheim 
Cand.merc.FIR    

  
	  

70	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ut i fra Q-Q plottet for de standardiserte residualene er det vanskelig å si om regresjonsmodellen 

med oljeprisen faktisk forbedrer modellen. Mens de positive residualene blir bedre fanget opp av 

regresjonsmodellen med oljeprisvolatiliteten  inkludert, ser det ut som de negative residualene 

ikke blir fanget opp like bra.  

 

Videre viser figur 30 over predikasjonsevnen til det betingede standardavviket, at å inkludere 

oljeprisen vil ha liten betydning for volatilitetens predikasjonsevner. Ved å inkludere oljepris 

volatiliteten i GARCH modellen, klarer modellen en smule bedre å fange opp høy-volatilitet, og 

modellen ”løfter” de lav-volatile periodene til å bli litt mer volatilt. Modellen generelt har en litt 

høyere volatilitetsnivå enn hva GARCH modellen ville hatt uten den forklarende variablene.  

Total sett er det vanskelig å si ut i fra Q-Q plotet og linjediagrammet om S&P 500 sin 

regresjonsmodell har fått en bedre eller dårligere forklaringsevne ved å inkludere oljeprisens 

volatilitet i modellen.  

Figure	  28	  -‐	  standard	  residualer	  S&P	  	  Kilde:	  Egen	  
tilvirkning 

Figure	  29(b)	  -‐	  Standard	  residualene	  S&	  500	  ink.	  
oljevolatilitet	  	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  
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Figure	  30	  -‐	  Betinget	  standardavvik	  for	  S&P	  med	  og	  uten	  oljeprisvolatilitet	  	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning 

 

For et mer presist bilde av hvorvidt modellen forbedrer seg ved å inkludere oljepris volatiliteten 

blir validitetssjekken av de standardiserte residualer brukt for å finne ut om oljeprisen øker 

forklaringsgraden til S&P 500. Ved å bruke validitets sjekken av residualene blir oljeprisens som 

variabel testet for relevanse.  

 

 De standardiserte residualer !!
!!

  skal etter estimering oppføre seg som en klassisk regresjon, som 

hverken inneholder autokorrelasjon eller  heteroskedatisitet. Den videre validitets analysen vil nå 

undersøke modellens standardiserte residualer.  

 

Regresjonsmodellen for S&P 500 både med og uten forklarende variabler har klart å fange opp 

all autokorrelasjon og heteroskedatisitet som skulle finnes blant residualene (figur 31 og 32). 

Hypotesen om at de standardiserte residualene er homoskedatisitsik og uten korrelasjon kan 

derfor ikke forkastet. Figurene over de standardiserte residualene viser tydelig av de resterende 

residualene som ikke blir fanget opp av modellen, er hvit støy. Begge regresjonsmodellene er 

derfor gyldige.  

 

 

 

 



Copenhagen Business School 2015  Johanne Kvalheim 
Cand.merc.FIR    

  
	  

72	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammenlignes OLS estimatene til de standardiserte residualene for S&P 500 med og uten 

oljeprisvolatilitet, viser det seg at de standardiserte residualene oppfører seg bedre uten 

oljeprisens volatilitet inkludert. Selv om forskjellene mellom de to modellene er marginale er det 

ikke å komme utenom at  AIC verdien er lavere når oljeprisen ikke inkluderes som en forklarende 

faktor i GARCH modellen.  

 
Table	  16	  -‐	  Validitet	  av	  modellen	  	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

OLS Estimater 

 
S&P med olje S&P uten olje  

MSE 0,996 0,9935 
Log Likelihood -2166,5194 -2164,0724 
AIC 4335,03 4330,14 

  

Figure	  31	  -‐	  validitetssjekk	  for	  S&P	  500	  uten	  oljeprisvolatilitet	  	  Kilde:	  Egen	  tilvirkning 

Figure	  32	  -‐	  validitetstest	  for	  S&P	  500	  med	  oljeprisvolatilitet	  	  Kilde:	  egen	  tilvirkning 
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Oljeprisen har en signifikant påvirkning på S&P 500. Denne modellen er gyldig, men variabelen 

forbedrer ikke modellen. Det vil altså si at ved å inkludere oljepris volatilitet vil S&P 500 sin 

regresjonsmodell inneholde det Box – Jenkin kalte for ”over-tilpasset”. En inkludering av 

oljeprisen vil føre til at modellen bryter med validitetstestens relevans. Oljeprisens volatilitet 

forbedrer ikke forklaringsgraden til regresjonsmodellen til S&P 500.  

 

 

6.5 Oppsummering av oljepris volatilitetens påvirkning på SP 500 
 

Dette avsnittet har sett på oljeprisens påvirkning på S&P 500. Avsnittet startet med å se på 

korrelasjonen mellom oljeprisens volatilitet og GARCH modellen til S&P 500. Det kom frem 

både grafisk og via tabellen at volatiliteten til oljeprisen og S&P 500 var godt korrelert. De hadde 

begge de samme høy- og lav-volatile periodene, men det kom også frem av det fantes en sterk 

negativ samvariasjon mellom dem. Videre kommer det frem at avhengigheten mellom de to 

variablene er svært liten gjennom en kovarians på bare – 0,000000407. 

 

Den empiriske analysen av oljeprisens påvirkning på S&P 500 bekrefte den lave kovariansen. 

Resultatene vise en signifikant påvirkning, men korrelasjons koeffisient var bare på 0,00864 

prosent. Med 0,00864 prosent ble ikke den påvirkningskraften akseptert av validitets testen for 

relevans. Dette var fordi forklaringsevnen til S&P 500 ikke øker ved inkludering av 

oljeprisvolatiliteten. Inkludering av oljeprisen ble derfor kategoriseres som over-tilpasset av 

regresjonsmodellen. Og det ble konkludert med at selv om oljeprisen er signifikant, er 

påvirkningsevnen så liten at den ikke utgjør noen forskjell. Den skal derfor ikke inkluderes.  
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 DEL 7 - KONKLUSJON   

 
 

I denne avhandlingen har det blitt testet om oljeprisen har en påvirkning på S&P 500. USA sin 

største indeks er en indikator på hvordan det går med amerikansk industri. Det er derfor 

interessant å se om de store endringene som man ser i oljeprisen har en innflytelse på indekset.  

 

Problemformuleringen ble derfor: ”Har oljeprisens endringer påvirkning på den amerikanske 

aksjeindeksen, Standard & Poor 500 ? ” 

 

Avhandlingen startet med bakgrunnsinformasjon om hvordan oljeprisen er bygget opp, hvordan 

den historisk har utviklet seg, hvordan S&P 500 har utviklet seg og tidligere forskning på 

oljeprisens påvirkningsevne på S&P 500. Oppgaven avgrenset seg fra å analyse hvilke grad 

faktorene påvirker oljeprisen, og bakgrunnsinformasjonen er derfor bare ment som en innføring i 

hvorfor oljeprisen beveger seg sånn som den gjør. Del 2 Viser at oljeprisen er bygget opp av 

tilbud og etterspørsel. Det skilles mellom OPEC og ikke-OPEC land på tilbudssiden og OECD og 

ikke-OECD land på etterspørselsside. For unngå for store svigninger i markedsprisen blir prisene 

regulert av oljelagrene. Faller tilbudet betraktelig eller stiger etterspørsler mer enn forventet, blir 

lagrene brukt til å regulere markedsprisen. Videre viser del 2 hvordan oljeprisen har utviklet seg 

historisk og det kom grafisk frem hvordan geopolitiske hendelser har påvirket prisutviklingen. 

For S&P 500 har det vært ”bobler” og ”kriser” som har hatt den største påvirkningen på de siste 

tretti årene. Det viktigste å trekke frem fra del 2 er den tidligere forskningen på oljeprisens 

påvirkningsevne på S&P 500. Flere forskere har funnet at oljeprisen har en påvirkning på S&P 

500 og har en tendens til å skape et mer volatilt marked.  

 

DEL 3 av avhandlingen ga den grunnleggende teoretiske forståelsen for å kunne besvare den 

første problemstillingen: ”hvordan vil den optimale aksjeavkastnings modellen for Standard and 

Poors 500 se ut ?” Leseren fikk innsikt i hvordan aksjeprisen skal tilsvare summen av de tilbake 

diskonterte pengestrømmer og terminalverdien. Videre ble leseren presenter for sammenhengen 

mellom risiko og avkastning. Leseren ble tilslutt introdusert til statistiske begreper og den 

betingede avkastningsmodellen som skal predikere avkastningen til S&P 500. Del 3 avsluttes 

med å redegjøre for de syv forventningene som den lineær regresjonsmodell skal tilfredsstille for 

å finne at modellen skal bli BLUE.  
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DEL 4 inneholder den innledende analysen. I den innledende analysen kom det frem at 

observasjonene til S&P 500 sitt aksjeavkastning ikke følger normalfordelingen. Observasjonene 

oppfører seg både leptokursisk og er venstreskjevhet. Jaque-Bera testen avviste nullhypotesen om 

normalfordeling med 95 prosent konfidensintervall. Videre viste analysen at aksjeavkastningen er 

stasjonær og har ingen autokorrelasjon. Det vil si at ARMA modell ikke kan modellere 

gjennomsnittsfunksjonen til S&P 500 da gjennomsnittet ikke er betinget av tidligere 

avkastninger. Resultatene viste videre at S&P 500 ikke har et konstant feilledd. Feilleddet 

inneholder ARCH effekt, eller volatilitetsklynger og den videre estimeringen av S&P 500 må ta 

høyde for denne heteroskedatistiteten.  

 

DEL 5 introduserer leseren for volatilitetsklynger. Del 5 starter med å oppsummere tidligere 

forskning for hvordan S&P 500 sine observasjoner beveger seg. Det kommer frem at flere 

forskere har funnet ut at indekset ikke følger normalfordelingen og selv om ARCH modellen til 

Engel og GARCH modellen til Bollerslev klarer å fange opp flere observasjoner klarer modellene 

fortsatt ikke å få de standardiserte residualene  til S&P 500 til å bli normalfordelte. Flere forskere 

kommer dermed frem til at S&P 500 bør distribueres etter Student-t fordelingen.  Videre kommer 

tidligere forskning frem til at eksterne forklarende variabler kan inkluderes gjennom en  

matrise i den betingede variansmodellen. Dette er første ledd i svaret på probelmstillingen ” 

Hvordan skal endringene i oljeprisen inkluderes i S&P 500 ?”  oljeprisens endriner skal 

inkluderes i S&P 500 sin GARCH modell. Del 5 fortsette med en teoretisk redegjørelse for den 

betingede varians modellen og introduserer leseren for ARCH og GARCH modellen. Etter det 

blir Student-t distribusjonen redegjort for, før del 5 avsluttes med å redegjøre for hvordan den 

betingede varians optimeres gjennom Maximum Likelihood Estimatet.  

 

DEL 6 fortsetter der den innledende analysen i del 4 ble avsluttet. Den starter med å besvare den 

andre problemstillingen ”Hvordan vil den optimale den optimal avkastningsmodellen for 

Standard & Poors 500 se ut? ”  Analysen starter med empiriske resultater for den betingede 

varians modellen. Normalfordelingen blir forkastet som distribusjon for den betingede variansen, 

til fordel for Student-t fordelingen. De empiriske resultatene viser at modellen legger mest vekt 

på betaverdien, som sier at hukommelsen til tidligere varians veier tungt og S&P 500 reagerer 

dermed ikke så fort på ny informasjon. Videre viser validitetstesten at Student-t fordelingen ikke 

klarer å fange opp de største avvikene og avvikene må derfor testes for signifikans. Dummy 

testen som blir bruk viser at ingen av de 6 største avvikene er signifikant og det konkluderes med 

at avvikene er hvit støy og regresjonsmodellen er derfor gyldig . S&P 500 ser dermed sånn ut :  

€ 

m ×1
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𝑦! = 𝜀! 

𝜀! = 𝑧! ℎ!                 𝑧!~  𝑁(0,1) 

€ 

h =1,2563e−6α0 + 0,0686α1 + 0,9248β1  

 

Den empiriske analysen estimerer deretter den optimale volatilitetsfunksjonen til oljeprisen.  I 

denne delen blir den tredje problemstillingen besvart ” Hvordan ser volatilitetsmodellen til 

oljeprisen ut ?”  Oljeprisen sin avkastning oppfører seg på samme måte som S&P 500 med å 

være heteroskedatistisk og ha en foretrukken distribusjon ved Student-t fordelingen. Ved å 

inkludere en GARCH modell fanger den betingede variansen opp den autokorrelasjonen som det 

kom frem at tidsserien inneholder. GARCH (1,1) modellen gjør at det autoregressivte 

gjennomsnittsleddet ikke lengre er signifikant.  Oljeprisens volatilitet vil dermed se sånn ut: 

€ 

h = 0,0000151α0 + 0,1149α1 + 0,8592β1 

 

Videre konkluderes det med at standardavviket til oljeprisen har en større informasjonsverdi enn 

variansen, da standardavviket kan fortelle noe om hvordan ett prosents endring i oljeprisen vil 

påvirke S&P 500 sitt feilledd. Dette er andre leddet i problemstillingen ”Hvordan skal 

endringene i oljeprisen inkluderes i S&P 500 ?”  Endringene i oljeprisen skal inkluderes via 

standardavviket til oljeprisen i GARCH modellen til S&P 500. 

 

De empiriske resultatene fra analysen om oljeprisens påvirkning på S&P 500 viser at oljeprisens 

volatilitet har en signifikant påvirkning på S&P 500. Resultatene viser videre at denne påvirkning 

er svært liten. Det kommer frem at korrelasjonskoeffisient bare er på 0,00864 prosent. Dette er så 

lite at den videre validitetstesten for oljeprisens relevans i S&P 500 ikke blir akseptert. 

Oljeprisens volatilitet øker ikke forklaringsevnen til regresjonsmodellen for S&P 500, og fordi 

den ikke øker forklaringsevnen blir en inkludering av oljeprisen sett på som en over-tilpassning 

av S&P 500.  Den optimale modellen for S&P 500 er derfor uten oljeprisen volatilitet som en 

ekstern forklarende variabel. 

 

Har oljeprisens endringer påvirkning på den amerikanske aksjeindeksen, Standard & Poor 

500 ? 

 Ja, oljeprisen har en signifikant påvirkning på S&P 500, men påvirkningen er så liten at den ikke 

anses som relevant for S&P 500 sin utvikling, derfor omgjøres konklusjonen til: Nei, oljeprisenes 

endringer påvirker ikke Standard and Poors 500 sin volatilitet og dermed dens avkastning.  
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Perspektivering  
 
Det kritiske ved dette studiet er metoden. Det finnes lite forskning , med høy nok kvalitet, hvor 

eksterne variabler blir inkludert som en forklarende faktor i GARCH modellen. Det stilles derfor 

spørsmål om dette er fordi forskere har funnet metoden mindre egnet til inkludering av 

forklarende variabler som andre metoder eksempelvis den multivarierende GARCH modell.  

 

En anbefaling til videre forskning vil være å sammenligne avhandlingens metode, hvor oljeprisen 

blir inkludert som en ekstern variabel, men den multivarierende-GARCH modellen hvor 

forklarende variabler blir inkludert som en del av en større matrise. Dette er interessant for det vil 

validere metoden som er blitt brukt.  

 

En annen kritikk av metoden er at standardavviket har blitt brukt istedenfor variansen. Det kan 

argumenteres for at variansen er mer korrekt når man først skal bruke oljeprisens volatilitet fordi 

GARCH modellen er i utgangspunktet en variansmodell. For videre forskning kunne det vært 

interessant å se hvordan selve prisen påvirket S&P 500. Gjennom å inkludere selve prisindekset 

istedenfor standardavviket. På den måten kan man si noe om hvordan et fall på en dollar vil 

innvirke på oljeprisen. Dette er interessant fordi det er i realiteten selve oljeprisen som blir 

diskutert i dagens samfunn og ikke svingningsprosenten.  

 

Tilslutt vil forfatter forslå at videre forskning burde studere og teste om oljeprisens påvirkning 

endrer seg ved høy-volatile og lav-volatile perioder. Har oljeprisen en annen påvirkning ved høy 

og lavvolatile perioder i S&P 500 ?   
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BILAG  
 
Manuelle koder i SAS Enterpirsen Guide 7.1  
 
 

1) Konvertring dra daglige til ukentlige observasjoner 

 
2) inkludering av GARCH modell i S&P 500  - normalfordelt 

 
3) inkludering av GARCH modell i S&P 500 – Studen-t distribuert 
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4) inkludering av oljeprisvolatilitet i S&P 500 sin GARCH modell  – Student-t fordelig 
 

 
 
 


