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Abstract 
 

This paper presents a case about a company that has several independent investment teams who 

are supposed to make investments which will prevent the company from going bankrupt. To 

investigate this, the paper examines how risk capital can be allocated between the investment 

teams. Based on the two well-known risk measures, Value at Risk and Expected Shortfall, this 

paper uses different allocation rules from Cooperative Game theory to allocate risk capital to 

several agents. Furthermore, this paper examines several investment strategies from the agents 

with the purpose to account for different investment scenarios for the company and compare 

these.  

The results showed that there are differences between the two risk measures, Value at Risk and 

Expected Shortfall. In extension of this, different investment scenarios, with the help of four 

allocation rules, allocated different amounts of risk capital to each agent and to each coalition 

between the agents. Finally, the investment scenarios were compared and discussed.    
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Indledning 

 
I denne opgave vil vi arbejde med allokering af risikokapital. Vi vil med udgangspunkt i fagene 

finansiering og spilteori introducere forskellige måder at måle risiko på samt forskellige 

fordelingsmetoder. Risiko betyder, at der er usikkerhed omkring det fremtidige afkast af en 

investering. Mere præcist at investeringen sandsynligvis kan tjene mindre end forventet og endda 

resultere i et tab, som svarer til et negativt afkast. Det er vigtigt at pointere forholdet mellem 

risiko og afkast. En større risiko er ofte forbundet med et større potentielt afkast, hvilket skyldes at 

investorer skal kompenseres for at påtage sig større risici. Finansiel risiko er et udtryk for et 

finansielt tab eller gevinst, som er forårsaget af uforudsete ændringer i de underliggende 

risikofaktorer. Da der findes flere typer af finansiel risiko for en virksomhed, vil vi i denne opgave 

fokusere på Market risk, som er risikoen for at tabe eller tjene fra uventede ændringer i 

markedsprisen.  

Der findes nogle forskellige måder, hvorpå risiko kan måles og beregnes. Risiko kan ofte måles 

som standardafvigelsen af afkastet, som også kaldes volatiliteten, men vi vil fokusere på to 

velkendte risikomål som er Value at Risk og Expected Shortfall. Disse to risikomål fokuserer på 

store tab og er til sammenligning med volatiliteten mere præcise indikatorer af den finansielle 

risiko. Risikoen kan fordeles ved hjælp af fordelingsmetoder, som er beskrevet under den 

spilteoretiske litteratur. Mere specifikt, bliver teorien beskrevet under kooperativ spilteori, som 

går ud på at se på, hvordan flere forskellige spillere samarbejder ved at danne koalitioner. Man har 

indenfor kooperativ spilteori ofte et omkostningsfordelingsproblem, hvor man skal forsøge at 

fordele omkostningerne ud på de forskellige spillere i spillet. I denne opgave vil vi i stedet for at 

fordele omkostninger fordele risikokapital. En meget vigtig pointe i opgaven er altså, at den 

risikofrie kapital anses som en omkostning. Måden hvorpå man fordeler risikokapital ud på 

agenterne i spillet er ved at bruge nogle forskellige fordelingsregler fra spilteorien. I denne opgave 

går vi i dybden med fire fordelingsmetoder: Shapley, Lorenz, Nucleolus og Tau. Disse 

fordelingsmetoder har det til fælles, at de gerne vil lave en fair fordeling af risikokapitalen.  

Allokering af risikokapital foregår altså ved hjælp af to trin. Man ser først og fremmest på 

definitionen af de forskellige risikomål indenfor finansiering, og disse risikomål anvendes senere i 

samarbejde med spilteori-delen. 
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Generelt gælder det, at en virksomhed kan have en række af underafdelinger. Det gælder, at hvis 

hver af disse underafdelinger i virksomheden er uafhængige af hinanden, så vil de hver især skulle 

holde på en risikokapital, som vil dække deres potentielle tab. Da disse underafdelinger alle 

sammen er en del af den samme virksomhed, kan der være en diversifikationseffekt, som kan 

gavne hver af underafdelingerne.   

I denne opgave vil vi betragte en virksomhed, som har nogle uafhængige investeringsteams. Dette 

betyder, at de forskellige investeringsteams ikke har nogen information om hinandens 

investeringsstrategier. Hvert af disse investeringsteams har sin egen portefølje, og virksomhedens 

samlede portefølje består af de individuelle investeringsteams porteføljer.  

Vi måler risikoen af virksomhedens samlede portefølje ved de to nævnte risikomål, og forsøger 

derefter at fordele risikokapitalen til de forskellige investeringsteams ved hjælp af 

fordelingsreglerne fra spilteori. Når vi i opgaven har et risikoallokeringsproblem, vil agenterne i 

problemet svare til de forskellige investeringsteams.  

Opgaven er derfor opbygget således, at vi introducerer risikomålene under afsnittet Risikomål og 

illustrerer brugen af disse ved hjælp af løbende eksempler. Under afsnittet Spilteori beskriver vi 

den relevante teori indenfor feltet, herunder fordelingsmetoderne som ligeledes illustreres ved 

eksempler. Sammenkoblingen af de to ovennævnte afsnit, illustreres under afsnittet 

Risikoallkering. Her anvender vi risikomålene fra finansiering og fordelingsmetoderne fra spilteori 

til at fordele risikokapital under forskellige scenarier.  

Emneafgrænsning 
 

I denne opgave er det vigtigt at understrege, at det overordnede formål ikke er, at finde den mest 

optimale investeringsstrategi. Vi vil i stedet for rette fokus på, hvordan man fordeler 

risikokapitalen givet underafdelingernes investeringsstrategier. Det er derfor underordnet, hvorfor 

underafdelingerne investerer, som de gør.  
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Problemformulering 

 
Vi vil undersøge, hvilke risikomål der findes samt hvilke fordelingsmetoder, der kan anvendes og i 

forlængelse af dette, hvordan man kan fordele den samlede risikokapital.  

 

Casebeskrivelse 

 
Vi vil arbejde med flere eksempler, der går ud på at undersøge forskellige investeringsscenarier. 

Vi vil undersøge investeringsscenarier, hvor vi har aktier fra samme branche og fra forskellige 

brancher. Dette gøres for at belyse, hvorvidt der er en brancheeffekt til stede, og om 

brancheeffekten medfører en høj positiv korrelation mellem aktierne og derved belyse 

diversifikationseffekten. Vi vil danne flere scenarier med forskellige porteføljer, for at se hvordan 

risikokapitalen fordeles mellem agenterne. En portefølje kunne som eksempel bestå af tre 

investeringsteams, som investerer i hver sin aktie. For eksempel aktierne Netflix, Tesla og Novo 

Nordisk, hvor det undersøges, hvordan aktierne opfører sig hver for sig, og når aktierne indgår i et 

samarbejde. Her kommer aktierne nemlig fra hver sin branche, og det forventes, at 

brancheeffekten ikke er særlig indflydelsesrig.  

Vi betragter derudover et investeringsscenarie, hvor vi har en portefølje bestående af højt negativt 

korrelerede aktier. Her forventer vi, at negativt korrelerede aktier vil mindske den samlede risiko. 

Afslutningsvist vil vi undersøge, hvordan en fjerde agent vil påvirke en koalition bestående af tre i 

forvejen højt positivt korrelerede agenter. Denne agent vil ligeledes også være høj positivt 

korreleret med tre andre agenter. Her forventes det, at den samlede risiko ikke vil falde særlig 

meget.  

 

Vi har indhentet historiske data for de forskellige aktier fra YahooFinance ved hjælp af R-studio og 

Excel. I hvert eksempel vil vi nævne tidsperioden for de indhentede data, og hvert eksempel vil 

slutte med en rubrik () for at gøre opgaven mere overskuelig. 
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Risikomål 

Den finansielle verden har altid været risikabel, da finansielle institutioner ofte skal tage risiko for 

at overleve og vokse. Vurdering af risiko går ud på at kende fordelingen af de mulige udfald, med 

fokus på det værst mulige tilfælde. Risk management er derfor blevet et vigtigt felt for alle 

korporationer, især for de finansielle institutioner som har større fokus på det område. Typisk er 

disse institutioner klar over, at der er et trade-off mellem risiko og afkast, når der investeres 

penge. Jo større risiko man tager, desto større afkast.  

Der findes forskellige typer af risiko. Market risk som skyldes ændringer i priser. Credit risk som er 

faren for, at modparten ikke lever op til forpligtelserne i en kontrakt. Liquidity risk er 

institutionens evne til at kunne foretage betalinger, når de kræves. Operational risk er risikoen for 

svindel, dårlig ledelse, menneskelige fejl og lignende (Ruppert & Matteson, 2015). 

Ofte afhænger finansielle institutioners porteføljer af flere tusinde markedsvariable, og derfor er 

det ikke entydigt, hvordan man måler den totale risiko. I praksis er det sværere at sammenligne 

risiko for forskellige aktier, da man ikke kender den underliggende statistiske fordeling for 

markedspriserne og for afkastene. Man kan prøve at identificere fordelingen ved hjælp af 

maksimum likelihood metoder eller teste fordelingerne imod andre fordelinger ved brug af 

metoder som Kolmogorov–Smirnov testen. Generelt set er sådanne metoder ikke meget robuste, 

og det er praktisk set umuligt at nøjagtigt identificere fordelingen af finansielle afkast. 

Det bliver yderligere kompliceret at udarbejde forudsigelser af finansiel risiko, idet risiko ikke kan 

måles direkte men skal udledes ud fra, hvordan de observerede markedspriser opfører sig. Risiko 

er derfor en latent variabel, hvilket vil sige, at den ikke kan måles på samme måde som 

temperatur måles vha. et termometer. Eksempelvis kender man dagens afkast, når handelsdagen 

slutter, mens dagens risiko er ukendt. Det eneste man kan sige om risiko er, at den sandsynligvis er 

høj, hvis priserne har fluktueret meget i løbet af dagen (Danielsson, 2011).  
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Fortjenesten fra investeringerne, eller tabet i tilfælde af negative fortjenester, afhænger både af 

ændringen i priser og mængden af aktier der bliver holdt. Investorer er interesserede i 

fortjenester, som er høje relativt til størrelsen på de initiale investeringer. Afkast måler netop 

dette, idet afkastet på et aktiv som f.eks. en aktie, en obligation, en portefølje af aktier og 

obligationer, svarer til ændringer i pris udtrykt som en fraktion af den initiale pris. Normalt er man 

som investor mere interesseret i afkastet fra investeringen end selve prisen. 

Definition 1 - Afkast  

 

Afkastet angiver den relative ændring i prisen af et finansielt aktiv, over et givent tidsinterval, ofte 

udtrykt i procent. 

Afkastene er skalafrie, hvilket vil sige, at de ikke afhænger af enheder som dollars, cents osv. De er 

nemlig ikke helt enhedsløse. Deres enhed er tid, dvs. de afhænger af tidsangivelsen, 𝑡.  

Tiden t kan både være timer, dage, uger, måneder eller år.  For eksempel, hvis 𝑡 angives i år, siger 

man, at nettoafkastet er 𝛼 % per år. Hvis vi for eksempel er i år 𝑡 = 2018, så vil 𝑡 − 1 = 2017, 𝑡 −

2 = 2016 osv. Tilsvarende hvis 𝑡 = 08/05/2018, så vil 𝑡 − 1 = 07/05/2018, 𝑡 − 2 =

06/05/2018 osv. Afkast kan angives som nettoafkast, bruttoafkast eller logaritmisk afkast. 

Nettoafkast 

Lad 𝑃𝑡 være prisen på et aktiv på tid 𝑡. Under antagelsen om ingen dividender, er nettoafkastet i 

perioden fra tid 𝑡 − 1 til tid 𝑡 givet ved: 

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

− 1 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

. 

Tælleren  𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1, angiver fortjenesten eller profitten i løbet af perioden, hvor en negativ profit 

angiver tab. Nævneren, 𝑃𝑡−1, angiver den initiale investering i starten af perioden. Afkastet måler 

den procentvise ændring i priserne og angives ved et 𝑅. Man kan herfra også udlede det simple 

bruttoafkast (1 + 𝑅𝑡), som er givet ved forholdet mellem 𝑃𝑡 og 𝑃𝑡−1: 

𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

= 1 + 𝑅𝑡. 
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Logaritmisk afkast 

Det logaritmiske afkast angives ved 𝑟𝑡 og er defineret ved logaritmen af bruttoafkast. Matematisk 

bliver det:  

𝑟𝑡 = log(1 + 𝑅𝑡) = log (
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

) = 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1, 

hvor 𝑝𝑡 = log (𝑃𝑡) kaldes logprisen (Ruppert & Matteson, 2015). 

Eksempel 1 - Afkast 

 

I dette eksempel vil vi gerne vise, hvordan man beregner nettoafkast og logaritmisk afkast 

(Danielsson, J., Financial Risk Forecasting, 2011, s. 4). Til dette vil vi anvende formlerne givet i 

definition 1.  

Lad os her antage, at 𝑃𝑡 = 1000 og 𝑃𝑡−1 = 950 og beregne både nettoafkast og logaritmisk afkast 

ved hjælp af de angivne formler ovenfor. Dette giver os: 

𝑅𝑡 =
1000

950
− 1 = 0,0526 

𝑟𝑡 = log (
1000

950
) = 0,0513. 

Vi observerer altså, at der ikke er en stor forskel i resultatet. Dette skyldes, at forskellen mellem 

nettoafkast og logaritmisk afkast ikke er særlig signifikant for smalle tidsperioder, f.eks. timer eller 

dage.  

Forskellen mellem dem bliver kun signifikant, når ændringen i priserne er stor, hvilket kan 

observeres når 𝑃𝑡 = 1000 og 𝑃𝑡−1 = 700: 

𝑅𝑡 =
1000

700
− 1 = 0,42857 

𝑟𝑡 = log (
1000

700
) = 0,35667.  

Vi skal betragte nettoafkast og logaritmisk afkast som to forskellige definitioner af afkast. De er 

henholdsvis også kendt som aritmetisk og geometriske afkast.  
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Forskellen mellem det aritmetiske afkast og det geometriske afkast vil være ubetydelig, under 

forudsætning af, at afkastene er små. Afkastene vil være små, når man arbejder med en kortere 

tidshorisont. Derfor kan vi forvente, at de to afkast er ens for daglige afkast, mindre ens for årlige 

afkast og ikke nødvendigvis ens for længere perioder såsom 10 år.   

For de fleste aktiver er det ikke muligt eksakt at identificere de fremtidige afkast. Derfor betragter 

man de fremtidige afkast som tilfældige variable. En simpel måde at beregne risikoen på, er ved at 

antage, at afkastene er normalfordelte. Hvis afkastene antages normalfordelte, så vil 

porteføljeafkastet også være normalfordelt. Fordi normalfordelingen er udelukkende bestemt af 

det forventede afkast og varians, kan vi kende fordelingen af profit eller tab over en bestemt 

tidsperiode. 

Risiko betyder usikkerhed omkring investeringens fremtidige afkast, mere præcist, at 

investeringen kunne tjene mindre end det forventede afkast og dermed resultere i et tab, dvs. 

negativt afkast. Risiko måles ofte ved standardafvigelsen af afkastene, som også kaldes 

volatiliteten, hvilket vi vil komme ind på senere. Risiko afhænger dermed af, hvilken 

sandsynlighedsfordeling, som afkastene har. Når man arbejder med data fra de finansielle 

markeder, bliver man derfor nødt til at gøre sig nogle antagelser om sandsynlighedsfordelingen af 

disse data. I den statistiske litteratur bliver data modelleret med en normalfordeling, hvilket kan 

være fint ved mange anvendelsesområder, hvor data kan approksimeres med en normalfordeling. 

Dog er det anderledes i den finansielle verden, når man eksempelvis skal modellere aktieafkast. 

Afkastene vil have mange flere outliers, end der vil fremgå under en normalfordeling. For 

modellering af finansielle markedsdata er det mere passende at vælge fordelinger med tunge 

haler, som eksempelvis 𝑡-fordelingen, fremfor normale fordelinger (Ruppert & Matteson, 2015, s. 

1). 

Risiko kan også beregnes uden at bruge en specifik fordeling. En alternativ tilgang til at beregne 

risiko kaldes historisk simulation. Denne tilgang specificerer ikke fordelingen af afkastene men 

antager i stedet, at fordelingen af afkastene næste dag, er lig med den observerede fordeling af 

afkast over en given fortidig periode, f.eks. de foregående 𝑁 dage. Kernen i denne tilgang 

indebærer at bruge historiske afkast til at konstruere en fordeling af potentielt fremtidig 

porteføljeprofit og porteføljetab. Med andre ord antager denne metode, at historien gentager sig 
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selv, hvor en af de fortidigt observerede afkast forventes at blive næste periodes afkast. Denne 

metode har også en bemærkelsesværdig begrænsning, som er, at den kræver store mængder af 

fortidige data. Det er næsten givet pr. definition, at der er relativt få observationer i halen, så den 

effektive stikprøvestørrelse er meget mindre end 𝑁. Af denne grund kræver akkurate 

risikoestimater, ved brug af den historiske simulation, store stikprøvestørrelser, som for eksempel 

1000 eller 2000 fortidige observationer. Dette svarer tidsmæssigt til fire eller otte års daglige data. 

Ulempen ved brug af så store stikprøver er, at det kræver en antagelse om, at fordelingen af 

ændringerne i markedsfaktorerne er konstante over længere perioder og i særdeleshed, at data 

for fire eller otte år siden er relevante for estimering af den nuværende risiko af en portefølje 

(Danielsson, J., 2011, s. 95).     

Eksempel 2 – Portefølje med en aktie 

 

For at illustrere de ovennævnte teknikker, vil vi se på porteføljeværdien og afkastet for en enkelt 

aktie. Vi vil her konstruere en portefølje ved at investere 100$ i en enkelt Netflix (NFLX) aktie og 

estimere tæthedsfordelingen af afkast for 1 dag. 

Historisk simulation 

I dette eksempel vil vi basere vores estimater på historisk data fra 02-01-2008 til 29-12-2017, dvs. 

de sidste 10 år. Historiske data for NFLX kan indhentes direkte fra Yahoo Finance til R og gemmes i 

en prisvektor. Under den betragtede 10-årige tidsperiode har vi 2518 prisobservationer (close 

prices). Ved brug af formlen i definition 1 kan vi konstruere en ny vektor bestående af 1-dags 

aritmetiske afkast for de historiske priser og få 2517 historiske afkast.    

Nedenstående figurer er tidserieplots af NFLX værdien samt af 1-dags afkast af NFLX aktien. En 

tidsserie er en sekvens af observationer og en tidsserieplot er et plot af tidsserien i kronologisk 

rækkefølge.     
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Figur 1:Porteføljeværdien og daglige afkast af NFLX-aktien 

Vi forventer, at et af de fortidigt observerede afkast bliver næste periodes afkast. Dvs. at vi fra i 

dag til i morgen forventer at få et af de afkast, som er gemt i vores afkastvektor. Dermed kan vi 

beregne en vektor af potentiel profit for i morgen, ved at gange den investerede mængde (100$) 

med det potentielle afkast. Den dertilhørende vektor af potentielle værdier for porteføljen i 

morgen, er givet ved profitten plus den investerede mængde. Dette gøres i R, hvor de aritmetiske 

afkast er gemt i variablen ”afk” (se evt. bilag 1 for beregning i R):    

inv=100 

portf=inv*(1+afk) 

profit=inv*afk  

Bemærk, at priserne fra Yahoo Finance blev downloadet som arrays, hvilket medfører, at ”afk”, 

”portf” og ”profit” også er arrays. 

Tæthedsfordelingen af de potentielle afkast, porteføjeværdien og den potentielle profit er vist i 

nedenstående figur:   
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Figur 2:Fordelinger af afkast, porteføljeværdi og profit af NFLX-aktien 

 

Tæthedsfordelingerne giver en komplet repræsentation af de mulige tilfældige udfald, dvs. den 

fortæller os, hvilke udfald der er mulige og hvor sandsynlige, disse udfald er. 

Normalfordeling 

Her kan vi bruge en antagelse om fordelingen af de daglige afkast. Vi antager, at de daglige afkast 

er normalfordelte, og vi kan på baggrund af de historiske data beregne den historiske middelværdi 

og standardafvigelse. I dette eksempel er middelværdien for de daglige afkast 0,002165 og 

standardafvigelsen er 0,034803. Derfor er afkastene fra i dag til i morgen normalfordelte pr. 

antagelse med middelværdi 0,002165 og standardafvigelse 0,034803. Den potentielle profit er 

normalfordelt med middelværdi 0,002165 ∗ 100 = 0,2165 og standardafvigelse  

0,034803 ∗ 100 = 3,4803. Porteføljeværdien i morgen er normalfordelt pr. antagelse med 

middelværdi 100 ∗ (1 + 0,002165) = 100,2165 og standardafvigelse 3,4803.    
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Figur 3: Fordelinger af afkast, porteføljeværdi og profit af NFLX-aktien under normalfordeling 

 

Mange statistiske modeller antager, som nævnt, at en stikprøve er normalfordelt. Det samme 

gælder i vores tilfælde, hvor vi antager, at de daglige afkast er normalfordelte. I det følgende vil vi 

undersøge, hvor fornuftig denne antagelse er. For at tjekke hvorvidt denne antagelse holder, 

bruger man et normalt sandsynlighedsplot, og hvis normalitetsantagelsen virker urimelig, må man 

undersøge, hvordan fordelingen af data afviger fra en normalfordeling. En systematisk afvigelse fra 

en ret linje i sandsynlighedsplottet vil være et tegn på, at fordelingen ikke er normal.  

I sandsynlighedsplottet af de daglige historiske afkast har vi data på y-aksen og de teoretiske 

kvantiler på x-aksen. Plottet kendes også som et QQ plot og kan ses til højre i figuren nedenfor, 

hvor vi ligeledes har tilføjet en referencelinje. Denne linje er tilføjet for at hjælpe os med at afgøre, 

hvorvidt plottet er lineært. Vi ser, at plottet er lineært omkring midten, men afviger fra linearitet i 

både højre og venstre hale. Denne tendens ses ofte i QQ plots og især for data med store 

stikprøver. 
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Figur 4: Fordeling af afkast og QQ-plot af daglige afkast for NFLX-aktien 

 

Halerne af en fordeling er de områder, som er væk fra midten. Definitionen på halerne er, at 

venstre hale er området fra −∞ til 𝜇 − 2𝜎 og højre hale er området fra 𝜇 + 2𝜎 til ∞, hvor 𝜇 er 

middelværdien og 𝜎 er standardafvigelsen. 

Skævhed og kurtosis kan hjælpe os med at karakterisere formen af sandsynlighedsfordelingen. 

Skævheden måler graden af assymetri, hvor symmetri betyder ingen skævhed, dvs. skævheden er 

0, hvilket gælder for en normalfordeling. En positiv skævhed indikerer en relativ lang højre hale i 

forhold til venstre hale, og en negativ skævhed indikerer det modsatte. Kurtosis måler størrelsen 

af fordelingens haler og i hvilket omfang, fordelingen er koncentreret i midten. Normalfordelingen 

har en kurtosis på 3. 

Vi beregner skævhed og kurtosis for de historiske afkast og finder, at skævheden er 0,7337589 og 

kurtosis er 22,94419. Dette fortæller os, at de hisoriske afkast for NFLX-aktien har en positiv 

skævhed og dermed en længere højre hale i forhold til venstre hale, og derudover er kurtosen 

højere end 3, hvilket antyder, at fordelingen er spids og koncentreret omkring midten. Dette kan 
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ses i histogrammet til venstre i figur 4. Derudover ses det tyddeligt i QQ plottet, at fordelingen af 

de historiske afkast har tunge haler. Disse er tegn på, at fordelingen ikke er normalfordelt.  

Med ovenstående eksempel fik vi set, at den historiske fordeling af afkast ikke kunne antages at 

være en noramlfordeling grundet tunge haler. Fordelinger med tunge haler ses ofte i finansielle 

data, fordi afkast og markedspriser normalt har tunge haler. Man bør specielt være bekymret, når 

fordelingen af afkastene har tunge haler, fordi der er mulighed for et ekstremt stort negativt 

afkast.  

Fordelinger med tunge haler modelleres ofte ved brug af 𝑡-fordelinger, hvorfor vi vil undersøge, 

om vores data kan antages at være 𝑡-fordelte. Eksempelvis har 𝑡-fordelingen tunge haler, hvor 

frihedsgraderne, 𝑣, indikerer hvor tunge halerne er. For en normalfordeling er 𝑣 = ∞. Vi husker, 

at variansen af 𝑡-fordelingen er endelig og er lig med 𝑣/(𝑣 − 2) hvis 𝑣 > 2. Derudover er 

variansen ikke defineret for 0 < 𝑣 ≤ 1 og uendelig, hvis 1 < 𝑣 ≤ 2 (Ruppert & Matteson, 2015, s. 

94-95).  

Eksempel 3 – Sammenligning af normal- og t-fordeling 

 

Dette eksempel er en fortsættelse af eksempel 2, hvor vi vil sammenligne normalfordelingen og 𝑡-

fordelingen. Den øverste del af figur 5 viser QQ plots af henholdsvis normalfordelingen og 𝑡-

fordelingen. I QQ plottet for 𝑡-fordelingen med 𝑣 = 4 frihedsgrader ser vi, at residualerne ligger 

nærmest på linje i forhold det normale QQ plot. Den nederste del af figuren sammenligner 

densitetskurven for henholdsvis normalfordelingen og 𝑡-fordelingen, hvor vi ser, at kurven med 𝑡-

fordelingen fitter histogrammet bedre. Det er nu mere indlysende, at 𝑡-fordelingen fitter bedre 

end normalfordelingen.  
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Figur 5: Øverst til venstre: QQ-plot af daglige afkast, øverst til højre: QQ-plot ved t-fordeling, nederst til venstre: fit af 
normalfordeling, nederst til højre: fit af t-fordeling (for NFLX aktien) 

 

Ovenstående tilfælde med NFLX aktien viser, at 𝑡-fordelingen passer bedre til de historiske data 

end normalfordelingen. Denne tendes er ikke kun gældende for NFLX aktien, men også for de 

øvrige aktier: 
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NVO: 

 

 

Figur 6: Øverst til venstre: QQ-plot af daglige afkast, øverst til højre: QQ-plot ved t-fordeling, nederst til venstre: fit af 
normalfordeling, nederst til højre: fit af t-fordeling (for NVO aktien) 
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TSLA: 

 

Figur 7: Øverst til venstre: QQ-plot af daglige afkast, øverst til højre: QQ-plot ved t-fordeling, nederst til venstre: fit af 
normalfordeling, nederst til højre: fit af t-fordeling (for TSLA aktien) 
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Som vi så ovenfor, kræver fænomenet om at måle risiko en masse statistisk modellering, hvilket 

indebærer, at man skal gøre sig en række statistiske antagelser. Selvom man kendte den statistiske 

fordeling af afkastene, men hver aktie er fordelt anderledes, vil det være udfordrende at 

sammenligne risikoen mellem aktierne. Den mest velkendte tilgang til problemet om at 

sammenligne risikoen af aktier med forskellige fordelinger, er at indføre et risikomål, som 

repræsenterer risikoen af en aktie med et enkelt tal, som er sammenligneligt på tværs af aktierne.  

I litteraturen er der en væsentlig forskel mellem begreberne risikomål (risk measure) og 

risikomåling (risk measurement), hvor det første anvendes til at definere metoden, og det andet 

referer til et tal (Danielsson, J., 2011, s. 75). 

Definition 2 - Risikomål 

 

Et risikomål er en matematisk metode for udregning af risiko. 

Definition 3 - Risikomåling 

 

Risikomåling er et tal som udtrykker risiko. Det fås ved at anvende data til et risikomål.    

De mest anvendte metoder til at måle den totale risiko er volatilitet, Value at Risk (𝑉𝑎𝑅) og 

Expected Shortfall (𝐸𝑆). Disse risikomål forsøger med ét tal, at beskrive porteføljens totale risiko 

og de kan derudover anvendes på alle risikotyper og værdipapirer, inklusiv komplekse porteføljer.   

Volatilitet 

Mange finansielle analyser har større fokus på volatiliteten, som det primære mål af risiko. Det er 

det mest almindelige mål, når man skal vurdere markedsusikkerheden. En variabels volatilitet er 

defineret som standardafvigelsen af afkast per tidsenhed. Når man bruger volatilitet i forbindelse 

med risikostyring, er tidsenheden ofte en dag, således at volatiliteten er standardafvigelsen af de 

daglige afkast. Volatiliteten er tilstrækkelig som et mål af risiko, kun når afkastene er 

normalfordelte. Det skyldes, at alle statistiske egenskaber af normalfordelingen fanges af 

middelværdien og variansen. Dog er det ikke rimeligt at antage, at afkastene er normalfordelte, og 

denne antagelse bliver krænket for de fleste finansielle afkast. Det er nemlig muligt for en variabel 

med lav volatilitet, at udvise mere ekstreme sving end en anden variabel med høj volatilitet. Af 

denne grund kan det medføre misledende konklusioner, når man bruger volatilitet som et mål for 

risiko (Danielsson, J., 2011, s.75). 
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Eksempel 4 - Volatilitet 

 

I dette eksempel vil vi gerne vise, hvordan man anvender volatilitet som et risikomål. 

Lad os her antage, at porteføljeværdien i dag er $100 for portefølje A, og den daglige volatilitet i 

denne portefølje er 15 %. Det betyder at værdien næste dag vil bevæge sig med 100 ∗ 0,15 = 15, 

hvilket svarer til et tab eller en profit på $15. Hvis vi antager, at ændringen i porteføljeværdien 

følger en normalfordeling, kan vi være 95 % sikre på, at porteføljeværdien næste dag vil ligge 

imellem 100 − 1,96 ∗ 15 = 70,6 og 100 + 1,96 ∗ 15 = 129,4.    

Betragt derudover en porteføljeværdi på −$100 for portefølje B, men denne har en daglig 

volatilitet på 1 %. Næste dag vil værdien bevæge sig med 100 ∗ 0,01 = 1, hvilket svarer til et tab 

eller en profit på $1. Under antagelse af, at porteføljeværdien følger normalfordelingen, kan vi 

være 95 % sikre på at ligge imellem −100 − 1,96 ∗ 1 = −101,96 og −100 + 1,96 ∗ 1 = −98,04. 

Portefølje A vil være mere risikabel end portefølje B, når man bruger volatilitet som risikomål. 

Dette fordi værdien kan falde eller stige ekstremt meget den efterfølgende dag, men stadig vil den 

være positiv. Selvom portefølje B har en negativ porteføljeværdi, er den ifølge denne metode 

mindre risikabel, idet dens standardafvigelse er på 1%, og den vil derfor ikke bevæge sig ligeså 

ekstremt.  

 

Value at Risk (𝑉𝑎𝑅) 

Det mest almindelige risikomål efter volatilitet, er Value at Risk (𝑉𝑎𝑅), og dette risikomål beskrives 

af Jon Danielsson (2011). 𝑉𝑎𝑅 er et enkelt opsummerende statistisk mål af risiko, som er 

uafhængigt af den underliggende fordeling, og som er et mål for de tab, som forårsages af 

normale markedsbetingelser (Ruppert & Matteson, 2015, s.553-559).  

Definition 4 – Value at Risk 

 

Value at Risk. Udtrykker tabet i en portefølje, således at der er sandsynlighed 𝛼 for, at tabene er 

større end eller lig med VaR i en given periode og en sandsynlighed (1 − 𝛼) for, at tabene er lavere 

end VaR.     
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𝑉𝑎𝑅 bruger to parametre, nemlig en tidsperiode 𝑇 og et konfidensniveau (1 − 𝛼), og måler det 

potentielle tab i en portefølje, som kan forekomme ved en given sandsynlighed. I litteraturen 

bruger man notationen 𝑉𝑎𝑅(𝛼) eller 𝑉𝑎𝑅(𝛼, 𝑇) for eksplicit at udtrykke afhængigheden af både 

sandsynligheden 𝛼 og tiden 𝑇. Som regel bruges notationen 𝑉𝑎𝑅(𝛼) med 𝑇 underforstået. De 

mest normale sandsynlighedsniveauer er 1% og 5%, men højere og lavere niveauer anvendes ofte i 

praksis.  

𝑉𝑎𝑅 er en fraktil på fordelingen af profit og tab. Vi angiver profit og tab på en investering med en 

tilfældig variabel, Q. Densiteten af profit/tab bliver betegnet med 𝑓𝑞(∙). 

𝑉𝑎𝑅(𝛼) er givet ved: 

𝑃{𝑄 ≤ −𝑉𝑎𝑅(𝛼)} = 𝛼 

eller 

𝛼 = ∫ 𝑓𝑞(𝑥)𝑑𝑥
−𝑉𝑎𝑅(𝛼)

−∞

. 

 

For at illustrere teknikkerne for estimering af 𝑉𝑎𝑅, begynder vi med et simpelt tilfælde med en 

enkelt aktie, nemlig NFLX aktien. Her antager vi ikke, at fordelingen af tab er normalfordelt eller 𝑡-

fordelt, og vi bruger derfor de historiske data til estimering. 

Antag at vi gerne vil have en konfidensniveau på (1 − 𝛼) for 𝑉𝑎𝑅. Derfor beregner vi 𝛼-fraktil af 

fordelingen af afkast, som er den 𝛼-nedre fraktil af fordelingen af afkast. Denne fraktil estimeres 

som 𝛼-fraktilen af de historiske afkast, og som vi vil kalde 𝑞(𝛼). Hvis 𝑆 er størrelsen på vores 

investering, så kan vi beregne 𝑉𝑎𝑅(𝛼) ved formlen: 

𝑉𝑎𝑅(𝛼) = −𝑆 ∗ 𝑞(𝛼), 

med et minustegn foran for at konvertere indtægter til tab.  
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Eksempel 5 - 𝑉𝑎𝑅 

 

Vi vil i dette eksempel vise, hvordan man beregner risikomålet 𝑉𝑎𝑅 ved hjælp af både historisk 

simulation og normalfordeling (se evt. bilag 1 for udregninger i R).  

Historisk simulation 

Lad os antage at vi holder $100 i en NFLX position, så vores afkast er af dette indeks, og vi vil 

beregne den daglige 𝑉𝑎𝑅. Vi estimerer denne 𝑉𝑎𝑅 ved at bruge de 2517 daglige afkast, som vi 

fandt frem til foroven, og som er plottet i figur 1. Vi antager i første omgang, at vi vil have et 95 % 

sikkerhedsniveau. Dermed beregnes 0,05 fraktilen for afkastene til at udgøre −0,04335545, 

hvilket betyder, at et dagligt afkast på −0,04335545 eller mindre opstår kun 5 % af tiden i de 

historiske data. Med andre ord har vi estimeret, at der inden for et døgn er 5 % chance for et 

afkast af denne størrelse. Et afkast på −0,04335545 for en $100 investering giver os en indtægt 

på −$4,335545, og derfor får vi ved brug af nedenstående 𝑅-beregninger, at  

𝑉𝑎𝑅(0,05) = $4,335545.  

VaR_5 = -inv*quantile(afk, 0.05) 

VaR_1 = -inv*quantile(afk, 0.01) 

 

På tilsvarende vis kan vi beregne 𝑉𝑎𝑅 med et 99 % sikkerhedsniveau, og vi får at 

𝑉𝑎𝑅(0,01) = $8,304763. Vi ser at 𝑉𝑎𝑅(0,01) er højere end 𝑉𝑎𝑅(0,05), idet sikkerhedsniveauet 

er blevet større.     

Normalfordeling 

Tidligere i eksempel 2 fandt vi frem til, at middelværdien for de daglige NFLX afkast er 0,002165, 

og standardafvigelsen er 0,034803. Her antog vi, at NFLX aktiens daglige afkast var 

normalfordelte, hvilket også gælder i dette eksempel. 𝑉𝑎𝑅 kan derfor beregnes i 𝑅 ved følgende 

udregning: 

VaR_5_nf = -inv*qnorm(0.05, mean = mean(afk), sd = sd(afk)) 

VaR_1_nf = -inv*qnorm(0.01, mean = mean(afk), sd = sd(afk)) 
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Fra disse udregninger får vi, at 𝑉𝑎𝑅(0,05) = 5,508147 og 𝑉𝑎𝑅(0,01) = 7,879983. Disse 

resultater er, som vi kan se, anderledes end dem vi fandt ved historisk simulation. Som vi kom ind 

på tidligere, så skyldes forskelligheden i resultaterne, at den historiske fordeling har meget tunge 

haler i forhold til normalfordelingen, idet afkastene oplever større bevægelser end 

normalfordeling antyder. I figuren forneden har vi markeret området med 𝛼 = 5 % som 

repræsenterer det potentielle tab ved dette niveau. Her fandt vi frem til at tabet udgjorde 

𝑉𝑎𝑅(0,05) = 5,508147. 

 

 

Figur 8: VaR er 5% fraktilen for fordelingen af det daglige afkast. 

 

 

Som vi vil komme ind på senere, så har 𝑉𝑎𝑅 nogle mangler, og derfor erstattes den med andre 

risikomål. En af disse risikomål er det forventede tab, givet at tabet overstiger 𝑉𝑎𝑅. Dette 

risikomål har forskellige navne som bl.a. Expected Shortfall, tail loss og shortfall. Vi vil her bruge 

udtrykket Expected Shortfall med forkortelsen 𝐸𝑆.   
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Expected shortfall (𝐸𝑆) 

Det mest almindelige alternativ til et risikomål er Expected Shortfall og angiver det forventede tab, 

når tabet overstiger 𝑉𝑎𝑅.  Dette risikomål blev beskrevet i artiklen ”Optimization of conditional 

Value at Risk” af Rockafellar og Uryasev (2000) med det formål at introducere en ny tilgang til 

minimering af den betingede 𝑉𝑎𝑅. 

Definition 5 – Expected Shortfall 

 

Expected shortfall. Hvis Q har en kontinuert fordeling, vil Expected Shortfall være det forventede 

tab betinget af, at 𝑉𝑎𝑅 er overtrådt:  

𝐸𝑆(𝛼) = −𝐸{𝑄 | 𝑄 ≤ −𝑉𝑎𝑅(𝛼)}. 

 

For enhver fordeling af tab, kontinuerlige eller ej, vil Expected Shortfall være givet ved (Danielsson, 

J., 2011, 85-89) 

𝐸𝑆(𝛼) = −
1

𝛼
∫ 𝑥𝑓𝑞(𝑥)𝑑𝑥
−𝑉𝑎𝑅(𝛼)

−∞

. 

For at estimere 𝐸𝑆, lad 𝑅1, … , 𝑅𝑛 være de historiske afkast og definer ℒ𝑖 = −𝑆 ∗ 𝑅𝑖. Vi kan dermed 

beregne 𝐸𝑆 ved historisk simulation ved hjælp af nedenstående ligning: 

 

𝐸𝑆(𝛼) =
∑ ℒ𝑖𝐼{ℒ𝑖 > 𝑉𝑎𝑅(𝛼)}
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐼{ℒ𝑖 > 𝑉𝑎𝑅(𝛼)}
𝑛
𝑖=1

= −𝑆 ∗
∑ 𝑅𝑖𝐼{𝑅𝑖 < 𝑞(𝛼)}
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐼{𝑅𝑖 < 𝑞(𝛼)}
𝑛
𝑖=1

 

 

som svarer til gennemsnittet af alle de ℒ𝑖, som overstiger 𝑉𝑎𝑅(𝛼). Her er 𝐼{ℒ𝑖 > 𝑉𝑎𝑅(𝛼)} en 

indikator for at ℒ𝑖  overstiger 𝑉𝑎𝑅(𝛼), og tilsvarende er 𝐼{𝑅𝑖 < 𝑞(𝛼)} en indikator for at afkast 𝑅𝑖 

er mindre end 𝑞(𝛼) (Ruppert & Matteson, 2015, s.556).    
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Eksempel 6 - 𝐸𝑆 

 

Her viser vi, hvordan man beregner risikomålet Expected Shortfall ved historisk simulation og 

normalfordeling. Vi vil især lægge mærke til, hvordan Expected Shortfall afhænger af 𝑉𝑎𝑅, og at 

Expected Shortfall kun udtrykker risikoen ved ét tal (se evt. bilag 1).  

For at beregne Expected Shortfall ved brug af historisk simulation, tager vi gennemsnittet af 

observationerne i halen for fordelingen af afkast. Fra eksempel 5 husker vi, at 0,05 fraktilen for 

afkastene var −0,04335545. 𝐸𝑆(0,05) fås ved at tage gennemsnittet af alle afkast under  

−0,04335545 og gange dette gennemsnit med investeringen på $100. Vi beregner dette i 𝑅 for 

henholdsvis 𝐸𝑆(0,05) og 𝐸𝑆(0,01):  

q_5 = as.numeric(quantile(afk, 0.05)) 

q_1 = as.numeric(quantile(afk, 0.01)) 

 

IVaR_5 = (afk < q_5) 

IVaR_1 = (afk < q_1) 

 

ES_5 = -100 * sum(afk * IVaR_5) / sum(IVaR_5) 

ES_1 = -100 * sum(afk * IVaR_1) / sum(IVaR_1) 

Af ovenstående udregninger får vi 𝐸𝑆(0,05) = 7,167481 og  𝐸𝑆(0,01) = 13,23639. 
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Figur 9: Den lodrette linje i det røde område angiver ES for det daglige afkast ved et 95% konfindensniveau. Vi befinder 
os i venstre hale af fordelingen.  

 

Ovenstående plot viser 𝐸𝑆(0,05), som er den lodrette linje og 𝑉𝑎𝑅(0,05) som er 5% fraktilen af 

fordelingen. Det ses ved den lodrette linje, at 𝐸𝑆 med ét tal angiver den totale risiko, hvorimod 

𝑉𝑎𝑅 fortæller os, at risikoen er et tal givet ved 5% fraktilen. 

Vi kan også matematisk beregne 𝐸𝑆 ved at antage, at de historiske afkast er normalfordelte, så vi 

dermed kan bruge funktionen givet under definition 5, hvor vores densitetsfunktion 𝑓𝑞(𝑥) er 

normalfordelt med middelværdi 0,002165 og standardafvigelse 0,034803. Ved et 5% niveau får 

vi: 

𝐸𝑆(0,05) = −
1

0,05
∫ 𝑥𝑓𝑞(𝑥)𝑑𝑥
−5,508147 

−∞

. 

Ligeledes udregnes 𝐸𝑆 ved et 1% niveau 

𝐸𝑆(0,05) = −
1

0,01
∫ 𝑥𝑓𝑞(𝑥)𝑑𝑥
−7.879983 

−∞

. 
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Disse beregninger kan nu indføres i Mathematica, hvor vi får følgende resultater: 

 

 

Figur 10: Beregninger af ES  i Matematica ved et 95%- og et 99% konfidensniveau 

 

Vi får altså, at 𝐸𝑆 under den historiske simulation er omtrent den samme med et 5% niveau, men 

en smule lavere under antagelse om normalitet. Til gengæld er 𝐸𝑆 under historisk simulation 

meget højere med et 1% niveau end ved antagelse om normalitet. Igen ser vi, at ved antagelse om 

normalfordelte afkast, kan vi komme ud for at underestimere risikoen som i dette tilfælde.  

Tidligere nævnte vi, at 𝑉𝑎𝑅 har nogle mangler, da dette risikomål ikke opfylder de egenskaber, 

som der kræves af et risikomål. Ethvert risikomål skal have de fire egenskaber, og hvis et risikomål 

har alle fire egenskaber, kaldes det coherent. I det følgende vil vi beskrive de fire egenskaber, som 

blev beskrevet af Artzner et al. (1999) og bl.a. komme ind på, hvilke egenskaber som 𝑉𝑎𝑅 mangler.  

Lad 𝜑(∙) angive et risikomål, som kunne være volatilitet, 𝑉𝑎𝑅 eller noget tredje. Betragt to 

variable 𝑋 og 𝑌, som kunne være de fremtidige værdier for to risikable positioner og lad 𝑐 være en 

konstant.  
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Et risikomål 𝜑(∙) siges at være coherent, hvis det opfylder følgende betingelser (Danielsson, J., 

2011, s.81-82): 

1. Monotonicity 

 

𝑋 ≤ 𝑌 ⇒ 𝜑(𝑋) ≥ 𝜑(𝑌) 

 

Hvis portefølje 𝑋 aldrig overstiger værdierne af portefølje 𝑌, så skal risikoen af 𝑌 aldrig 

overstige risikoen af 𝑋. 

 

2. Subadditivity 

 

𝑋 + 𝑌 ⇒ 𝜑(𝑋 + 𝑌) ≤ 𝜑(𝑋) + 𝜑(𝑌) 

 

Risikoen af to porteføljer 𝑋 og 𝑌 kan ikke blive værre end summen af de to individuelle 

risici. Med andre ord skal risikoen af to porteføljer, efter de er blevet slået sammen, ikke 

være større end summen af deres risikomål, før de blev slået sammen.  

 

 

 

 

3. Positive homogeneity 

 

𝑐 > 0 ⇒ 𝜑(𝑐𝑋) = 𝑐𝜑(𝑋) 

 

At ændre størrelsen på en portefølje med en faktor 𝑐, mens man holder de samme relative 

mængder af forskellige ting i porteføljen, burde resultere i, at risikomålet ganges med 𝑐. 

F.eks. hvis porteføljeværdien fordobles (𝑐 = 2), så vil risikoen også fordobles. 
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4. Translation invariance 

 

𝑐 ∈ ℝ ⇒ 𝜑(𝑋 + 𝑐) = 𝜑(𝑋) − 𝑐 

 

At tilføje 𝑐 til porteføljen svarer til at tilføje kontanter til porteføljen, hvilket burde få 

risikoen til at falde med 𝑐. Beløbet 𝑐 agerer som en forsikring, således at risikoen 𝑋 + 𝑐 er 

mindre end risikoen af 𝑋 med mængden 𝑐. 

Den første betingelse er ligetil og fortæller, at hvis den ene portefølje altid præsterer værre end en 

anden portefølje, så burde den betragtes som mere risikabel og kræver mere kapital. Den anden 

betingelse fortæller, at diversifikation hjælper med at reducere risiko. Når vi samler to porteføljer, 

skal den totale risiko enten falde eller forblive den samme. Den tredje betingelse siger, at når man 

ændrer størrelsen på porteføljen med en faktor 𝑐, skal risikoen formegentlig også ændres med 

samme faktor. Den fjerde og sidste betingelse siger, at hvis vi tilføjer en beløbsmængde 𝑐, vil dette 

beløb betragtes som en reserve imod tab og burde reducere risikoen med 𝑐 (C.Hull, John, 2011, s. 

260). 

𝑉𝑎𝑅 er ikke et coherent risikomål, da det ikke altid opfylder subadditivitetsbetingelsen. 𝑉𝑎𝑅 er 

dog subadditiv under normalfordelingen, hvor 𝑉𝑎𝑅 er proportionel med volatilitet, som er 

subadditiv.  

Eksempel 7 – Et tilfælde hvor 𝑉𝑎𝑅 ikke er subadditivt 

 

I det følgende eksempel vil vi se på et tilfælde, hvor 𝑉𝑎𝑅 ikke er et subadditivt risikomål.    

Betragt her to uafhængige projekter, 𝐴 og 𝐵. Hvert projekt kan tabe $10 millioner med 

sandsynligheden 0,02  og $1 million med sandsynligheden 0,98 i løbet af en etårig periode. Den 

etårige 𝑉𝑎𝑅(0,05) for hvert projekt er $1 million.  
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Tabel 1: Projekt A og B når de er separerede og Projekt A og B når de er slået sammen 

 

Tabene i figuren er angivet i millioner dollars. 

Når man sammensætter begge projekter i en portefølje, vil der være en 0,02 ∗ 0,02 = 0,0004 

procents sandsynlighed for et tab på $20 millioner. Ligeledes vil der være en 2 ∗ 0,02 ∗ 0,98 =

0,0392 procents sandsynligheden for et tab på $11 millioner og en 0,98 ∗ 0,98 = 0,9604 

procents sandsynlighed for et tab på $2 millioner. Den etårige 𝑉𝑎𝑅(0,05) for porteføljen er $11 

millioner. Summen af 𝑉𝑎𝑅s for projekterne, når de betragtes adskilt, er $2 millioner. Derfor er 

𝑉𝑎𝑅 for den kombinerede portefølje større end summen af de enkelte projekters 𝑉𝑎𝑅s. Der er en 

forskel på $9 millioner, hvilket illustrerer, at subadditivsbetingelsen ikke er opfyldt.  

Eksemplet viser, at 𝑉𝑎𝑅 ikke er et coherent risikomål, da det ikke er subadditivt. Men til gengæld 

er 𝐸𝑆 subadditivt, hvilket teoretisk set er en fordel i forhold til 𝑉𝑎𝑅. Derudover har 𝐸𝑆 mange af 

de samme fællestræk som 𝑉𝑎𝑅: det giver et fælles konsistent risikomål på tværs af forskellige 

porteføljer, det tager højde for korrelation på en korrekt måde og det har mange af de samme 

anvendelser som 𝑉𝑎𝑅. Imidlertid er 𝐸𝑆 også et teoretisk bedre risikomål end 𝑉𝑎𝑅 af bl.a. følgende 

grunde. 𝐸𝑆 fortæller os, hvad vi skal forvente i dårlige situationer, dvs. det giver os en ide om, hvor 

dårligt det dårlige er. 𝑉𝑎𝑅 fortæller os nemlig ikke andet end, at vi skal forvente et tab højere end 

selve 𝑉𝑎𝑅. 𝐸𝑆 anerkender fordelene ved diversifikation, hvorimod at 𝑉𝑎𝑅 i nogle tilfælde ikke gør.  

𝑉𝑎𝑅 er dog en del lettere at udregne, hvilket gør, at man foretrækker at bruge dette risikomål, 

selvom det teoretisk set, som vi så ovenfor, ikke opfylder de fire egenskaber. 𝑉𝑎𝑅 har det 
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problem, at det ikke er et subadditivt risikomål, men dette gælder dog ikke generelt. Der kan være 

tilfælde hvor, at problemet ikke opstår, som vi kommer til at se i eksemplerne. Ulempen ved 𝐸𝑆 

er, at det kan være svært at udregne, men det har dog bedre teoretiske egenskaber end 𝑉𝑎𝑅.  

 

Estimering af 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆 for mere end én aktie 

 
Hidtil har vi arbejdet med en portefølje bestående af en aktie og bl.a. set på, hvordan man 

beregner 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆 for en aktie. Her vil vi udvide ovenstående metoder, så de også gælder for 

mere end én aktie.  

Historisk fordeling 

Under den historiske fordeling har vi ingen specifikke fordelingsantagelser. Antag at vi har 𝑁 aktier 

med afkastene 𝑅1,𝑡, … , 𝑅𝑁,𝑡, for periode 𝑡. Hvis vi danner en portefølje med vægte 𝑤1 +⋯+𝑤𝑁, 

vil porteføljeafkastet være givet ved 

𝑅𝑃,𝑡 = 𝑤1𝑅1,𝑡 +⋯+𝑤𝑁𝑅𝑁,𝑡. 

Dette kan vi generelt skrive op ved hjælp af følgende summering: 

𝑅𝑃 =∑𝑤𝑖𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

. 

𝑅𝑃 er altså vektoren med historiske porteføljeafkast, hvor 𝑃’et indikerer, at der er tale om en 

portefølje. Som bekendt er 𝑁 antallet af aktier i porteføljen, 𝑅𝑖 = {𝑅𝑖,𝑡}
𝑇
𝑡=1

 er matricen af afkast 

for aktie 𝑖 og 𝑤𝑖 er vægten på aktie 𝑖. 

Ovenstående summering fortæller, at porteføljeafkastet er den vægtede sum af hver enkelt akties 

individuelle afkast (Danielsson, J., 2011, s. 96). 
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Normalfordeling 

Fra generel porteføljeteori ved vi, at det forventede afkast af en portefølje er 

∑𝑤𝑖𝜇𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝒘𝑻𝝁 

hvor 𝒘 er en vektor med porteføljevægte, således at 𝑤1 +⋯+𝑤𝑁 = 1 og 𝝁 angiver vektoren 

med de forventede værdier af afkast. Variansen af afkastet på porteføljen er dermed 

𝒘𝑻𝚺𝒘, 

hvor 𝚺 er kovariansmatricen af afkastene. 

Porteføljeteorien kan bruges til at bestemme middelværdien og variansen af en portefølje. Når vi 

skal estimere 𝑉𝑎𝑅 for en portefølje af aktier, i stedet for én enkelt aktie, skal vi estimere baseret 

på antagelsen om multivariat normal eller 𝑡-fordelte afkast, da porteføljens afkast vil have et 

univariat normal eller 𝑡-fordelt afkast. Som vi så tidligere, kan historiske data ikke altid antages at 

være normal eller 𝑡-fordelte, og derfor kan det være fordelagtigt at anvende den historiske 

fordeling (Ruppert & Matteson, 2015, s. 564-565). 

Eksempel 8 – Estimering af 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆 

 

I dette eksempel viser vi, hvordan man kan beregne afkastet på sin portefølje, når man vælger at 

investere i to aktier. Her antager vi, at afkastene er normalfordelte. 

Antag at vi har dannet en portefølje bestående af to aktier, nemlig NFLX aktien og NVO aktien. Vi 

har investeret 80 % på NFLX aktien og de resterende 20 % på NVO aktien. Antag derudover at 

afkastet på NFLX aktien på en bestemt dag var 4 % og samme dag var afkastet for NVO aktien 

−2 %. Porteføljens afkast på denne dag vil være 

𝑅𝑃,𝑡 = 0,8 ∗ 0,04 + (1 − 0,8) ∗ (−0,02) = 0,028 

Det vil sige, at porteføljen har en afkast på 2,8 %.  
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Spilteori 

 
I spilteori arbejder man med en mængde agenter, som hver især forsøger at optimere deres 

situation. Agenternes adfærd afhænger af forskellige faktorer. En agents adfærd kan blandt andet 

afhænge af, hvordan de andre agenter opfører sig. En agents adfærd kan altså afhænge af, hvor 

meget information man har om de øvrige agenter og af gevinsten ved at vælge en bestemt 

strategi. Formålet for en agent kan for eksempel være at maksimere sin profit eller minimere sine 

omkostninger. Spilteori bliver i dag anvendt i mange sammenhænge. Det anvendes for eksempel i 

matematik, hvor man kan have et omkostningsfordelingsproblem, hvor man forsøger at fordele 

omkostninger ud på de forskellige agenter. Dette kan man gøre ud fra flere forskellige 

fordelingsmetoder, som dog alle har det til fælles, at de forsøger at lave en fair fordeling af de 

samlede omkostninger. I omkostningsfordelingsproblemer arbejder man blandt andet med 

kooperativ spilteori, som blandt andet går ud på, at agenter kan vælge at indgå i koalitioner.  

Omkostningsfordelingsproblemer kan blandt andet illustreres ved Minimum Cost Spanning Trees, 

som er en måde at illustrere et fordelingsproblem på og kan ses senere i eksempel 9. Spilteori 

dækker altså også over matematisk modellering af problemstillinger og dilemmaer.  

Som nævnt anvendes spilteori i flere forskellige sammenhænge. Spilteori kan for eksempel også 

anvendes i politik med det formål, at man kan analysere beslutningsprocesser. Dette kan man for 

eksempel gøre for at forklare, hvorfor forskellige beslutninger bliver taget, samt hvorfor disse er til 

gavn.  

 

Introduktion til kooperativ spilteori  

Under spilteori kan man arbejde med forskellige typer af problemer. Man kan have spil, som er 

ikke-kooperative og spil som er kooperative. Forskellen på disse to typer af spil er, at man under 

ikke-kooperative spil ikke må samarbejde. Dette betyder altså, at agenter ikke må udveksle 

informationer med hinanden og danne koalitioner. Dette har naturligvis en indflydelse på, hvordan 

en agent opfører sig, da det blokerer forhandlingsmuligheder og samarbejdsmuligheder, som 

kunne føre til strategier, hvor flere agenter var bedre stillet. Kooperative spil giver netop 

agenterne i spillet mulighed for at samarbejde og danne koalitioner. Dette giver for eksempel også 

en bedre mulighed for den enkelte agent at vurdere, hvor han er mest værdifuld. Hvis en agent 
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kan se, at han har en vigtig og værdifuld rolle i samtlige koalitioner, hvor han indgår, kan agenten 

på den måde forvente en minimal omkostning eller en maksimal indtjening. Kooperativ spilteori 

giver altså flere muligheder for agenterne, og det er netop denne type spil, som vi i denne opgave 

vil fokusere på. 

I kooperativ spilteori kan man have et fordelingsproblem, som består af en mængde af agenter, N, 

som hver især ønsker at være bedst muligt stillet. Måden hvorpå dette kan ske er ved, at agenten 

gerne vil have så lave omkostninger som muligt, hvis det er et omkostningsfordelingsproblem. 

I kooperativ spilteori har man en mængde af agenter, som kan vælge at samarbejde ved at danne 

koalitioner. Et fordelingsproblem består altså af en mængde af agenter, som alle sammen ligger i 

sættet af alle agenter, N. En delmængde af disse agenter fra mængden af alle agenter N, kan 

vælge at danne koalitioner. Det vil sige, at en koalition altså kræver en delmængde af agenter. Vi 

siger, at der derfor kan dannes 𝑆 ∈ 𝑁 koalitioner af agenter, hvor S altså er en delmængde af 

agenter. Agenterne har naturligvis også mulighed for ikke at indgå i nogen koalition, såfremt 

agenten er bedre stillet ved at stå alene.  

En agent skal altså vurdere, om det kan betale sig at indgå i en koalition ved at se på, om han er 

bedre stillet. Nogle gange kan det nemlig godt betale sig at bryde koalitionen. 

Fordelen ved at indgå i en koalition er, at man kan udnytte hinanden til fordel for alle. 

Risiko kan også anses som en omkostning, som vi definerer senere, og det er nemlig det 

udgangspunkt, som denne opgave har. 

Da vi i denne opgave gerne vil se på, hvordan man kan fordele risiko fremfor omkostninger, gælder 

der nogle forskellige regler og metoder for, hvordan man kan fordele risikoen ud på forskellige 

aktier. Vi vil senere gennemgå teorien bag disse fordelingsmetoder og illustrere tankegangen bag 

teorierne ved at lave nogle konkrete eksempler. 

 

Stand Alone Cost – princippet 

Som nævnt kan en agent nogle gange være i en situation, hvor det bedst kan betale sig at stå uden 

for et samarbejde. Stand Alone Cost – princippet går ud på, at det for en agent ikke kan betale sig 

at indgå i en koalition, da omkostningen ved at stå alene vil være mindre end omkostningen ved at 

være i en koalition. 
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Hvis vi har en mængde agenter, N, og koalitioner af agenter, S, så er stand alone omkostningen 

givet ved c(S).  

Definition 6 – Stand Alone Cost princippet 

 

Stand alone cost princippet siger, at der ikke vil være nogen koalition af agenter, S, som kan få en 

omkostning tildelt, der overstiger agenternes stand alone-omkostning, c(S).   

Stand Alone Cost princippet siger: 

    ∑ 𝑥𝑖 ≤ 𝑐(𝑆)𝑖∈𝑆 ,  

 

hvor 𝑥𝑖  er en fordelingsvektor, der giver hver agent en omkostning. 

Princippet siger altså, at der ikke findes nogen koalition, der har incitament til at bryde en 

omkostningsfordeling, som opfylder stand alone cost princippet (Hougaard, An Introduction to 

Allocation Rules, 2009, s. 66-67). 

Eksempel 9 – Stand Alone Omkostninger 

 

Vi vil opstille et eksempel bestående 3 agenter for at illustrere og udregne stand alone 

omkostningerne for disse agenter. Det samme eksempel vil senere blive brugt til at illustrere mere 

af den teori, der vil indgå i denne opgave.  

 

Vi forestiller os, at vi har et omkostningsfordelingsproblem i et netværk, hvor hver af de 3 agenter, 

𝐴1, 𝐴2 og 𝐴3, altså ønsker at minimere sine omkostninger. 

Vi har dannet en tegning for at illustrere problemet: 
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Figur 11: Netværk med omkostninger mellem de tre agenter  

 

Vi har opstillet eksemplet via et netværk for at gøre det simpelt at illustrere som ovenfor. Tallene i 

tabel 2 nedenfor angiver omkostningerne for at gå fra en agent til en anden. Kilden, 0, er dér hvor 

man starter i et netværk, og derfor angiver turen fra 0 og ud til en agent også stand alone 

omkostningen.  

For at skabe et bedre overblik over fordelingsproblemet, har vi opstillet alle omkostningerne i en 

matrice: 

 Kilden, 0 {𝐴1} {𝐴2} {𝐴3} 

Kilden, 0 0 7 8 12 

{𝐴1} 7 0 13 10 

{𝐴2} 8 13 0 9 

{𝐴3} 12 10 9 0 

 
Tabel 2: Omkostningsmatrix for Eksempel 9  

Vi har altså nu stand alone omkostningerne: 

 

𝐴1: 𝑋𝐴1 = 7,        𝐴2: 𝑋𝐴2 = 8,        𝐴1: 𝑋𝐴1 = 12       
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Som nævnt tidligere, har et fordelingsproblem (𝑁, 𝑐) et endeligt sæt N af n agenter 

 

|𝑁| = 𝑛, 

og for dette sæt af agenter, vil der gælde, at der er 2𝑛 mulige koalitioner mellem agenterne. Hvis 

man ser bort fra den tomme mængde, Ø, så vil der i stedet være: 

 

2𝑛 − 1 

mulige koalitioner.  

Derudover gælder der for fordelingsproblemet, at der er defineret en tilhørende 

omkostningsfunktion: 

2𝑛 → 𝑅. 

Denne funktion er defineret for alle de mulige undersæt, 2𝑛, af N hvorom det gælder, at den 

tomme mængde er lig en omkostning på 0: 

𝑐({Ø}) = 0. 

Omkostningsfunktionen tildeler et tal, 𝑐(𝑆), til hvert enkelt undersæt S af N.  

Eksempel 10 - Koalitioner 

 

I det følgende eksempel viser vi, hvordan antallet af mulige koalitioner i et spil afhænger af 

antallet af agenter i spillet. Vi tager udgangspunkt i eksempel 9.  

I eksempel 9 har vi 𝑛 = 3 agenter, hvor vi fra ovenstående ligning får 23 − 1 = 7 mulige 

koalitioner, som kan ses i nedenstående tabel. 

 

 

 

 

 



Page 40 of 137 
 

{𝐴1} 

{𝐴2} 

{𝐴3} 

{𝐴1, 𝐴2} 

{𝐴1, 𝐴3} 

{𝐴2, 𝐴3} 

{𝐴1, 𝐴2, 𝐴3} 

 
Tabel 3: De mulige koalitioner ved et 3-agenters spil  

 

Tabellen viser altså alle de mulige koalitioner, som kan dannes mellem de tre agenter, hvor 

koalitionen, som inkluderer alle tre agenter kaldes storkoalitionen.  

Som det kan ses, har vi nu udregnet de forskellige stand alone omkostninger. 

Stand alone cost princippet vil vi vende tilbage til for hele tiden at holde øje med og beregne, om 

det for en agent kan betale sig, at bryde en koalition. Når stand alone omkostningen er lavere end 

omkostningen ved at danne en koalition, kan det nemlig ikke betale sig for agenten at indgå i et 

samarbejde, da agenten er bedre stillet udenfor koalitionen. Der kan være mange forskellige 

måder at fordele omkostningerne på i et fordelingsproblem. 

Kernen består af alle de mulige måder, som et omkostningsfordelingsproblem kan fordeles på, 

med den betingelse, at ingen agenter får en højere stand alone omkostning. Dette betyder, at en 

agent ikke vil være bedre stillet ved at stå udenfor koalitionen. Ingen agenter har altså 

incitamentet til at bryde et samarbejde, når vi befinder os i kernen.  
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Der gælder for kernen, at der godt kan være agenter, der er indifferente i forhold til, om de indgår 

i et samarbejde eller står alene. Dette gælder dog kun, når vi befinder os på randen af kernen.  

Kernen skal altså overholde stand alone cost princippet. Det sted, hvor agenter ikke er villige til at 

forlade koalitionen kaldes for kernen. 

Definition 7 - Kernen 

 

Hvis vi lader 𝐾 ∈ 𝑅
𝑛 være en omkostningsfordeling af fordelingsprobemet (N,c), så gælder der, at 

kernen er givet ved følgende: 

 

𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑁, 𝑐) = {𝐾 ∈ 𝑅𝑛  |∑𝐾1 = 𝑐(𝑁),∑𝐾1 ≤ 𝑐(𝑆)∀𝑆 ∈ 𝑁}

𝑖∈𝑆𝑖∈𝑁

 

Der gælder altså, at når en fordeling overholder ovenstående definition, så vil der ikke eksistere en 

anden fordeling, der er bedre end fordelingen i kernen. Kernen består altså af alle de fordelinger, 

der opfylder ovenstående definition (Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 67).  

 

Kernen kan være tom. Når dette er tilfældet, kan der være situationer, hvor nogle af koalitionerne 

ikke overholder stand alone cost princippet. Årsagen til dette er, at når kernen er tom, så vil det 

gælde, at der ikke vil være en løsning på at fordele de samlede omkostninger.  

Man kan opstille nogle betingelser, der skal gælde for kernen. Disse kaldes kernebetingelser. Vi 

fortsætter med eksempel 9 fra tidligere, hvor vi har tre agenter.  

Eksempel 11 - Omkostninger 

 

I dette eksempel tildeler vi hver enkelt koalition fra tabel 3 en omkostning.  

Dette betyder, at hvert enkelt koalition fra eksempel 10 foroven, vil få tildelt en omkostning, 𝑐(𝑆), 

som vist i tabel 4. Vi lader 𝑐(𝑆) angive omkostningen tilhørende en given koalition. De 

nedenstående omkostninger i tabellen forekommer fra figur 11. Her ser man, hvordan det er er 

billigst at forbinde de tre agenter. Det vil sige, at den billigste måde at forbinde de tre agenter 

svarer til en omkostning på 24. Denne omkostning fremkommer ved, at agent 1 er forbundet til 

kilden, og her får han tildelt en omkostning på 7. Agent 2 får også sin laveste omkostning ved at 

være forbundet til kilden – her får agenten nemlig tildelt 8 i omkostning. Samlet set har de en 
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omkostning på 15 nu, hvilket også kan aflæses af nedenstående tabel, da det altså svarer til 

omkostningen for koalitionen {𝐴1, 𝐴2}. 

Vi ser igen på, hvordan den sidste agent, agent 3, er forbundet. Vi ser på figur 11 og bemærker, at 

agent 3 får sin laveste omkostning ved at blive forbundet til agent 2, nemlig 9. De samlede 

omkostninger bliver derfor 7 +  8 +  9 =  24. Omkostningerne fra nedenstående tabel kan altså 

aflæses fra figur 11 ved at se på de steder, hvor hver af de tre agenter får deres laveste 

individuelle omkostning.  

𝐾𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝐴𝑖  𝑐(𝑆) 

{𝐴1} 7 

{𝐴2} 8 

{𝐴3} 12 

{𝐴1, 𝐴2} 15 

{𝐴1, 𝐴3} 17 

{𝐴2, 𝐴3} 17 

{𝐴1, 𝐴2, 𝐴3} 24 

 
Tabel 4: De mulige koalitioner fra eksempel 9 samt de tilhørende omkostninger  

Vi ser, at det nogle gange kan betale sig for agenterne, at indgå i et samarbejde, som fx agent 2. 

Her har agent 2 en stand alone omkostning på 8 og vil være bedre stillet ved at indgå i et 

samarbejde med fx agent 1, hvor de samlet får en omkostning på 15. Storkoalitionen mellem de 

tre agenter giver en samlet omkostning på 24, som fremkommer ved at forbinde de tre agenter på 

den billigst mulige måde i netværksproblemet i figur 11.  

Vi kan nu opstille kernebetingelserne (Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 69): 

 

𝑐({𝐴1, 𝐴2, 𝐴3}) −  𝑐({𝐴2, 𝐴3}) ≤  𝑥𝐴1 ≤  𝑐({𝐴1}) 

𝑐({𝐴1, 𝐴2, 𝐴3}) −  𝑐({𝐴1, 𝐴3}) ≤  𝑥𝐴2 ≤  𝑐({𝐴2}) 

𝑐({𝐴1, 𝐴2, 𝐴3}) −  𝑐({𝐴1, 𝐴2}) ≤  𝑥𝐴3 ≤  𝑐({𝐴3}) 
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Vi indsætter værdierne i ovenstående betingelser og får helt konkret at: 

7 ≤ 𝑥𝐴1 ≤ 7 

7 ≤ 𝑥𝐴2 ≤ 8 

9 ≤ 𝑥𝐴3 ≤ 12 

Hvor vi samtidig altså har, at de samlede omkostninger minimum skal være: 

𝑥𝐴1 + 𝑥𝐴2 + 𝑥𝐴3 = 24. 

 

Det er en vigtig regel i et fordelingsproblem, at kernen ikke er tom. Det betyder nemlig, at vi ender 

med en løsning på problemet, hvor alle agenter er villige til at indgå i et samarbejde. Denne regel 

leder os videre til udledningen af en anden vigtig regel – nemlig at et spil kan være balanceret. For 

at se nærmere på om et spil er balanceret, vil vi for alle koalitioner i spillet have en 

samarbejdsvektor, 𝑎(𝑆), som fortæller os, om der sker et samarbejde i koalition 𝑆. Dette betyder 

med andre ord, at 𝑎(𝑆) = 1 hvis 𝑖 ∈ 𝑆, og ellers er 𝑎(𝑆) = 0. 𝑎(𝑆) angives altså i form af en binær 

variabel, som enten angiver, at der sker et samarbejde, eller at der ikke sker et samarbejde.  

Dette fører os videre til definitionen af et balanceret spil. Men først og fremmest er vi nødt til at 

definere et led, som skal indgå i definitionen af et balanceret spil.  

Vi lader derfor (𝜆𝑆)𝑆∈𝑁 ∈ 𝑅+ angive samlingen af de tal 𝜆𝑆 ∈ 𝑅+ for alle koalitioner, 𝑆 ∈ 𝑁. 

Definition 8 – Balancerede vægte 

 

Vi definerer nu først og fremmest de balancerede vægte: 

(𝜆𝑆)𝑆∈𝑁 ∈ 𝑅+ 

sådan at: 

∑ 𝜆𝑆𝑎(𝑆) = 𝑎(𝑁),

𝑆 ∈𝑁

 

og derfor kan vi udlede, at et omkostningsspil siges at være balanceret, hvis: 

∑ 𝜆𝑆𝑐(𝑆) ≥ 𝑐(𝑁)

𝑆 ∈𝑁
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for de balancerede vægte (Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 68). 

Dette går ud på, at der defineres et tal, 𝑎(𝑆) for hver af delkoalitionerne, og så gælder der, at alle 

𝑎(𝑆) hvor den i’te agent indgår i koalitionen, skal summe til 1.  

Vi nævnte tidligere, at en tom kerne var en vigtig regel i et fordelingsproblem, og der gælder det, 

at et spil kun kan have en tom kerne, såfremt spillet er balanceret. 

Dette betyder, at hvis vi for eksempel havde et konkavt omkostningsspil, så ville det gælde, at der 

ikke vil eksistere nogen delmængde af agenter, der ville være bedre end storkoalitionen.  

 

Allokering  

Som nævnt arbejder man altså indenfor allokeringsproblemer med en mængde af agenter. Disse 

agenter har en adfærd over for hinanden og overfor de forskellige fordelinger. Denne adfærd 

påvirkes af hvilken type agent, vi har med at gøre. Man skelner mellem typer af agenter, herunder 

atomic og fractional agenter. Det, der kendetegner en atomic spiller er, at agenten enten vælger 

at være en del af en koalition, eller også vælger agenten at stå uden for koalitionen og altså stå 

alene for på den måde at få tildelt sin stand alone omkostning. 

En fractional spiller derimod, har muligheden for at skalere sin investering, når agenten er inde i 

koalitionen. Dette betyder, at agenten kan vælge at investere en procentdel af sin samlede 

investering i aktie A og den resterende procentdel af sin investering i aktie B. 

Da der er forskel på de to agenttyper, atomic og fractional, vil vi kort gennemgå et tilfælde for at 

vise, hvad der gælder af regler for de to agenttyper. Årsagen til, at de to agenttyper er så 

forskellige er, som nævnt før, at den måde de hver især tager beslutninger på, adskiller sig meget 

fra hinanden. Forskellen på de to agenttyper’s adfærd ligger i, at atomic spilleren i dette tilfælde 

enten kan vælge at stå uden for koalitionen, eller også kan agenten være inde i koalitionen med 

sin portefølje og de penge, der er investeret i denne portefølje.  

En fractional spiler derimod, vil som nævnt kunne skalere sin investering, hvilket betyder 

at en koalition kunne bestå af 70% af den ene aktie og 30% af den anden aktie.  

 

Vi undersøger i denne opgave porteføljer bestående af henholdsvis tre og fire agenter, som 

investerer i hver sin aktie. Hver af disse agenter skal investere nogle penge i sin portefølje, og her 
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kan en atomic og en fractional agents beslutningstagen omkring hvordan, og hvor meget der skal 

investeres være forskellig fra hinanden. En koalition i dette tilfælde kan altså være en kombination 

af agenters aktier. 

Fælles for de mulige koalitioner gælder, at for at koalitionen skal dannes, skal det være 

fordelagtigt for agenten at være i koalitionen, hvilket med andre ord betyder, at agenten skal 

betale mindre end, hvad det ville koste agenten at stå alene. Denne omkostning kaldes, som 

nævnt tidligere, for stand alone omkostningen. 

 

En af de vigtigste regler i omkostningsfordeling kaldes subaddivitet.  

Definition 9 - Subaddivitet 

 

Subaddivitet er givet ved: 

 

𝑐(𝑆 ∪ 𝑇) ≤   𝑐(𝑆) + 𝑐(𝑇)              𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠æ𝑡 𝑆 𝑜𝑔 𝑇 𝑓𝑟𝑎 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑠æ𝑡, 𝑁 

 

Subaddivitet er en nødvendig regel, da den kræver, at omkostningerne ved at indgå i et 

samarbejde altid skal være mindre end eller lig med agenternes enkelte omkostninger. Det vil 

altså sige, at hvis man ligger omkostningerne sammen fra for eksempel to delkoalitioner, skal det 

svare til en omkostning, der er mindst lige så god som den omkostning, agenterne ville blive tildelt 

i storkoalitionen (Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 63).  

I forlængelse af denne regel ser man på en anden regel, nemlig konkavitet: 

 

𝑐(𝑆 ∪ 𝑇) + 𝑐(𝑆 ∩ 𝑇) ≤ 𝑐(𝑆) + 𝑐(𝑇)  

𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠æ𝑡 𝑆 𝑜𝑔 𝑇 𝑓𝑟𝑎 𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑠æ𝑡 𝑁, ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑆 ≠ 𝑇 

 

Denne regel fortæller, at agenterne i et fordelingsproblem vil have større incitament til at danne 

koalitioner og samarbejde (Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 63). Fra 

definitionen af konkavitet kan man også se, at der er kommet et ekstra led på i forhold til 
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definitionen af subaddivitet, nemlig 𝑐(𝑆 ∩ 𝑇). Det betyder faktisk, at subaddivitet altså kan 

udledes af konkavitet i tilfældet hvor 𝑐(𝑆 ∩ 𝑇) = Ø. Dette betyder, at når en fordelingsregel er 

konkav, så vil den også være subadditiv.  

 

I eksemplerne ovenfor har vi vist nogle simple tilfælde med kun 𝑛 = 3 agenter. Men der kan 

sagtens være flere agenter i et fordelingsproblem, hvilket øger antallet af mulige koalitioner, i takt 

med at antal agenter øges.  

Vi har dannet en tabel med 10 agenter, som viser antallet af mulige koalitioner mellem agenterne: 

 

 

Tabel 5: Antal mulige koalitioner stiger i takt med, at antallet af agenter øges  

 

Som det kan ses, kan det blive ret kompliceret, når antallet af agenter stiger, da det bliver 

uoverskueligt at udregne hver enkelt delkoalitions omkostning. Det vil kræve et program i for 

eksempel MatLab, hvor det er kodet ind, hvordan udregningen skal foregå, da det manuelt vil 

kræve en del tid. Antallet af koalitioner stiger voldsomt, når antallet af agenter også stiger. Vi kan 

f.eks. se på tilfældet med 𝑛 = 6 agenter, hvor de mulige koalitioner er 63, men når vi øger antallet 

af agenter med én, vil koalitionerne stige helt op til 127. 

Antal agenter, n Antal mulige koalitioner

2 3

3 7

4 15

5 31

6 63

7 127

8 255

9 511

10 1023



Page 47 of 137 
 

Fordelingsregler 

 

Som nævnt ser man på forskellige fordelingsregler, når man har et fordelingsproblem. Der findes 

flere forskellige fordelingsregler inden for spilteori. Da vi i vores opgave ser på, hvordan man kan 

fordele risikokapital, vil vi derfor blandt andet anvende regler fra spilteorien. 

Definition 10 - Omkostningsfordelingsregel 

 

Hvis vi lader A angive sættet af omkostningsfordelingsproblemer (𝑁, 𝑝), så gælder der generelt for 

en omkostningsfordelingsregel, at det er en funktion 𝛱 ∶ 𝐴 → 𝑅𝑛, som samler hver eneste 

fordelingsproblem (𝑁, 𝑝) til én unik fordeling via følgende matrix: 

 

Π: (𝑁, 𝑐) → [ 

Π1(𝑁, 𝑐)

Π2(𝑁, 𝑐)..
Π𝑛(𝑁, 𝑐)

] = [ 

K1
K2..
K𝑛

]    𝑠å𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑡 ∑𝐾1 = 𝑐(𝑁)

𝑖∈𝑁

.  

 

Her gælder, at agent 1 får tildelt en del 𝐾1 af de samlede omkostninger, agent 2 får tildelt 𝐾2 af de 

samlede omkostninger og agent i får tildelt 𝐾𝑖 af de samlede omkostninger (Hougaard, An 

Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 63-64). 

Der gælder om denne del 𝐾 af de samlede omkostninger, at summen af alle 𝐾 , der tildeles 

agenterne i spillet svarer til de samlede omkostninger af storkoalitionen: 

 

∑𝐾𝑖
𝑖∈𝑁

= 𝑐(𝑁). 

Denne regel kaldes for pareto optimalitet.  

 

Vi vil i dette afsnit komme ind på nogle forskellige metoder, som man oftest benytter til at fordele 

omkostninger på. Disse regler vil så blive brugt i vores eksempler, hvor vi altså ønsker at fordele 

risiko fremfor omkostninger.  

De i alt fire regler, som vi vil komme ind på er Shapley, Lorenz og Nucleolus og Tau.  

Disse regler kommer fra spilteori og giver hver især et bud på, hvordan man kan lave en fordeling, 
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der er mest fair. Da det kan være svært at vurdere, hvad en fair fordeling er, vil vi først og 

fremmest gennemgå teorien bag disse fordelingsregler og vise nogle små eksempler for at 

illustrere, hvad de egentlig går ud på. 

Shapley 

 

Shapley metoden kan benyttes som en allokeringsregel, som beskrevet af Denault (2001). 

Ideen bag Shapley værdien er, at man gerne vil fordele omkostningerne ud fra agenternes 

marginalbidrag til koalitionerne.  

Shapley værdien ser altså på, om det for koalitionen kan betale sig at inkludere en agent. Måden 

hvorpå koalitionen vurderer dette, er ved at se på den enkelte agents marginalomkostninger.  

Eksempel 12 - Shapley 

 

I dette eksempel viser vi, hvordan intuitionen bag Shapley værdien skal forstås. 

For at danne en bedre forståelse af denne fordelingsregel, ser vi på et eksempel, hvor vi har tre 

agenter. Disse agenter 1,2 og 3, kan for eksempel komme ind i et lokale i tilfældige rækkefølger. 

De agenter der kommer ind først i lokalet skal vurdere, om det kan betale sig at lukke den næste 

agent ind i lokalet, ved at se på, hvad agenten har af marginalomkostninger. Det vil altså sige, at 

den første agent der kommer ind allerede skal vurdere, om det bedre kan betale sig at stå alene 

når den anden agent banker på døren. For at illustrere dette, har vi opstillet en tabel der viser, 

hvad hver enkelt agent har af marginalomkostninger ved de forskellige rækkefølger, som de tre 

agenter kommer ind i lokalet på.  
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Rækkefølge: 𝑨𝟏 𝑨𝟐 𝑨𝟑 Samlet 

𝑨𝟏, 𝑨𝟐, 𝑨𝟑 7 8 9 24 

𝑨𝟏, 𝑨𝟑, 𝑨𝟐 7 7 10 24 

𝑨𝟐, 𝑨𝟏, 𝑨𝟑 7 8 9 24 

𝑨𝟐, 𝑨𝟑, 𝑨𝟏 7 8 9 24 

𝑨𝟑, 𝑨𝟏, 𝑨𝟐 5 7 12 24 

𝑨𝟑, 𝑨𝟐, 𝑨𝟏 7 5 12 24 

Gennemsnit 6,667 7,167 10,167 24 

 
Tabel 6 :Introduktionseksempel til Shapley værdien 

 

Måden hvorpå man beregner Shapley løsningen er ved at tage gennemsnittet af de marginale 

omkostninger for hver enkelt agent, som vi har gjort i den nederste række i tabellen foroven. 

Shapley løsningen er angivet ved 𝑥𝑠ℎ, og vi kan derfor for ovenstående eksempel altså skrive 

løsningen som: 

𝑥𝑠ℎ = (
6,666666667
7,166666667

10,16666667

), 

og 𝑥𝑖
𝑠ℎ svarer altså til det gennemsnitlige beløb, som agent i bidrager med til den store koalition 

mellem agenterne, N, hvis spillerne danner koalitionen N sekventielt i en helt tilfældig rækkefølge 

(som for eksempel 𝑥2
𝑠ℎ = (7,166666667)).  

En vigtig pointe i Shapley værdien er, at man skal forestille sig to mængder af koalitioner – her 

består den ene mængde af de koalitioner, hvor agent i indgår, og den anden af koalitioner, hvor 

agent i ikke indgår: 
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Figur 12: Mængde der viser når agent i er ekskluderet fra en koalition 

 

Denne pointe vil hjælpe i det følgende, når definitionen af Shapley løsningen opskrives. 

Marginalomkostningen er defineret ved: 

𝑚𝑖 = 𝑐(𝑆) − 𝑐(𝑆\𝑖) 

 

Definition 11 - Shapley 

 

Shapley værdien er givet ved følgende formel: 

 

∑
(|𝑆| − 1)! (|𝑁| − |𝑆|)!

|𝑁|!
𝑆 ⊆𝑁:𝑖∈𝑆

∗ 𝑚𝑖 = ∑
(|𝑆| − 1)! (|𝑁| − |𝑆|)!

|𝑁|!
𝑆 ⊆𝑁:𝑖∈𝑆

∗ ( 𝑐(𝑆) − 𝑐(𝑆 ∖ 𝑖)) 

 

for alle 𝑖 ∈ 𝑁 

Definitionen er et udtryk for, at når agent i ankommer, så er de første |𝑆| − 1 agenter allerede 

ankommet, og det er derfor, man siger, at der er (|𝑆| − 1)! forskellige måder, hvorpå agenterne 

allerede er ankommet på. Efter at spiller i er ankommet, kan de resterende (|𝑁| − |𝑆|) spillere 

ankomme på (|𝑁| − |𝑆|)! forskellige måder (Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, 

s. 81). 
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Man tager altså et vægtet gennemsnit af de marginale omkostninger for hver agent i alle 

koalitioner, og på den måde vil en agent med høj marginal omkostning altså skulle betale mere 

end en agent med lavere marginal omkostning.  

Derudover kan man om Shapley værdien generelt sige, at den ikke altid ligger i kernen. Det 

gælder, at den ligger i kernen, hvis omkostningsfordelingsproblemet er konkavt. Stand alone cost 

princippet vil ligeledes være opfyldt, når Shapley værdien ligger i kernen og 

omkostningsfordelingsprobelemet (N,c) er konkavt. Spillet er dog ikke nødvendigvis konkavt, hvis 

Shapley værdien ligger i kernen (Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 81).   

 

Hvis vi igen ser videre på eksempel 9, vil vi beregne Shapley løsningen ud fra den gennemgåede 

teori. For at gøre dette, skal vi se på en agent ad gangen. Shapley formlen udregner nemlig den 

omkostning, der skal tildeles hver enkelt agent. Vi starter derfor med at se på alle de 

delkoalitioner, som agent 𝐴1 indgår i. Hver af disse koalitioner har en tilhørende omkostning. Disse 

informationer er samlet i tabellen nedenfor: 

 

𝑲𝒐𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒓, 𝑺, 𝒉𝒗𝒐𝒓 

 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕 𝑨𝟏 𝒊𝒏𝒅𝒈å𝒓 

𝑻𝒊𝒍𝒉ø𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆  

𝒐𝒎𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈, 𝒄(𝑺) 

|𝑺| 𝒄(𝑺\𝒊) 𝒄(𝑺) − 𝒄(𝑺\𝒊) 

{𝐴1} 7 1 0 7 

{𝐴1, 𝐴2} 15 2 8 7 

{𝐴1, 𝐴3} 17 2 12 5 

{𝐴1, 𝐴2, 𝐴3} 24 3 17 7 

  
Tabel 7: Beregning af de relevante informationer ved Shapley værdien. Man beregner yderst til højre, hvad koalitionen 

skal tildeles af omkostninger når agent i ekskluderes. 

 

Vi har nu de nødvendige informationer for at kunne udregne Shapley værdien for agent 𝐴1, og 

Shapley værdien er som nævnt givet ved følgende formel: 

 

∑
(|𝑆| − 1)! (|𝑁| − |𝑆|)!

|𝑁|!
𝑆 ⊆𝑁:𝑖∈𝑆

∗ ( 𝑐(𝑆) − 𝑐(𝑆 ∖ 𝑖)) 

 



Page 52 of 137 
 

𝑲𝒐𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒓, 𝑺, 𝒉𝒗𝒐𝒓 

 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕 𝑨𝟏 𝒊𝒏𝒅𝒈å𝒓 

𝑻𝒊𝒍𝒉ø𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆  

𝒐𝒎𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈, 𝒄(𝑺) 

𝑩𝒆𝒓𝒆𝒈𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒇 𝑨𝟏 𝒔𝒉𝒂𝒑𝒍𝒆𝒚

− 𝒗æ𝒓𝒅𝒊 

{𝐴1} 7 2,333333333 

{𝐴1, 𝐴2} 15 1,166666667 
 

{𝐴1, 𝐴3} 17 0,833333333 
 

{𝐴1, 𝐴2, 𝐴3} 24 2,333333333 
 

 

Tabel 8: Beregning af Shapley værdi for agent 1 

 

Shapley værdien for agent 𝐴1 bliver derfor: 

 

2,333333333 +  1,166666667 + 0,833333333 +  2,333333333 =  6,666666667 

Shapley værdierne for henholdsvis agent 𝐴2 og agent 𝐴3 er udregnet på samme måde, og vi har 

fået disse værdier til: 

 

Agent 𝐴2 = 7,166666667 

Agent 𝐴3 = 10,16666667 

Samlet tildeler Shapley metoden altså: 

 

𝑥𝑠ℎ = (
6,666666667
7,166666667

10,16666667

) 

Det skal nævnes, at ovenstående løsning kun overholder kernebetingelserne, der gælder for agent 

𝐴2 og agent 𝐴3, men ikke for agent 𝐴1 – derfor overholdes kernebetingelserne ikke, hvilket kan 

indikere, at vi ikke har et konkavt spil. Stand alone omkostningerne overholdes for alle agenterne i 

spillet.  
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Nucleolus 

 

Nucleolus fordelingsreglen bliver beskrevet af Schmeilder (1969), og går ud på, at man ønsker at 

minimere omkostningerne på den måde, at man forsøger af optimere besparelsen for alle de 

mulige delkoalitioner af mængden af agenter, N. 

Besparelsen, som også bliver omtalt gain, angives for hver delkoalition som 𝑒𝑆(𝑋). Dette gain kan 

også forstås om den samlede omkostning minus summen af hver enkelt agents omkostning. 

 

𝑒𝑆(𝑥) = 𝑐(𝑆) − ∑𝑥𝑖
𝑖∈𝑆

 𝑓𝑜𝑟 𝑆 ⊂ 𝑁 

 

Ovenstående definition svarer altså til gainet af koalition S ved løsning x.  

Der gælder her, at gainet, 𝑒𝑆(𝑥), udelukkende er 𝑒𝑆(𝑥) ≥ 0, hvis stand alone cost princippetet er 

overholdt. Dette skyldes, at der ellers ikke vil kunne opnås noget gain ved at indgå i en 

delkoalition.  

 

Under Nucleolus metoden ser man også på funktionen 𝜃, som har til formål at rangere 

besparelsesvektoren. Denne vektor består af besparelserne for agenterne, og funktionen sorterer 

på den måde, at den største besparelse står øverst, næststørste står anden øverst osv.  

Årsagen til, at denne funktion er vigtig skyldes, at denne fordelingsmetode optimerer 𝑥  i 𝑒𝑆(𝑥) 

efter netop den øverste besparelse i besparelsesvektoren – som altså også er den største 

besparelse.  

Definition 12 - Nucleolus 

 

Vi har derfor, at der for Nucleolus fordelingsregelen gælder: 

 

𝜃𝑛𝑢𝑐(𝑁, 𝑐) = {𝑥 ∈ 𝐼(𝑁, 𝑐)|𝜃(𝑒 (𝑥)) ≻𝑙𝑒𝑥 𝜃(𝑒(𝑦)), ∀𝑦 ∈ 𝐼(𝑁, 𝑐)}
  

hvor der gælder, at: 

𝐼(𝑁, 𝑐) = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛 |∑𝑥𝑖
𝑖∈𝑁

= 𝑐(𝑁)} 
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Her lader vi 𝑒(𝑥) være vektoren, som indeholder gainet af at samarbejde for alle koalitioner 

pånær storkoalitionen (Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 75). 

Herom gælder, at ≻𝑙𝑒𝑥 betyder, at: 

 

𝑥 ≻𝑙𝑒𝑥 𝑦 ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑥1 > 𝑦1 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑥1 = 𝑦1 𝑜𝑔 𝑥2 > 𝑦2 𝑜𝑠𝑣. 

Lexografisk rangering går ud på, at man ser på, hvilken vektor der har det største mindstelement.  

Hvis man skal udregne Nucleolus værdien, kan det gøres ved at løse et lineært 

programmeringsproblem (LP) som kan opstilles således: 

 

max (𝜀) 

under følgende bibetingelser: 

𝑒𝑆(𝑥) ≥ 𝜀 ∀ 𝑆 ⊂ 𝑁 

∑𝑥𝑖 = 𝑐(𝑁)}

𝑖∈𝑁

. 

 

Her gælder det om at finde en optimal og unik værdi for 𝑥, der vil være løsningen, som Nucleolus 

kommer med.  

Da man kan være i en situation, hvor man ikke har en optimal og unik værdi for 𝑥 ved første LP-

problem, skal man opstille LP-problemet endnu en gang – nu skal man til gengæld tage 

udgangspunkt i de værdier, man fandt i første omgang. Man fortsætter på den måde, indtil at man 

har ét unikt 𝑥, som vil være den optimale værdi. Om denne værdi gælder, at den er unik og altid vil 

ligge i kernen, såfremt kernen ikke er tom: 

 

𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑁, 𝑐) ≠ Ø 

Der skal maksimalt løses 𝑛 − 1 LP-problemer. 
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Eksempel 13 - Nucleolus 

 

Vi vender her igen tilbage til eksempel 9 for at illustrere, hvad Nucleolus metoden egentlig går ud 

på.  

Da vi ved, at en koalition mellem alle tre agenter, {𝐴1, 𝐴2, 𝐴3} har en samlet omkostning på 24, vil 

gainet af en ligefordeling for de tre agenter svare til, at de hver fik en omkostning på 8.  

For nu at kunne opstille den vektor, 𝑒𝑆(𝑥), som blev forklaret i teorien, er vi først nødt til at se på 

hver enkelt koalition, og hvad der sker, når man fratrækker gainet fra ligefordelingen: 

 

 

𝑲𝒐𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝑺 𝑶𝒎𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒗𝒆𝒅 𝑺 𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒗𝒆𝒅 𝒍𝒊𝒈𝒆𝒇𝒐𝒓𝒅𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒄(𝑺)–  𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒗𝒆𝒅  

𝒍𝒊𝒈𝒆𝒇𝒐𝒓𝒅𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈 

{𝐴1} 7 8 -1 

{𝐴2} 8 8 0 

{𝐴3} 12 8 4 

{𝐴1, 𝐴2} 15 16 -1 

{𝐴1, 𝐴3} 17 16 1 

{𝐴2, 𝐴3} 17 16 1 

 

Tabel 9:Beregning af gain for delkoalitioner. 

 

Det ses, at det mindste gavn i ovenstående er 0. Dette skal vi nu maksimere: 

 

𝑒(𝑥) =

(

 
 

−1
0
4
−1
1
1 )

 
 
. 

Som forklaret i teorien, skal ovenstående vektor sorteres i stigende rækkefølge: 
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𝜃(𝑒(𝑥)) =

(

 
 

−1
−1
0
1
1
4 )

 
 
. 

Vi har gjort brug af en Excel skabelon (udviklet af Aleksandrs Smilgins, 2015) og en R-pakke (Cano, 

Berlanga, S., Giménez-Gómez, J.M., and Vilella, C, 2017), for at beregne den optimale løsning. 

Dette program kræver, at vi indtaster omkostningerne for delkoalitionerne i den blå kolonne. 

Herfra vil kolonnen ”min gain” angive det minimale gain af besparelsesvektoren, som kommer af 

den orange kolonne. Løsningen skal så findes ved at finde den optimale kombination i den gule 

kolonne, som svarer til en omkostning, der skal tildeles hver agent, og hvor summen af de tre 

omkostninger skal blive 24. Vi får følgende løsning: 

 

 

Figur 13: Nuclelolus løsning. 

Vi har altså en ny løsning nu, 𝑒(�̂�) =

(

  
 

0
0,5
2,5
0,5
0,5
0 )

  
 

, så vi kan sammenligne denne løsning med 𝑒(𝑥), for 

at vurdere, om vi har en optimal løsning: 

(

  
 

0
0,5
2,5
0,5
0,5
0 )

  
 
≻

(

 
 

0
0
4
0
1
1)

 
 

 

player 1 player 2 player 3 Sum Min gain:

7 7,5 9,5 24 0

Sum Gain of the coalition

1 0 0 7 7 0 0 7 0

0 1 0 8 0 7,5 0 7,5 0,5

0 0 1 12 0 0 9,5 9,5 2,5

1 1 0 15 7 7,5 0 14,5 0,5

1 0 1 17 7 0 9,5 16,5 0,5

0 1 1 17 0 7,5 9,5 17 0

c(S) Costs allocated to each player
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Den nye løsning, 𝑒(�̂�) er en lexografisk bedre løsning end 𝑒(𝑥), og det gælder, at hvis ikke der er 

en løsning, der kan være bedre lexografisk, så har vi en Nucleolus løsning. Den nye løsning har 

ydermere et minimum gain på 0, hvor den gamle løsning havde et minimum gain på -1. 

Nucleolus giver altså følgende løsning på vores fordelingsproblem: 

𝑥𝑛𝑢𝑐 = (
7
7,5
9,5
). 

Denne løsning overholder stand alone omkostningerne for alle agenter, og kernebetingelserne er 

ligeledes overholdt.  

Tau 

 

Den næste regel, som vi vil se nærmere på fra kooperativ spilteori, er 𝜏 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛, som bl.a. 

forklares af Tijs og Driessen (1986).  

Her ser man på, hvad hver enkelt agent tilfører koalitionen. Dette gøres ved at se på hver enkelt 

agents marginalomkostning, når de er en del af koalitionen.  

For agenterne i et omkostningsfordelingsproblem gælder der følgende om 𝜏 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛: 

𝑀𝑖 = 𝑐(𝑁) − 𝑐(𝑁{𝑖}). 

Her angiver 𝑀𝑖  altså marginalomkostningen for agent 𝑖, og er altså på den måde et udtryk for, 

hvad agent 𝑖 tilfører. Denne marginalomkostning svarer for hver agent til det minimale, som 

agenten skal have tildelt, da det kan være svært at forestille sig, at det ville gavne koalitionen, at 

agent 𝑖 fik en lavere omkostning end 𝑀𝑖. Vi kalder altså 𝑀𝑖  for den nedre grænse for omkostning 

tildelt agent i.  

 

 

Når man når det punkt i omkostningsfordelingen, hvor alle agenter har fået tildelt en omkostning, 

vil der være noget til overs. Dette overskud af omkostninger er givet ved: 

 

𝑐(𝑁) − ∑𝑀𝑖
𝑖∈𝑆

. 

Den overskydende omkostning er givet ved ovenstående og defineres nu blot ud fra en funktion: 
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𝑔(𝑆) = 𝑐(𝑁) − ∑𝑀𝑖
𝑖∈𝑆

. 

Denne funktion gælder for alle delkoalitioner i spillet, 𝑆 ⊆ 𝑁. 

Som nævnt tidligere i definitionen, havde vi altså en nedre grænse for, hvad hver agent skulle blive 

tildelt. Vi kan ligeledes sige noget om, at hver agent i spillet ikke må blive tildelt mere end 

𝑀𝑖 + 𝑔(𝑆), 

som altså betyder, at en agent maksimalt skal blive tildelt en omkostning, der svarer til 

marginalomkostningen lagt sammen med den overskydende omkostning.  

Den øvre grænse er derfor givet ved: 

𝑀𝑖 + 𝑤𝑖, 

hvor der gælder, at 

𝑤𝑖 = 𝑚𝑖𝑛𝑆:𝑖∈𝑆𝑔(𝑆). 

Nu ser vi på de fordelingsproblemer, hvorom det gælder 

 

   𝑔(𝑆) ≥ 0 for alle delkoalitioner 𝑆 ⊆ 𝑁  

∑𝑤𝑖 ≥ 𝑔(𝑁).

𝑖∈𝑁

 

 

Definition 13 - Tau 

 

Vi kan nu definere 𝝉 − 𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒆𝒏: 

𝑥𝑖
𝑇 = 𝑀𝑖 +

𝑤𝑖
∑ 𝑤𝑖𝑖∈𝑁

𝑔(𝑁) 

for alle agenter i spillet, 𝑖 ∈ 𝑁. 

Der gælder om 𝜏 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛, at det ikke er sikkert, at den ligger i kernen, selvom vi skulle have et 

konkavt spil (Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 83).  
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Eksempel 14 – Tau 

 

Vi ser nu igen på eksempel 9 for at gennemgå beregningen af 𝜏 − 𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛. Dette gøres ligeledes 

for én agent ad gangen, og vi opstiller derfor den første af tre tabeller, som vi vil anvende til 

beregningen af 𝜏 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛. I den første tabel beregner vi, hvad marginalomkostningen for 

hver agent er: 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏𝒂𝒍𝒐𝒎𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈  

𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕 𝒊 

𝑶𝒎𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒗𝒆𝒅 

 𝒔𝒕𝒐𝒓𝒌𝒐𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒏, 

𝒄(𝑨𝟏, 𝑨𝟐, 𝑨𝟑) 

𝑲𝒐𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒏  

𝒄(𝑨𝟏, 𝑨𝟐, 𝑨𝟑)\𝑨𝟏 

𝑶𝒎𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈  

𝒗𝒆𝒅  

𝒄(𝑨𝟏, 𝑨𝟐, 𝑨𝟑) 

\𝑨𝟏 

𝒄({𝑨𝟏, 𝑨𝟐, 𝑨𝟑})

− 𝒄({𝑨𝟏, 𝑨𝟐, 𝑨𝟑)

\{𝑨𝟏} 

𝑚𝐴1  24 𝑐(𝐴2, 𝐴3) 17 24 − 17

= 7 

𝑚𝐴2  24 𝑐(𝐴1, 𝐴3) 17 24 − 17

= 7 

𝑚𝐴3  24 𝑐(𝐴1, 𝐴2) 15 24 − 15

= 9 

 
Tabel 10: Udregninger af marginalomkostninger for hver af de tre agenter. 

 

 

Som nævnt i teorien skal vi nu beregne, hvad der mangler at blive tildelt 

𝑔(𝑆) = 𝑐(𝑁) − ∑𝑀𝑖 .

𝑖∈𝑆
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𝒈(𝑺) 𝑴𝒆𝒍𝒍𝒆𝒎𝒓𝒆𝒈𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 

𝑔(𝐴1) 𝑐({𝐴1}) − {𝑚𝐴1} 7 − 7 = 0 

𝑔(𝐴2) 𝑐({𝐴2}) − {𝑚𝐴2} 8 − 7 = 1 

𝑔(𝐴3) 𝑐({𝐴3}) − {𝑚𝐴3} 12 − 9 = 3 

𝑔(𝐴1, 𝐴2) 𝑐({𝐴1, 𝐴2}) − {𝑚𝐴1} − {𝑚𝐴2} 15 − 7 − 7 = 1 

𝑔(𝐴1, 𝐴3) 𝑐({𝐴1, 𝐴3}) − {𝑚𝐴1} − {𝑚𝐴3} 17 − 7 − 9 = 1 

𝑔(𝐴2, 𝐴3) 𝑐({𝐴2, 𝐴3}) − {𝑚𝐴2} − {𝑚𝐴3} 17 − 7 − 9 = 1 

𝑔(𝐴1, 𝐴2, 𝐴3) 𝑐({𝐴1, 𝐴2, 𝐴3}) − {𝑚𝐴1} − {𝑚𝐴2} − {𝑚𝐴3} 24 − 7 − 7 − 9 = 1 

 
Tabel 11: Udregninger af overskydende omkostninger. 

 

Det næste step for at komme frem til 𝜏 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 er, at vi for hver agent finder den minimale 

omkostning. Dette gøres ved at se på alle de delkoalitioner som hver agent indgår i og derved 

udvælge den mindste af disse omkostninger for hver agent: 

 

𝒘(𝑨𝒊) 𝑶𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒈𝒕 𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝒐𝒎𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕  

𝑨𝒊 𝒇å𝒓 𝒕𝒊𝒍𝒅𝒆𝒍𝒕 

𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 

𝑤(𝐴1) 𝑚𝑖𝑛(0,1,1,1) 0 

𝑤(𝐴2) 𝑚𝑖𝑛(1,1,1,1) 1 

𝑤(𝐴3) 𝑚𝑖𝑛(3,1,1,1) 1 

 
Tabel 12: Vi udvælger den minimale omkostning for hver agent 
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Vi har nu de nødvendige informationer og værdier for at beregne 𝜏 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛: 

𝑨𝒈𝒆𝒏𝒕 𝑨𝒊 𝒙𝒊
𝑻 = 𝑴𝒊 +

𝒘𝒊

∑ 𝒘𝒊𝒊∈𝑵
𝒈(𝑵)   𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕 

𝑥𝑇𝑎𝑢𝐴1  
7 +

0

0 + 1 + 1
∗ 1 

7 

𝑥𝑇𝑎𝑢𝐴2  
7 +

1

0 + 1 + 1
∗ 1 

7,5 

𝑥𝑇𝑎𝑢𝐴3  
9 +

1

0 + 1 + 1
∗ 1 

9,5 

 
Tabel 13: Beregning af Tau løsningen for de tre agenter 

 

Vi får altså følgende 𝜏 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔: 

𝑥𝑇𝑎𝑢 = (
7
7,5
9,5
) 

Ovenstående løsning overholder også stand alone omkostningerne og kernebetingelserne.  

Lorenz 

 

Den sidste allokeringsregel fra kooperativ spilteori, som vi vil se på er Lorenz. Denne 

fordelingsregel er velkendt i kooperativ spilteori og beskrives af Dutta og Ray (1989) og Hougaard 

(2001).  

Lorenz metoden fordeler omkostningerne så lige som muligt i kernen. Hvis omkostningen, fordelt 

ligeligt ud på agenterne, ligger i kernen, vil dette være løsningen: 

𝑥 = (
𝑐(𝑁)

|𝑁|
, … ,

𝑐(𝑁)

|𝑁|
)   

Dette kaldes også en ligefordeling. Det er dog ikke altid tilfældet i en ligefordeling, at stand alone 

princippet er opfyldt. Det vil altså sige, at løsningen ikke altid ligger i kernen. Såfremt løsningen 

ikke ligger i kernen, finder man den fordeling fra kernen, der ligger tættest på ligefordelingen.  
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Hvis vi for eksempel havde et fordelingsproblem bestående af to agenter, ville Lorenz løsningen 

blot være (Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 78): 

 

𝑥𝑖
𝐿 = {

min(𝑐(𝑖),
𝑐(𝑖𝑗)

2
)ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑐(𝑗) ≥  

𝑐(𝑖𝑗)

2

𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑐(𝑖𝑗) − 𝑐(𝑗)

. 

 

Hvis vi til gengæld ser på et fordelingsproblem bestående af tre agenter, vil det være en del 

sværere at vurdere, om et punkt i kernen ligger tæt på ligefordelingen. Måden hvorpå, at man kan 

løse dette scenarie og generelle problem er ved at se på Lorenz dominans og derfor finde ud af, 

om den ene fordeling Lorenz dominerer den anden fordeling.  

For eksempelvis to løsninger, opstiller man to fordelingsvektorer, hvis elementer står i stigende 

rækkefølge 

 

𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑛) 

 

𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑛). 

 

Man sammenligner de to vektorers elementer og vurderer om den ene fordeling Lorenz 

dominerer den anden (Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 22-23) 

 

𝑥𝑖 +⋯+ 𝑥𝑘 ≥ 𝑦1 +⋯+ 𝑦𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝑛 − 1 

 

𝑥1 +⋯+ 𝑥𝑛 = 𝑦1 +⋯+ 𝑦𝑛. 

Hvis vi for eksempel ser på to vektorer, �̅� og �̅�, der sorterer elementerne i 𝑥 og 𝑦 efter størrelse, 

det vil sige: �̅�1 ≤ �̅�2 ≤ �̅�3 ≤ ⋯ ≤ �̅�𝑛 𝑜𝑔 �̅�1 ≤ �̅�2 ≤ �̅�3… �̅�𝑛 

så gælder, at 𝑥 Lorenz dominerer 𝑦 hvis 

�̅�1 ≥ �̅�1 

�̅�1 + �̅�2 ≥ �̅�1 + �̅�2    𝑜𝑠𝑣, 
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og samtidig skal der gælde 

∑�̅�𝑖

𝑘

𝑖=1

>∑�̅�𝑖

𝑘

𝑖=1

 

for mindst ét 𝑘 < 𝑛 

 

Ved at se på de to vektorers elementer, som altså er blevet ordnet i stigende rækkefølge, vil man 

på den måde kunne vurdere, hvilken fordeling der ligger tættest på kernen. 

I forlængelse af Lorenz dominans findes en algoritme, der løser problemet for flere agenter. Dutta 

og Rays algoritme vælger den delkoalition, som har de laveste gennemsnitlige omkostninger for 

agenterne og tildeler dem disse.  

Der kan altså være flere Lorenz løsninger. Hvis ligefordelingen ligger i kernen, så vil ligefordelingen 

være den unikke Lorenz løsning. Ellers vil Lorenz løsninger være ekstrempunkter i kernen – altså 

ligge på randen af kernen, og de vil pege ud mod ligefordelingen. Man siger, at punktet med den 

mindste euklidiske afstand til ligefordelingen altid er Lorenz løsningen. 

Dette kan skrives på følgende måde:   

min𝑑 = √∑(𝑥𝑖 −
𝑐(𝑁)

𝑛
)

2

.

𝑛

𝑖=1

 

 

Såfremt man har et omkostningsfordelingsproblem, der ikke er konkavt, vil der gælde, at Lorenz 

løsningen sagtens kan bestå af flere fordelinger, der ikke er strengt dominerede af hinanden 

(Hougaard, An Introduction to Allocation Rules, 2009, s. 22-23). Har vi til gengæld et spil, der er 

konkavt, da vil Lorenz løsningen være unik.  

Hvis vi til gengæld har en tredje fordeling, der dominerer vores to fordelinger, betyder det, at 

begge fordelinger er Lorenz løsningen.  
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Eksempel 15 - Lorenz 

 

Vi ser igen på eksempel 9 med de tre agenter, 𝐴1, 𝐴2 og 𝐴3, hvor vi nu til gengæld vil komme frem 

til en Lorenz løsning. 

Vi får, at Lorenz fordelingen giver os følgende løsning til at starte med 

𝑥𝑖
𝐿 =

𝑐(𝑁)

|𝑁|
=
24

3
. 

Ovenstående giver altså en Lorenz løsning som følgende  

𝑥𝑖
𝐿 = (

8
8
8
). 

Vi kan nu tjekke, om denne løsning overholder stand alone cost princippet og kernebetingelserne. 

Vi kan først og fremmest se, at agent 𝐴1 vil stille sig utilfreds med denne løsning, da agenten har 

en stand alone omkostning på 7, som er mindre end, hvad agenten får tildelt i Lorenz løsningen. 

Agenten vil derfor have god grund til ikke at indgå i et samarbejde.  

Agent 𝐴2 får tildelt det samme som sin stand alone omkostning og vil derfor være indifferent. 

Agent 𝐴3 får tildelt en lavere omkostning i Lorenz løsningen end sin stand alone omkostning og vil 

derfor stille sig tilfreds med Lorenz fordelingen.  

Vi kan derudover også se, at kernebetingelserne ikke overholdes ved Lorenz løsningen. 

Disse betingelser fandt vi frem til tidligere, og de var 

 

7 ≤ 𝑥𝐴1 ≤ 7 

7 ≤ 𝑥𝐴2 ≤ 8 

9 ≤ 𝑥𝐴3 ≤ 12. 

 

Her bryder Lorenz fordelingen både med, hvad der gælder for agent 𝐴1 og agent 𝐴3. 

Ligefordelingen overholder altså ikke kernebetingelserne og stand alone omkostningerne for 

samtlige agenter, og derfor vil vi søge efter en forbedret Lorenz løsning.  
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Vi ser her nærmere på Dutta og Rays algoritme. Dette kræver, at vi opstiller en tabel, som angiver 

omkostningerne for alle de mulige koalitioner samt en ekstra information    

𝑐(𝑆)

|𝑆|
, 

som er en beregning af omkostningen ved en given delkoalition divideret med antallet af agenter, 

der indgår i koalitionen.  

𝐾𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛, |𝑆| 𝑐(𝑆) 𝑐(𝑆)

|𝑆|
 

{𝐴1} 1 7 7 

{𝐴2} 1 8 8 

{𝐴3} 1 12 12 

{𝐴1, 𝐴2} 2 15 7,5 

{𝐴1, 𝐴3} 2 17 8,5 

{𝐴2, 𝐴3} 2 17 8,5 

{𝐴1, 𝐴2, 𝐴3} 3 24 8 

 
Tabel 14: Spillets delkoalitioner og de tilhørende omkostninger. Kolonnen yderst til højre angiver omkostningen 

divideret med antallet af agenter, der indgår i koalitionen.  

Det næste, som algoritmen fortæller os, at vi skal gøre, er at se på, hvem der får tildelt den laveste 

omkostning. Som vi kan se, er det agent 𝐴1, der får den laveste omkostning på 7. 

Vi skal nu reducere ovenstående tabel ved at ekskludere de koalitioner, hvor netop agent 𝐴1 

indgår. På den måde kan vi udregne, hvad hver agent får tildelt, når man fjerner agent 𝐴1’s 

omkostninger. Samtidig kan vi komme frem til, hvad agent 𝐴2 og agent 𝐴3 skal tildeles af 

omkostninger på samme måde, som vi gjorde for agent 𝐴1. Vi opstiller derfor igen en tabel med de 

relevante informationer og beregninger 
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𝐾𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒,  

ℎ𝑣𝑜𝑟 𝐴1 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑔å𝑟 

𝐾𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ℎ𝑣𝑜𝑟 𝐴1 

𝑖𝑛𝑑𝑔å𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑  

𝑘𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑎 𝑓ø𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒 

(𝑐(𝑆 ∪ 𝑆) −

𝑐(𝑆))/ |𝑆| 

{𝐴2} 𝑐({𝐴1, 𝐴2}) 15 − 7

1
= 8 

{𝐴3} 𝑐({𝐴1, 𝐴3}) 17 − 7

1
= 10 

{𝐴2, 𝐴3} 𝑐({𝐴1, 𝐴2, 𝐴3}) 24 − 7

2
= 9 

   

Tabel 15: Beregning af omkostning af ved koalitioner hvor agent 𝐴1 er ekskluderet fra koalitionen.  

 

For at tage et konkret eksempel fra den sidste kolonne, ser vi på det øverste tilfælde, hvor vi ser 

på agent 𝐴2. Omkostningen 15 svarer til omkostningen ved delkoalition {𝐴1, 𝐴2}. Omkostningen 7 

svarer til omkostningen ved {𝐴1}, som altså er stand alone omkostningen for agent 𝐴1. Vi dividerer 

med antallet af agenter, der indgår i den yderste kolonne til venstre som er 1. På den måde 

udregner får vi hvad den mindste omkostning bliver for agent 𝐴2, som altså bliver 8. 

 

Vi fortsætter på samme måde for at komme frem til den mindste omkostning for agent 𝐴3. Dette 

betyder, at vi nu igen opstiller en tabel på samme måde, men til gengæld ekskluderer vi nu alle de 

delkoalitioner, hvor agent 𝐴2 er med: 

 

𝐾𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒,  

ℎ𝑣𝑜𝑟 𝐴1 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑔å𝑟 

𝐾𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 ℎ𝑣𝑜𝑟 𝐴1 

𝑖𝑛𝑑𝑔å𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑  

𝑘𝑜𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑎 𝑓ø𝑟𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒 

(𝑐(𝑆 ∪ 𝑆) −

𝑐(𝑆))/ |𝑆| 

{𝐴3} 𝑐({𝐴2, 𝐴3}) 17 − 8

1
= 9 

 
Tabel 16: Beregning af agent 𝐴3 omkostning   
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Vi får nu, at den mindste omkostning for agent 𝐴3 bliver 9.  

Algoritmen giver os samlet set følgende løsning 

 

𝑥𝐿 = (
7
8
9
) . 

 

Vi ser nu igen på, om stand alone omkostningerne og kernebetingelserne er overholdt. 

Vi havde, at stand alone omkostningen for agent 𝐴1 var 7, og agent 𝐴1 får i ovenstående løsning 

tildelt en omkostning på 7, hvilket altså betyder, at stand alone omkostningen for agent 𝐴1 er 

overholdt. Ligeledes er stand alone omkostningen for agent 𝐴2 på 8, og agent 𝐴2 får i ovenstående 

løsning tildelt en omkostning på 8, hvilket altså betyder, at stand alone omkostningen for agent 𝐴2 

er overholdt. Det samme gælder agent 𝐴3, hvis stand alone omkostninger er på 12, og agent 𝐴3 

får i ovenstående løsning tildelt en omkostning på 9, hvilket altså betyder, at stand alone 

omkostningen for agent 𝐴3 er overholdt. 

 

Ser vi igen på kernebetingelserne 

7 ≤ 𝑥𝐴1 ≤ 7 

7 ≤ 𝑥𝐴2 ≤ 8 

9 ≤ 𝑥𝐴3 ≤ 12, 

hvor de samlede omkostninger minimum skal være 

𝑥𝐴1 + 𝑥𝐴2 + 𝑥𝐴3 = 24, 

 

så ser vi, at alle tre betingelser er overholdt, og at de samlede minimum omkostninger bliver 

7 + 8 + 9 = 24. 

 

Derfor er kernebetingelserne altså overholdt.  
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Risikoallokering 
 

I dette afsnit vil vi kombinere de beskrevne teorier fra finansiering og spilteori til at illustrere, 

hvordan denne kombination anvendes i praksis. Vi anvender finansieringsteorien til at beregne 

risikoværdierne 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆, og disse værdier kobles til spilteoridelen som omkostninger. Med 

andre ord betragter vi i det følgende, at omkostninger er risiko. Dvs. hvis vi har en omkostning på 

5, svarer det til, at vi har en risiko på 5. Dette kan vi udtrykke med nedenstående definition, hvor 

der er lighedstegn mellem omkostning og risiko. For hver koalition af agenter 𝑆 ⊆ 𝑁 er 

omkostningen, som er associeret med den tilsvarende payoff 𝑋(𝑆), givet under definitionen 

nedenfor. 

Definition 14 – Risikokapital 

 

Vi omskriver omkostninger til risikokapital: 

𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)), 

hvor 𝜌(𝑋(𝑆)) er et udtryk for risiko. Dette fortæller, at når man holder risikofri kapital kan det 

blive betragtet som en omkostning. Her har vi per definition 𝑐({∅}) = 0. Vi kalder derfor 𝑐(𝑆) for 

risikokapitalen af koalition 𝑆 ⊆ 𝑁 og 𝑐(𝑁) for den totale risikokapital af gruppen, som skal 

allokeres blandt de 𝑛 agenter.  

Derudover vil vi gennemgå flere scenarier for at se, hvordan risikoallokeringen bliver påvirket. Som 

vi vil se i det følgende, har vi tilfælde, hvor aktierne er fra samme branche, og tilfælde hvor 

aktierne er fra forskellige brancher. Det kan i denne sammenhæng være fordelagtigt at undersøge, 

hvor korrelerede aktierne er. Man kunne forestille sig, at aktier fra samme branche har en positiv 

korrelation, og at aktier fra forskellige brancher har en svag positiv korrelation. Vi ved, at 

korrelationen mellem to aktier, X og Y, er 

𝜌 =
𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌)

√𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑋) × 𝐶𝑂𝑉(𝑌, 𝑌)
. 

Der gælder at −1 ≤ 𝜌 ≤ 1 og hvis 𝜌 = 0 siges 𝑋 og 𝑌 at være ukorrelerede. Hvis 𝜌 = 1 siges der 

at være perfekt positiv korrelation, hvilket betyder, at kursbevægelserne for de to aktier følges ad. 

Hvis derimod 𝜌 = −1, er der perfekt negativ korrelation, hvorved de to aktier bevæger sig i 
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modsat retning i samme hastighed. Der gælder derudover, at uafhængige variable er 

ukorrelerede, men det modsatte er nødvendigvis ikke tilfældet. Hvis man har 𝑛 variable, som i 

vores tilfælde er aktier, svarer det til at have en 𝑛 × 𝑛 symmetrisk matrix, 𝝆, hvor elementet 𝜌𝑖𝑗 

angiver korrelationen mellem aktie 𝑖 og aktie 𝑗. Det betyder, at diagonalelementerne i denne 

matrix repræsenterer korrelationen af aktien med den selv, som selvfølgelig er 1. For at blive 

bekendt med korrelationen i en portefølje med eksempelvis 𝑛 = 3 aktier, kan man opstille 

nedenstående 3 × 3 korrelationsmatrix  

𝝆 = (

1 𝜌12 𝜌13
𝜌21 1 𝜌23
𝜌31 𝜌32 1

). 

 

Vi vil i de følgende eksempler se på nogle forskellige investeringsstrategier. Fælles for disse 

eksempler er, at agenterne investerer $100 i de betragtede aktier. Dette gøres for lettere at 

illustrere pointerne. Man kunne have valgt at investere forskellige beløb, men vi vil for 

forståelsens skyld fokusere på det samme investeringsbeløb og i stedet se på forskellige scenarier 

herunder et scenarie, hvor en agent går short i en aktie.  

Vi vil i de følgende tilfælde primært anvende to decimaler. Derudover vises de relevante R-

beregninger i de følgende eksempler. De komplette R-beregninger kan ses i bilag 1. Ydermere har 

vi ved hjælp af et Excel ark beregnet Lorenz og Tau løsningerne for eksemplerne nedenfor. Dette 

Excel ark er vedlagt som bilag 2 og 3, og angiver fordelingsløsningerne for henholdsvis 3 og 4 

spillere.   

Eksempel 16 - Portefølje bestående af tre spillere - to fra samme branche og en tilfældig 

 

Data for aktierne i dette eksempel er indhentet i tidsperioden 1/1-2013 til 1/1-2018. 

I dette eksempel ser vi på en portefølje, der består af to aktier fra samme branche samt en 

tilfældig tredje aktie. Formålet er at undersøge om, der er en brancheeffekt, da vi forventer, at der 

er en høj positiv korrelation mellem de to aktier og en ikke særlig høj korrelation med den tredje 

aktie.  

Her har vi en portefølje bestående af tre aktier, nemlig aktierne HLUYY og NVO, som begge er en 

del af medicinalbranchen, og en tredje aktie, NFLX, som ikke er en del af medicinalbranchen.  
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For at sammenholde notationen med spilteoridelen, vil vi nummererer aktierne, således at HLUYY, 

NVO og NFLX aktien henholdsvis får numrene 1, 2 og 3. 

Vi beregner korrelationen mellem aktierne HLUYY, NVO og NFLX for at få en ide om, hvordan disse 

aktier indbyrdes er korrelerede. Ved hjælp af R får vi nedenstående korrelationsmatrix for de 

daglige afkast: 

cor(afkportfolio) 

         afkHLUYY afkNVO afkNFLX 
afkHLUYY    1.00   0.20   0.04 
afkNVO      0.20   1.00   0.14 
afkNFLX     0.04   0.14   1.00 

Vi kan se, at den højeste korrelation er imellem HLUYY og NVO og er på 20 %. Dette er ikke lige så 

høj en korrelation, som vi ville forvente, da HLUYY er indenfor samme branche som NVO. Dette 

skyldes altså, at der ikke er nogen brancheeffekt imellem aktierne. Derudover er der en lav 

korrelation mellem NVO og NFLX på 14 %, hvilket kan skyldes, at de ikke er indenfor samme 

branche. Den laveste korrelation er imellem HLUYY og NFLX på 4 %, og disse to aktier er heller 

ikke indenfor samme branche. 

Først vil vi beregne den daglige profit for hver enkelt aktie og derefter finde 𝑉𝑎𝑅 ved et 95 % 

konfidensniveau. Vi vælger igen at investere $100 og ved brug af nedenstående R-beregninger kan 

vi estimere 𝑉𝑎𝑅(0,05) for hver enkelt aktie: 

profitHLUYY=inv*afkHLUYY 

VaR_5_1 = -quantile(profitHLUYY, 0.05) 

profitNVO=inv*afkNVO 

VaR_5_2 = -quantile(profitNVO, 0.05) 

profitNFLX=inv*afkNFLX 

VaR_5_3 = -quantile(profitNFLX, 0.05) 

Dette giver os altså, at 𝑉𝑎𝑅1(0,05) = 2,75, 𝑉𝑎𝑅2(0,05) = 2,16 og 𝑉𝑎𝑅3(0,05) = 3,51. 

På tilsvarende vis beregner vi den daglige porteføljeprofit ved at summere hver enkelt akties 

marginale profit. Derefter finder vi 𝑉𝑎𝑅(0,05) af porteføljen med de tre aktier.  
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portfolioprofit = profitNFLX+profitNVO+profitHLUYY 

VaR_5_p = -quantile(portfolioprofit, 0.05) 

Værdien beregnes i R, og vi får at porteføljeprofittens risiko er 𝑉𝑎𝑅123(0,05) = 6,29. 

Derudover mangler vi at udregne 𝑉𝑎𝑅 for kombinationen af aktierne, dvs. 𝑉𝑎𝑅12, 𝑉𝑎𝑅13 og 

𝑉𝑎𝑅23. Det kan gøres på samme måde som for værdierne foroven.  

VaR_5_12 = -quantile(profitHLUYY+profitNVO, 0.05) 

VaR_5_13 = -quantile(profitHLUYY+profitNFLX, 0.05) 

VaR_5_23 = -quantile(profitNVO+profitNFLX, 0.05) 

Resultaterne er 𝑉𝑎𝑅12(0,05) = 4,09, 𝑉𝑎𝑅13(0,05) = 4,81 og 𝑉𝑎𝑅23(0,05) = 4,53. 

Her ser vi, at subadditivitetsbetingelsen, som beskrevet på side 30, ikke er et problem for 𝑉𝑎𝑅, da 

summen af 𝑉𝑎𝑅1 og 𝑉𝑎𝑅2 ikke overstiger risikoen, når agent 1 og 2 indgår i en koalition udtrykt 

ved 𝑉𝑎𝑅12. De får altså en lille fordel ved at samarbejde, da risikoen bliver lavere end hvis de stod 

alene.  

Disse 𝑉𝑎𝑅 værdier kan nu anvendes som omkostninger i et omkostningsfordelingsproblem, hvor vi 

her vil anvende de beskrevne metoder, Shapley, Nucleolus, Lorenz og Tau til at fordele 

omkostningerne på en fair måde. Vi har altså følgende omkostninger at arbejde med: 

 𝑉𝑎𝑅 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑆 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑛 = 3 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 

𝐴1 𝑐({1}) = 2,75 𝑐({1}) = 5,48 
𝐴2 𝑐({2}) = 2,16 𝑐({2}) = 3,72 
𝐴3 𝑐({3}) = 3,51 𝑐({3}) = 4,24 
𝐴1,2 𝑐({1,2}) = 4,09 𝑐({1,2}) = 7,14 

𝐴1,3 𝑐({1,3}) = 4,81 𝑐({1,3}) = 6,98 

𝐴2,3 𝑐({2,3}) = 4,53 𝑐({2,3}) = 6,35 

𝐴1,2,3 𝑐({1,2,3}) = 6,29 𝑐({1,2,3}) = 8,84 
 

Tabel 17: Risikokapitalen for hver koalition i spillet angivet ved både VaR og ES. 

 

hvor vi igen minder om, at HLUYY er aktie nummer 1, NVO er nummer 2 og NFLX er nummer 3.  

Vi vil arbejde videre med 𝑉𝑎𝑅-løsningen, og vi vil løbende sammenligne med 𝐸𝑆-løsningen. 

 



Page 72 of 137 
 

Stand alone risiko og kernebetingelser 

Vi har altså nu stand alone risici for 𝑉𝑎𝑅-løsningen: 

𝐴1: 𝑋𝐴1 = 2,75,        𝐴2: 𝑋𝐴2 = 2,08,        𝐴1: 𝑋𝐴1 = 3,51       

Vi har derfor, at den samlede stand alone risiko er givet ved: 

∑𝑥𝑖 = 2,75+ 2,08+ 3,51 = 8,34

𝑛

𝑖

. 

 

Kernebetingelserne for dette spil er: 

1,75 ≤ 𝑥𝐴1 ≤ 2,75 

1,46 ≤ 𝑥𝐴2 ≤ 2,08 

2,19 ≤ 𝑥𝐴3 ≤ 3,51 

Hvor den samlede løsning som fordeles skal summere til: 

𝑥𝐴1 + 𝑥𝐴2 + 𝑥𝐴3 = 6,28. 

Vi vil i det følgende gennemgå de nævnte fordelingsregler og sammenligne deres løsninger med 

stand alone omkostningerne og kernebetingelserne. 

Shapley løsningen: 

Her gælder det om at dele omkostningerne ud fra spillerens marginalbidrag til koalitionerne, så 

Shapley løsningen til dette omkostningsproblem vil være 

𝑥𝑉𝑎𝑟
𝑆h = (

2,05
1,57
2,65

). 

Shapley løsningen overholder stand alone risikoen idet hver agent ikke får tildelt en risiko, som er 

højere end sin egen. Samtidig overholder hver agent kernebetingelserne. Som det ses ved den 

givne løsning, får agent 1 tildelt en risiko på $2,05, hvilket betyder, at agent 1 ved en $100 

investering i Lundbeck aktien, vil tabe $2,05 med 5 % sandsynlighed. Agent 2, er den som får mest 
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ud af Shapley løsningen, da han med 5 % sandsynlighed kun taber $1,57 ved en investering på 

$100. Det højeste tab i løsningen er for agent 3 og er på $2,65. 

Vi har på samme måde beregnet Shapley løsningen for risikokapitalen givet ved Expected Shortfall, 

som kan ses til højre i tabel 17. Shapley løsningen i dette tilfælde er 

 

𝑥𝐸𝑆
𝑆h = (

3,69
2,49
2,66

). 

 

Som vi også så i tabel 17, var risikokapitalen givet ved Expected Shortfall højere ved alle 

delkoalitioner i forhold til risikokapitalen givet ved Value at Risk. Dette afspejler sig i de to Shapley 

løsninger, hvor vi altså ser, at der fordeles mere risikokapital ved brug af 𝐸𝑆.  

Shapley løsning ved 𝑉𝑎𝑅 tildelte mest risiko til agent 3, hvorimod at løsningen ved 𝐸𝑆 tildeler 

mest risikokapital til agent 1.  

 

Nucleolus løsningen: 

Målet med Nucleolus metoden er, at maksimere det mindste gavn. Vi husker, at ved en given 

løsning ser vi på alle koalitioners gavn af at samarbejde. Nucleolus løsningen bliver 

   

𝑥𝑉𝑎𝑟
𝑁𝑢𝑐 = (

2,04
1,75
2,48

). 

Det ses, at Nucleolus løsningen også overholder stand alone risikoen, idet hver agent ikke får 

tildelt en risiko, som er højere end sin egen stand alone risiko. Igen overholder hver agent 

kernebetingelserne, ligesom ved Shapley løsningen. Agent 1 får her tildelt tilnærmelsesvis den 

samme risiko som Shapley løsningen, hvor han her får $2,04. Agent 2 får ligesom ved Shapley 

løsningen mest ud af at indgå i et samarbejde, da han med 5 % sandsynlighed kun taber $1,75 ved 

en investering på $100 i forhold til $1,57 i Shapley løsningen. Det højeste tab i løsningen er for 

agent 3 og er på $2,48. 
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Vi finder på tilsvarende vis Nucleolus løsningen for risikokapitalen givet ved 𝐸𝑆 

𝑥𝐸𝑆
𝑁𝑢𝑐 = (

3,43
2,79
2,63

). 

Igen bemærkes det, at der fordeles en del mere risikokapital til alle agenter ved 𝐸𝑆-løsningen. 

𝑉𝑎𝑅 løsningen fordeler mindst risikokapital til agent 2, hvorimod 𝐸𝑆-løsningen fordeler mindst 

risikokapital til agent 3.  

 

Lorenz løsningen: 

Vi husker, at i Lorenz metoden starter man med at kigge på den unikke Lorenz løsning 

(2,09; 2,09; 2,09), som er ligefordelingen. Hvis ligefordelingen er i kernen, vil Lorenz løsningen 

være ligefordelingen. Er ligefordelingen ikke i kernen, vil Lorenz løsningen være på randen. Vi får 

vha. beregningerne i bilag 2, at Lorenz løsningen er 

  

𝑥𝑉𝑎𝑅
𝐿 = (

2,04
2,04
2,19

). 

I ligefordelingen ser vi, at 𝐴1 overholder både stand alone risikoen og kernebetingelserne. 𝐴2 

overholder hverken stand alone risikoen eller kernebetingelserne. 𝐴3 overholder kun stand alone  

risikoen. Derfor kom vi frem til, ved brug af Dutta og Rays algoritmen, at løsningen ovenfor 

overholder både stand alone risikoen og kernebetingelserne. I denne løsning får 𝐴1 og  𝐴2 tildelt 

den samme risiko ved en $100 investering, hvilket adskiller sig fra både Shapley og Nucleolus 

løsningen. Agent 3 får igen den højeste risiko, som denne gang er på $2,19, hvilket er relativt 

lavere end i løsningerne foroven, hvilket betyder, at han i denne løsningen får mest ud af, at 

samarbejde. 

Vi beregner Lorenz løsningen for risikokapitalen givet ved 𝐸𝑆 

𝑥𝐸𝑆
𝐿 = (

2,95
2,95
2,95

). 
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Ligefordelingen overholder i dette tilfælde både stand alone risiko og kernebetingelser, og vi 

ender derfor med ovenstående løsning. Løsningen fordeler dog stadig mere risikokapital end ved 

𝑉𝑎𝑅-løsningen.  

Tau løsningen: 

Vi husker, at Tau løsningen fokuserer på marginalomkostningerne for hver agent. For dette spil vil 

løsningen være 

𝑥𝑉𝑎𝑅
𝑇𝑎𝑢 = (

2,07
1,69
2,51

). 

Tau løsningen minder om Shapley og Nucleolus løsningen, idet agent 3 har den højeste risiko og 

agent 2 har den laveste. Løsningen overholder også stand alone risikoen og kernebetingelserne. 

Agent 1 får igen tildelt cirka den samme risiko som ved Shapley og Nucleolus løsningerne, og han 

her får $2,07. Det højeste tab i forhold til stand alone omkostningen er for agent 3 og er på $2,51. 

Vi beregner også Tau løsningen for risikokapital givet ved 𝐸𝑆 

𝑥𝐸𝑆
𝑇𝑎𝑢 = (

3,57
2,58
2,68

). 

De to løsninger er her enige om at agent 2 skal tildeles mindst risiko.  

Vi har samlet de forskellige løsninger for at sammenligne dem og for at vurdere, hvad de tre 

agenter favoriserer. Løsningerne er forskellige, og derfor er det interessant at se på, hvad der 

adskiller dem fra hinanden. 

 

 

Tabel 18: Sammenligning mellem fordelingsløsningerne for VaR.. 

Ser vi først og fremmest på agent 1, som investerer i Lundbeck aktien, får denne agent den laveste 

risiko ved henholdsvis Nucleolus og Lorenz løsningen. Her er der altså 5% sandsynlighed for, at 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

HLUYY 2,05 2,04 2,04 2,07

NVO 1,57 1,75 2,04 1,69

NFLX 2,65 2,48 2,19 2,51

Løsningsoversigt for VaR
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agenten ved en $100 investering i Lundbeck aktien taber $2,04, og værdien af investeringen på de 

$100 kan altså med 5% sandsynlighed falde til $97,96. Tau løsningen til Lundbeck aktien er dér, 

hvor agenten er mest utilfreds, da agenten her med 5% sandsynlighed kan tabe $2,07.  

Ser vi til gengæld på Novo aktien, så vil agent 2 favorisere Shapley løsningen, som giver en 

markant lavere risiko end Lorenz løsningen. Forskellen i risikoen på Shapley og Lorenz ligger på  

$2,07 − $1,57 = $0,47, hvilket betyder, at ved at investere $100 i Novo aktien, vil agenten med 

5% sandsynlighed tabe $0,47 mindre ved Shapley løsningen end ved Lorenz løsningen 

 

Ved Netflix aktien er det til gengæld Lorenz løsningen, der har den laveste risiko, hvorimod at 

Shapley løsningen giver den højeste risiko. Her vil agenten ved en investering på $100 med 5% 

tabe $2,19, hvorimod at Shapley løsningen giver, at agenten vil tabe $2,65.  

Samlet set kan man altså se, at ved Lundbeck aktien er den laveste risiko ved Nucleolus og Lorenz 

løsningerne, ved Novo aktien er den laveste risiko ved Shapley løsningen og ved Netflix aktien er 

den laveste risiko ved Lorenz løsningen. To af aktierne, Lundbeck og Netflix favoriserer Lorenz 

løsningen. 

 

Vi opstiller en tilsvarende tabel for alle løsningsmetoderne, hvor 𝐸𝑆 bruges som risikomål: 

 

Tabel 19: Sammenligning mellem fordelingsløsningerne for ES.. 

Det bemærkes, at risikokapitalen som fordeles nu er højere for alle agenter, da der er tale om 

risikomålet 𝐸𝑆. Det ses herudover, at Lorenz løsningen svarer til ligefordelingen, og der fordeles 

nu lige meget risikokapital ud til hver agent.  

 

 

 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

HLUYY 3,69 3,43 2,95 3,57

NVO 2,49 2,79 2,95 2,58

NFLX 2,66 2,63 2,95 2,68

Løsningsoversigt for ES
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Eksempel 17 - Portefølje bestående af tre spillere fra samme branche 

 

Data for aktierne i dette eksempel er indhentet i tidsperioden 1/1-2013 til 1/1-2018. 

Vi forventer i dette eksempel, at der vil være en høj positiv korrelation mellem de tre aktier, da de 

er inden for samme branche, og at der derfor vil være en brancheeffekt, som spiller ind. Når aktier 

er højt korrelerede, vil deres samlede risiko svare til at summe de individuelle risici. Vi vil derfor 

påvise, at når aktier er højt korrelerede, og en agent investerer i højt korrelerede aktier, vil der 

ikke være nogen fordel i at investere i disse aktier.   

I dette tilfælde har vi en portefølje bestående af tre aktier fra samme branche, nemlig aktierne 

HLUYY, NVO og SHTDF, som alle er en de af medicinalbranchen. Vi nummererer aktierne, således 

at agent 1 investerer i aktie 1 (HLUYY), agent 2 investerer i aktie 2 (NVO) og agent 3 investerer i 

aktie 3 (SHTDF). 

Igen beregner vi korrelationen mellem aktierne HLUYY, NVO og SHTDF. 

Ved hjælp af R får vi nedenstående korrelationsmatrix for de daglige afkast: 

cor(afkportfolio) 

         afkHLUYY afkNVO afkSHTDF 
afkHLUYY   1.000  0.202  -0.005 
afkNVO     0.202  1.000   0.011 
afkSHTDF  -0.005  0.011   1.000 

Igen er den højeste korrelation mellem HLUYY og NVO, og denne gang er den på 20,2 %. 

Derudover ser vi ud fra matricen, at der en meget lav korrelation mellem NVO og SHTDF på 1,1 %, 

selvom de er indenfor samme branche. Der er næsten ingen korrelation mellem HLUYY og SHTDF, 

idet den er på −0,5 %. Det er dermed en meget svag negativ korrelation, hvilket vil sige, at 

afkastene for de to aktier har en meget svag modsatrettet kursbevægelse.  

Vi finder den daglige profit for hver enkelt aktie til at starte med, og derefter finder vi 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆 

ved et 95 % konfidensniveau. Vi kan ved brug af nedenstående R-beregninger først estimere 

𝑉𝑎𝑅(0,05) for hver enkelt aktie, ved en $100 investering: 
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profitHLUYY=inv*afkHLUYY 
VaR_5_1 = -quantile(profitHLUYY, 0.05) 

profitNVO=inv*afkNVO 
VaR_5_2 = -quantile(profitNVO, 0.05) 

profitSHTDF=inv*afkSHTDF 
VaR_5_3 = -quantile(profitSHTDF, 0.05) 

Dette giver os altså, at 𝑉𝑎𝑅1(0,05) = 2,75, 𝑉𝑎𝑅2(0,05) = 2,16 og 𝑉𝑎𝑅3(0,05) = 1,21. 

Derefter finder vi 𝑉𝑎𝑅(0,05) af porteføljen med de tre aktier.  

portfolioprofit = profitHLUYY+profitNVO+profitSHTDF 
VaR_5_p = -quantile(portfolioprofit, 0.05) 

Værdien beregnes i R og vi får at porteføljeprofittens risiko er 𝑉𝑎𝑅123(0,05) = 4,99. 

Derudover mangler vi at udregne 𝑉𝑎𝑅 for kombinationen af aktierne, dvs. 𝑉𝑎𝑅12, 𝑉𝑎𝑅13 og 

𝑉𝑎𝑅23. Det kan gøres på samme måde som for værdierne foroven.  

VaR_5_12 = -quantile(profitHLUYY+profitNVO, 0.05) 

VaR_5_13 = -quantile(profitHLUYY+profitSHTDF, 0.05) 

VaR_5_23 = -quantile(profitNVO+profitSHTDF, 0.05) 

Resultaterne er 𝑉𝑎𝑅12(0,05) = 4,09, 𝑉𝑎𝑅13(0,05) = 3,53 og 𝑉𝑎𝑅23(0,05) = 3,21. 

Vi kan nu opstille vores omkostningsfordelingsproblem som vist i nedenstående tabel, hvor vi 

anvender de beregnede 𝑉𝑎𝑅 værdier som omkostningerne i spillet. I tabellen har vi, at HLUYY er 

aktie nummer 1, NVO er nummer 2 og SHTDF er nummer 3. 

 𝑉𝑎𝑅 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑆 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 
𝑛 = 3 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 
𝐴1 𝑐({1}) = 2,75 𝑐({1}) = 4,24 
𝐴2 𝑐({2}) = 2,16 𝑐({2}) = 3,72 
𝐴3 𝑐({3}) = 1,21 𝑐({3}) = 4,35 
𝐴1,2 𝑐({1,2}) = 4,09 𝑐({1,2}) = 6,35 

𝐴1,3 𝑐({1,3}) = 3,53 𝑐({1,3}) = 5,85 

𝐴2,3 𝑐({2,3}) = 3,21 𝑐({2,3}) = 5,70 

𝐴1,2,3 𝑐({1,2,3}) = 4,99 𝑐({1,2,3}) = 7,29 
 

Tabel 20: Risikokapitalen for hver koalition i spillet angivet ved både VaR og ES. 
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Vi arbejder videre med 𝑉𝑎𝑅-løsningen. Det eneste, som er anderledes fra ovenstående eksempel i 

forhold til tabel 17 er 𝑐({3}). Den har nu har en anden værdi, idet vi nu har aktien SHTDF i stedet 

for NFLX. Det vil sige, at omkostningerne ændres i de koalitioner, hvor aktie 3 indgår, hvilket sker i 

𝑐({1,3}), 𝑐({2,3}) og 𝑐({1,2,3}).  

I det følgende finder vi frem til en fair fordeling af omkostningerne, ved hjælp af metoderne 

Shapley, Nucleolus, Lorenz og Tau. Men først vil vi gennemgå stand alone risikoen og 

kernebetingelserne. 

Stand alone risiko og kernebetingelser 

Vi har altså nu stand alone risici: 

𝐴1: 𝑋𝐴1 = 2,75,        𝐴2: 𝑋𝐴2 = 2,16,        𝐴3: 𝑋𝐴3 = 1,21 

og vi har derfor, at de samlede stand alone risici er givet ved: 

∑𝑥𝑖 = 2,75+ 2,16+ 1,21 = 6,12

𝑛

𝑖

. 

Kernebetingelserne for dette spil er: 

1,77 ≤ 𝑥𝐴1 ≤ 2,75 

1,45 ≤ 𝑥𝐴2 ≤ 2,16 

0,9 ≤ 𝑥𝐴3 ≤ 1,21, 

hvor den samlede løsning, som fordeles, skal summere til: 

𝑥𝐴1 + 𝑥𝐴2 + 𝑥𝐴3 = 4,99. 

Vi vil i det følgende gennemgå de nævnte fordelingsregler og sammenligne deres løsninger med 

stand alone risici og kernebetingelserne. 

Shapley løsningen: 

Shapley løsningen til dette omkostningsproblem bliver: 

𝑥𝑉𝑎𝑅
𝑆h = (

2,22
1,76
1,01

). 
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Shapley løsningen overholder også i dette tilfælde stand alone risikoen og kernebetingelserne. 

Løsningen viser, at agent 3 får tildelt den laveste risiko. Her kan agenten tabe $1,01 af sit 

investerede beløb på $100 med 5% sandsynlighed. Der er altså en risiko for at agentens 

investering falder til $98,99. Agent 1 derimod, er den agent, som er dårligst stillet ved denne 

løsning, da agenten får tildelt en risiko på $2,22. Agent 2 får tildelt en risiko på $1,76.  

Vi beregner Shapley løsningen for risikomålet Expected Shortfall:  

𝑥𝐸𝑆
𝑆h = (

2,63
2,30
2,36

). 

Ser man på Shapley løsningen for 𝐸𝑆, så får agent 2 den laveste risiko på $2,30. Shapley løsningen 

for 𝑉𝑎𝑅 tildeler derimod agent 3 den laveste risiko på $1,01, hvilket er væsentligt lavere. Begge 

løsninger tildeler agent 1 den højeste risiko.  

Nucleolus løsningen: 

Nucleous løsningen er: 

   

𝑥𝑉𝑎𝑅
𝑁𝑢𝑐 = (

2,32
1,61
1,05

). 

 

Nucleolus metoden giver os i dette tilfælde også en løsning, der for alle agenter overholder stand 

alone risikoen og kernebetingelserne. Her er agent 3 igen bedst stillet, da agenten her kun får 

tildelt en risiko på $1,05. Agent 1 er ligeledes også den agent, der er dårligst stillet ved denne 

løsning, da agenten her får tildelt mere end hvad Shapley metoden tildelte agenten – agenten får 

nemlig nu en risiko på $2,32 på sin investering.  

Nucleolus løsningen for 𝐸𝑆 bliver: 

𝑥𝐸𝑆
𝑁𝑢𝑐 = (

2,69
2,56
2,05

). 
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Løsningerne for 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆 er begge enige om, at agent 1 tildeles den højeste risiko, agent 2 

tildeles den næsthøjeste risiko og agent 3 tildeles den laveste risiko. 

 

Lorenz løsningen: 

Vi husker igen at se på ligefordelingen først, som her er (1,66; 1,66; 1,66).  

Her ses, at agent 3 får en højere risiko i ligefordelingen end sin stand alone risiko på $1,21.  

Agent 1 og 2 får til gengæld en lavere risiko ved ligefordelingen end deres stand alone risiko, og vil 

derfor være tilfredse med ligefordelingen som løsningen. Da agent 3 vil bryde samarbejdet, kan 

agent 1 og 2 ikke nøjes med ligefordelingen, og vi gør derfor igen brug af Dutta og Rays algoritme 

for at komme frem til den løsning, der ligger tættest på ligefordelingen.  

Lorenz løsningen bliver nu: 

  

𝑥𝑉𝑎𝑅
𝐿𝑜𝑟 = (

1,89
1,89
1,21

). 

Vi ser nu, at agent 3 får tildelt en risiko, der svarer til akkurat det samme som sin stand alone 

risiko, hvilket også er nok til, at agenten ligeledes overholder kernebetingelserne. Agenten vil nu 

ikke have noget incitament for at bryde samarbejdet med agent 1 og 2, og da det gælder, at agent 

1 og 2 også får tildelt en risiko i løsningen, som overholder stand alone risikoen og 

kernebetingelserne, ender vi altså med den ovenstående løsning fra Lorenz metoden. 

Lorenz løsningen for 𝐸𝑆 bliver: 

 

𝑥𝐸𝑆
𝐿𝑜𝑟 = (

2,43
2,43
2,43

). 

Også i dette eksempel ser vi, at Lorenz løsningen for 𝐸𝑆 bliver ligefordelingen, da både stand alone 

risici og kernebetingelser er overholdt.  
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Tau løsningen: 

𝑥𝑉𝑎𝑅
𝑇𝑎𝑢 = (

2,18
1,76
1,05

). 

Tau løsningen overholder både stand alone risikoen for agenterne og kernebetingelserne.  

Endnu en gang ses det, at agent 3 får tildelt den laveste risiko, hvorimod agent 1 igen får tildelt 

den højeste risiko ved løsningen.  

Tau løsningen for 𝐸𝑆 bliver: 

 

𝑥𝐸𝑆
𝑇𝑎𝑢 = (

2,65
2,36
2,28

). 

Her er både løsningen for 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆 enige om, at agent 1 tildeles den højeste risiko, agent 2 

tildeles den næsthøjeste risiko og agent 3 tildeles den laveste risiko. Agent 3 i Tau løsningen for 

𝑉𝑎𝑅 tildeles dog en del mindre risiko i forhold til, hvad agent 3 tildeles i 𝐸𝑆 løsningen.  

Vi sammenligner igen løsningerne fra de forskellige fordelingsregler og samler alle løsningerne i 

følgende tabel: 

 

 

Tabel 21: Sammenligning mellem fordelingsløsningerne for VaR. 

 

Ser man igen på hver enkelt aktie, så får Lundbeck aktien nu tildelt den laveste risiko ved Lorenz 

løsningen. Her er forskellen på, hvad aktien får tildelt ved Lorenz løsningen og Nucleolus løsningen 

på $0,43. Dette betyder, at ved en investering på $100 kan agenten med 5% sandsynlighed få 

$0,43 mindre i risiko ved Lorenz løsningen end ved Nucleolus løsningen.  

 

 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

HLUYY 2,22 2,32 1,89 2,18

NVO 1,76 1,61 1,89 1,76

SHTDF 1,01 1,05 1,21 1,05

Løsningsoversigt for VaR
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Novo aktien derimod favoriserer netop Nucleolus løsningen, da der her ligger en risiko på $1,61. 

Her ses det dog, at forskellen på den laveste risiko og den højeste risiko ved de forskellige 

fordelingsregler for Novo-aktien ikke er så stor som ved Lundbeck-aktien. Forskellen ligger her kun 

på $1,89 − $1,61 = $0,28, og det kan ligeledes ses, at de forskellige værdier for risiko ved 

fordelingsreglerne ikke ligger langt fra hinanden for Novo-aktien.  

Sinopharm-aktien er den aktie, der får tildelt den laveste risiko. Ved Shapley, Nucleolus og Tau 

løsningerne er risikoen på aktien på $1,05 eller derunder. Shapley løsningen giver dog klart den 

laveste risiko på $1,01 på en $100 investering.  

 

Vi opstiller en tilsvarende tabel for alle løsningsmetoderne, hvor 𝐸𝑆 bruges som risikomål: 

 

Tabel 22: Sammenligning mellem fordelingsløsningerne for ES.. 
 

Vi ser igen, at risikokapitalen der fordeles ved risikomålet 𝐸𝑆 er højere, end hvad der fordeles af 

risikokapital ved risikomålet 𝑉𝑎𝑅, samt at Lorenz løsningen igen svarer til ligefordelingen.  

 

Eksempel 18 - Portefølje bestående af 3 aktier fra hver sin branche 

 

Data for aktierne i dette eksempel er indhentet i tidsperioden 1/1-2013 til 1/1-2018. 

Siden aktierne i dette tilfælde er fra hver sin branche, forventer vi ikke at der er en høj korrelation 

imellem dem, i forhold til korrelationen i de tidligere porteføljer. Det kan være fordelagtigt at have 

en portefølje med lav korrelation, da aktiernes kursbevægelser vil være uafhængige af hinanden. 

Den samlede risiko vil dermed være lavere og vil ikke længere svare til, at summere aktiernes 

individuelle risiko, som i tilfældet med høj korrelation.  

Betragt nu en portefølje bestående af tre aktier fra hver sin branche, som er aktierne TSLA, NVO 

og NFLX. Vi nummererer i dette tilfælde aktierne, således at TSLA, NVO og NFLX aktien henholdsvis 

får numrene 1, 2 og 3. Vi finder sammenhængen mellem de tre aktier ved hjælp af 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

HLUYY 2,63 2,69 2,43 2,65

NVO 2,3 2,56 2,43 2,36

SHTDF 2,36 2,05 2,43 2,28

Løsningsoversigt for ES
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korrelationsmatricen. 

Vi får dermed nedenstående korrelationsmatrix for de daglige afkast: 

 

cor(afkportfolio) 

        afkTSLA afkNVO afkNFLX 
afkTSLA    1.00   0.17    0.25 
afkNVO     0.17   1.00    0.14 
afkNFLX    0.25   0.14    1.00 

 

Korrelationsmatricen har relativ høje korrelationer i forhold til de to korrelationsmatricer, som vi 

så i eksempel 16 og 17. Vi ser, at der en relativ høj korrelation mellem TSLA og NFLX på 25 %. 

Derudover ser vi ud fra matricen, at korrelationen mellem TSLA og NVO på 17 %, hvilket er det 

næsthøjeste. Den laveste korrelation er mellem NVO og NFLX og er på 14 %. 

Vi kan ved brug af nedenstående R-beregninger estimere 𝑉𝑎𝑅(0.05) for hver enkelt aktie, ved en 

$100 investering: 

profitTSLA=inv*afkTSLA 
VaR_5_1 = -quantile(profitTSLA, 0.05) 

profitNVO=inv*afkNVO 
VaR_5_2 = -quantile(profitNVO, 0.05) 

profitNFLX=inv*afkNFLX 
VaR_5_3 = -quantile(profitNFLX, 0.05) 

 

Dette giver os altså, at 𝑉𝑎𝑅1(0,05) = 4, 23, 𝑉𝑎𝑅2(0,05) = 2,16 og 𝑉𝑎𝑅3(0,05) = 3,51.  

Derefter finder vi 𝑉𝑎𝑅(0.05) af porteføljen med de tre aktier.  

portfolioprofit = profitTSLA+profitNVO+profitNFLX 
VaR_5_p = -quantile(portfolioprofit, 0.05) 

Værdien beregnes i R og vi får at porteføljeprofittens risiko er 𝑉𝑎𝑅123(0,05) = 7,69. 

Derudover mangler vi at udregne 𝑉𝑎𝑅 for kombinationen af aktierne, dvs. 𝑉𝑎𝑅12, 𝑉𝑎𝑅13 og 

𝑉𝑎𝑅23. 
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VaR_5_12 = -quantile(profitTSLA+profitNVO, 0.05) 

VaR_5_13 = -quantile(profitTSLA+profitNFLX, 0.05) 

VaR_5_23 = -quantile(profitNVO+profitNFLX, 0.05) 

Resultaterne er 𝑉𝑎𝑅12(0,05) = 5,48, 𝑉𝑎𝑅13(0,05) = 6,64 og 𝑉𝑎𝑅23(0,05) = 4,53. 

Vi kan nu opstille vores omkostningsfordelingsproblem som vist i nedenstående tabel, hvor vi 

anvender de beregnede 𝑉𝑎𝑅 værdier som omkostningerne i spillet. I tabellen har vi, at TSLA er 

aktie nummer 1, NVO er nummer 2 og NFLX er nummer 3. 

 

 𝑉𝑎𝑅 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑆 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 
𝑛 = 3 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 
𝐴1 𝑐({1}) = 4, 23289 𝑐({1}) = 6,82 
𝐴2 𝑐({2}) = 2,15575 𝑐({2}) = 3.717 
𝐴3 𝑐({3}) = 3,51351 𝑐({3}) = 5,481 
𝐴1,2 𝑐({1,2}) = 5,48351 𝑐({1,2}) = 7,96 

𝐴1,3 𝑐({1,3}) = 6,63522 𝑐({1,3}) = 9.724 

𝐴2,3 𝑐({2,3}) = 4,53416 𝑐({2,3}) = 7.143 

𝐴1,2,3 𝑐({1,2,3}) = 7,69308 𝑐({1,2,3}) = 11,157 
 

Tabel 23: Risikokapitalen for hver koalition i spillet angivet ved både VaR og ES. 

 

Vi starter med at se på 𝑉𝑎𝑅 løsningen. Her er omkostningerne relativt høje i forhold til tabellerne i 

eksempel 16 og 17. Vi så ved hjælp af korrelationsmatricen, at aktierne havde en relativt høj 

positiv korrelation, hvilket indikerer, at aktiekurserne bevæger sig nogenlunde ens. Det er et tegn 

på, at vi i denne portefølje ikke har spredt risikoen på en optimal måde. Det kan også ses på den 

relativ høje porteføljerisiko 𝑐({1,2,3}). 

Vi vil kigge på stand alone risici og kernebetingelserne og derefter beregne Shapley, Nucleolus, 

Lorenz og Tau værdierne. 

 

Stand alone risici og kernebetingelser 

Vi har altså nu stand alone risici: 

𝐴1: 𝑋𝐴1 = 4, 23,        𝐴2: 𝑋𝐴2 = 2,16,        𝐴3: 𝑋𝐴3 = 3,51 
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og vi har derfor, at de samlede stand alone risici er givet ved: 

∑𝑥𝑖 = 4,23 + 2,16 + 3,51 =

𝑛

𝑖

9,90. 

Kernebetingelserne for dette spil er: 

3,16 ≤ 𝑥𝐴1 ≤ 4,23 

1,06 ≤ 𝑥𝐴2 ≤ 2,16 

2,21 ≤ 𝑥𝐴3 ≤ 3,51 

hvor den samlede løsning, som fordeles, skal summere til: 

𝑥𝐴1 + 𝑥𝐴2 + 𝑥𝐴3 = 7,69. 

Shapley løsningen: 

Shapley løsningen til dette omkostningsproblem vil være 

𝑥𝑉𝑎𝑅
𝑆h = (

3,54
1,45
2,70

). 

Denne Shapley løsning overholder stand alone risikoen og kernebetingelserne. Løsningen viser, at 

agent 1 får tildelt den højeste risiko, hvor agenten kan tabe $3,54 af sit investerede beløb på $100 

med 5% sandsynlighed. Agent 3 derimod, er den agent som bliver bedst stillet ved denne løsning, 

da agenten får tildelt en risiko på $2,70 i forhold til sin stand alone risiko på $3,51. Agent 2 får 

tildelt en risiko på $1,45, hvilket er det laveste i denne koalition.  

Shapley løsningen for 𝐸𝑆 beregnes på samme måde: 

 

𝑥𝐸𝑆
𝑆h = (

5,03
2,19
3,95

). 
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Både Shapley løsningen for 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆 er enige om, at agent 1 tildeles den højeste risikokapital og 

agent 2 tildeles den laveste risikokapital. Igen bemærkes det, at 𝐸𝑆 løsningen tildeler væsentligt 

mere risikokapital.  

 

Nucleolus løsningen: 

Nucleolus løsningen bliver 

   

𝑥𝑉𝑎𝑅
𝑁𝑢𝑐 = (

3,58
1,48
2,63

). 

Nucleolus metoden giver os i dette tilfælde også en løsning, der for alle agenter overholder stand 

alone risikoen og kernebetingelserne. Her er agent 3 igen bedst stillet. Agent 2 får ligeledes den 

laveste risiko ved koalitionen, og agent 1 er den agent, der får den højeste risiko ved indgå i dette 

samarbejde.  

Nucleolus løsningen for 𝐸𝑆 fås til: 

𝑥𝐸𝑆
𝑁𝑢𝑐 = (

4,85
2,27
4,03

). 

 

Lorenz løsningen: 

Den unikke Lorenz løsning er som udgangspunkt (2,56; 2,56; 2,56), som er ligefordelingen.  

Da stand alone risikoen for agent 2 er lavere, end hvad agenten får tildelt i ligefordelingen, bruger 

vi igen Dutta og Rays algoritmen for at finde den løsning, der ligger tættest på ligefordelingen.  

 

Lorenz løsningen er: 

 

 

𝑥𝑉𝑎𝑅
𝐿𝑜𝑟 = (

2,77
2,16
2,77

). 
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Agent 2 og 3 overholder både kernebetingelserne og stand alone risikoen. Her skal det dog 

bemærkes, at agent 2 får tildelt den samme risiko som sin stand alone risiko, og derfor er agent 2 

indifferent i forhold til at indgå eller bryde et samarbejde. Agent 3 overholder kun stand alone 

risiko, men bryder med kernebetingelserne.  

 

Vi får Lorenz løsningen for 𝐸𝑆 til: 

𝑥𝐸𝑆
𝐿𝑜𝑟 = (

4,02
3,57
3,57

). 

 

Tau løsningen: 

Tau løsningen for dette spil er 

𝑥𝑉𝑎𝑅
𝑇𝑎𝑢 = (

3,56
1,46
2,68

). 

 

Løsningen overholder både stand alone risikoen og kernebetingelserne, hvor det igen er agent 3, 

som får mest nytte af at danne en koalition med de øvrige agenter. Agent 2 har dog den laveste 

risiko i denne løsning, som ved andre løsninger ovenfor. 

Tau løsningen for 𝐸𝑆 fås til: 

 

𝑥𝐸𝑆
𝑇𝑎𝑢 = (

4,91
2,25
4,01

). 

Løsningerne samles i tabellen nedenfor: 

 

 
Tabel 24: Sammenligning mellem fordelingsløsningerne for VaR. 

 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

TSLA 3,54 3,58 2,77 3,56

NVO 1,45 1,48 2,16 1,46

NFLX 2,7 2,63 2,77 2,68

Løsningsoversigt for VaR
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Her ser vi, at Tesla aktien får den laveste risiko ved Lorenz løsningen, hvorimod den højeste risiko 

fås ved Nucleolus løsningen. Med hensyn til Novo aktien, er Shapley, Nucleolus og Tau løsningen 

omtrent ens, men dog er Lorenz løsningen væsentlig højere. For Netflix aktien er alle løsninger 

næsten identiske, men den laveste risiko fås ved Nucleolus løsningen.  

 

Vi opstiller en tilsvarende tabel for alle løsningsmetoderne, hvor 𝐸𝑆 bruges som risikomål: 

 

Tabel 25: Sammenligning mellem fordelingsløsningerne for ES.. 

 

Det bemærkes atter igen, at mængden af risikokapital, der fordeles ved 𝐸𝑆 er en del højere end, 

hvad der tildeles ved 𝑉𝑎𝑅. Faktisk tildeles i alt $11,17 i risiko ved hver af fordelingsløsningerne for 

𝐸𝑆, hvorimod at der kun tildeles $7,69 ved 𝑉𝑎𝑅-løsningerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

TSLA 5,03 4,85 4,02 4,91

NVO 2,19 2,27 3,57 2,25

NFLX 3,95 4,03 3,57 4,01

Løsningsoversigt for ES
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Diskussion 

 
I de ovenstående tre eksempler betragtede vi henholdsvis et tilfælde med tre aktier, hvoraf to af 

dem var fra samme branche, et andet tilfælde med tre aktier fra samme branche og til sidst et 

tilfælde med tre aktier fra hver sin branche. De tre tilfælde kalder vi henholdsvis tilfælde a, b og c. 

Resultaterne fra de tre tilfælde er samlet i tabellen nedenfor:  

 

 

Tabel 26: Sammenligning af de tre eksempler ved brug af VaR og ES. 

 

Lad os betragte Shapley løsningen på tværs af de tre tilfælde. Hvis vi starter med at se på tilfælde 

(a) og (b) for 𝑉𝑎𝑅, lægger vi mærke til, at begge tilfælde har Lundbeck og Novo aktien som en del 

af porteføljen. Som vi også så ovenfor, så var den svage korrelationen blandt aktierne i tilfælde (a) 

positiv, og Netflix aktien i Shapley løsningen havde den højeste risiko. Fjerner man Netflix aktien 

fra porteføljen i tilfælde (a) og i stedet tilføjer Sinopharm aktien, får man tilfælde (b). Her ser vi i 

Shapley løsningen, at Lundbeck og Novo aktiens individuelle risiko stiger i forhold til tilfælde (a), 

men at den samlede porteføljerisiko stadig er mindre. Ved brug af 𝐸𝑆 som risikomål, ser vi det 

modsatte. Her falder Shapley-værdierne for Lundbeck og Novo aktierne, når man går fra (a) til (b).  

Som vi også så tidligere, havde Sinopharm aktien ingen korrelation med Lundbeck og Novo aktien, 

VaR ES

Shapley Nucleolus Lorenz Tau Shapley Nucleolus Lorenz Tau

HLUYY 2,05 2,04 2,04 2,07 3,69 3,43 2,95 3,57

(a) NVO 1,57 1,75 2,04 1,69 2,49 2,79 2,95 2,58

NFLX 2,65 2,48 2,19 2,51 2,66 2,63 2,95 2,68

Shapley Nucleolus Lorenz Tau Shapley Nucleolus Lorenz Tau

HLUYY 2,22 2,32 1,89 2,18 2,63 2,69 2,43 2,65

(b) NVO 1,76 1,61 1,89 1,76 2,3 2,56 2,43 2,36

SHTDF 1,01 1,05 1,21 1,05 2,36 2,05 2,43 2,28

Shapley Nucleolus Lorenz Tau Shapley Nucleolus Lorenz Tau

TSLA 3,54 3,58 2,77 3,56 5,03 4,85 4,02 4,91

(c) NVO 1,45 1,48 2,16 1,46 2,19 2,27 3,57 2,25

NFLX 2,7 2,63 2,77 2,68 3,95 4,03 3,57 4,01

To aktier fra samme branche og en tilfældig

Tre aktier fra samme branche

En aktie fra hver branche

Tre aktier fra samme branche

To aktier fra samme branche og en tilfældig

En aktie fra hver branche
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og derfor er deres kursbevægelser uafhængige af hinanden, hvilket betyder at brancheeffekten 

ikke betyder noget i dette tilfælde. Man kunne forestille sig, at tilfælde (b) havde en højere samlet 

risiko end tilfælde (a), idet aktierne ligger inden for samme branche, men det er altså ikke 

tilfældet. Det samme ses for 𝐸𝑆 løsningerne.  

Tilfælde (a) og (c) har begge Novo og Netflix aktien inkluderet i porteføljen. Betragter man Shapley 

værdien, ser vi i tilfælde (c), at Tesla får tildelt den største risiko ved både 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆. Vi husker, at 

denne portefølje havde den højeste korrelation i forhold til porteføljerne i tilfælde (a) og (b). En 

høj korrelation blandt aktierne i tilfælde (c) betyder, at den samlede risiko også er høj, relativt til 

de andre tilfælde. Den individuelle risiko for Netflix aktien er næsten uændret, når man går fra 

tilfælde (c) til tilfælde (a) for 𝑉𝑎𝑅, mens den stiger en smule for Novo aktien. Til gengæld falder 

den individuelle risiko for Netflix aktien fra $3,95 til $2,66 ved brug af 𝐸𝑆 som risikomål. 

Hvis man fjerner Tesla aktien fra porteføljen i tilfælde (c) og erstatter den med Lundbeck aktien, 

får man tilfælde (a), hvor den samlede risiko altså falder. Det er igen i modstrid med vores 

hypotese om, at den samlede risiko vil stige, når man går fra tilfælde (c), hvor alle aktierne er fra 

forskellige brancher, til tilfælde (a), hvor der er to aktier fra samme branche og en aktie fra en 

tilfældig branche. Man kan derfor sige, at brancheeffekten ikke har en betydning i de tre 

betragtede tilfælde, og selvom aktierne er inden for samme branche, er de nødvendigvis ikke 

korrelerede. Omvendt så vi også, at aktierne kan være korrelerede, selvom de var fra forskellige 

brancher. 

Betragter vi de resterende løsningsmetoder Nucleolus, Lorenz og Tau, ser vi, at aktiernes 

individuelle risiko er fordelt anderledes på tværs af de tre tilfælde, end i Shapley løsningen. Vi ser 

for eksempel at Lorenz løsningen for Lundbeck og Novo falder, når man går fra tilfælde (a) til 

tilfælde (b) for begge risikomål.  

Derudover falder risikoen for Novo og Netflix aktien i Lorenz løsningen, når man går fra tilfælde (c) 

til tilfælde (a) ligeledes for begge risikomål. Men fælles for alle fire løsningsmetoder er, at den 

samlede risiko er højest i tilfælde (c) og lavest i tilfælde (b), hvilket bryder med vores hypotese. 
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Eksempel 19 - Portefølje bestående af aktier med høj positiv korrelation 

 

Data for aktierne i dette eksempel er indhentet i tidsperioden 1/8-2015 til 1/1-2018. 

I forlængelse af eksempel 17, vil vi nærmere undersøge brancheeffekten. Vi så i eksempel 17, at 

selvom aktierne er fra samme branche, var de ikke særlig korrelerede. I dette eksempel vil vi 

undersøge, hvordan risikoen bliver fordelt, når brancheeffekten er tilstede, og aktierne er relativt 

højt korrelerede. Her vil vi betragte aktierne The Coca-Cola Company (KO), PepsiCo (PEP) og Phillip 

Morris International (PM). I dette eksempel svarer KO-aktien til aktie nr. 1, PEP-aktien nr. 2 og PM-

aktien nr. 3. 

Ligeledes vil vi til at starte med at kigge på korrelationen mellem aktierne KO, PEP og PM: 

cor(afkportfolio) 

        afkKO afkPEP  afkPM 
afkKO  1.0000 0.7648 0.6139 
afkPEP 0.7648 1.0000 0.6609 
afkPM  0.6139 0.6609 1.0000 

 

I modsætning til eksempel 17, kan vi se, at aktierne i dette tilfælde er højere indbyrdes 

korrelerede. Vi kan se, at der er en høj korrelation mellem KO og PEP, som er på 77 %. Det er her 

tydeligere, at brancheeffekten er stor, og de to selskaber har samme markedsbevægelser. 

Derudover er der en relativ høj korrelation mellem PM og de to andre aktier, KO og PEP på over 

60 %. Selvom PM er fra en anden branche, nemlig tobaksindustrien, ser vi, at den er korreleret 

med de to andre.  

Igen beregner vi 𝑉𝑎𝑅 ved et 95 % konfidensniveau og vælger at investere $100. Vi estimerer først 

𝑉𝑎𝑅(0,05) for hver enkelt aktie, hvor vi har, at KO er aktie nummer 1, PEP er nummer 2 og PM er 

nummer 3, så vi finder 𝑉𝑎𝑅1, 𝑉𝑎𝑅2 og 𝑉𝑎𝑅3. Derudover udregner vi 𝑉𝑎𝑅 for kombinationen af 

aktierne, dvs. 𝑉𝑎𝑅12, 𝑉𝑎𝑅13 og 𝑉𝑎𝑅23, og til sidst beregner vi 𝑉𝑎𝑅123. De samme værdier 

udregnes for risikomålet 𝐸𝑆. 

Disse 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆 værdier er angivet i tabel 27 nedenfor og angiver omkostningerne i vores 

omkostningsfordelingsproblem.  
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 𝑉𝑎𝑅 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑆 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑛 = 3 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 

𝐴1 𝑐({1}) = 1,37 𝑐({1}) = 2,06 
𝐴2 𝑐({2}) = 1,28 𝑐({2}) = 1,95 
𝐴3 𝑐({3}) = 1,63 𝑐({3}) = 2.46 
𝐴1,2 𝑐({1,2}) = 2,36 𝑐({1,2}) = 3,71 

𝐴1,3 𝑐({1,3}) = 2,61 𝑐({1,3}) = 4.05 

𝐴2,3 𝑐({2,3}) = 2,66 𝑐({2,3}) = 3,99 

𝐴1,2,3 𝑐({1,2,3}) = 3,61 𝑐({1,2,3}) = 5,69 

 

Tabel 27: Risikokapitalen for hver koalition i spillet angivet ved både VaR og ES. 

Vi arbejder igen videre med 𝑉𝑎𝑅-løsningen. 

Stand alone risici og kernebetingelser 

Stand alone risikoen for dette spil bliver: 

𝐴1: 𝑋𝐴1 = 1,37,        𝐴2: 𝑋𝐴2 = 1,28,        𝐴1: 𝑋𝐴1 = 1,63      

og vi har derfor, at de samlede stand alone risici er givet ved: 

∑𝑥𝑖 = 1,37+ 1,28+ 1,63 = 4,28

𝑛

𝑖

. 

Kernebetingelserne for dette spil er: 

0,95 ≤ 𝑥𝐴1 ≤ 1,37 

1 ≤ 𝑥𝐴2 ≤ 1,28 

1,25 ≤ 𝑥𝐴3 ≤ 1,63 

Hvor den samlede løsning, som fordeles, skal summere til: 

𝑥𝐴1 + 𝑥𝐴2 + 𝑥𝐴3 = 3,61. 

Som nævnt tidligere var hypotesen i dette eksempel, at der vil være en brancheeffekt imellem de 

valgte aktier, grundet deres høje korrelation. Vi kan fra tabellen se, at hvis man sammenligner 

stand alone risici med den risiko, som der er på aktierne, når de danner koalitioner, ses det, at 

aktierne ikke drager nogen stor fordel af at danne koalitioner. Dette betyder, at man som 

virksomhed ikke kan få meget ud af at slå sine investeringsteams sammen, da det svarer til, at 
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summere hver enkelt investeringsteams risiko. For eksempel kan vi se på aktierne KO og PEP, som 

hver har sin stand alone risiko på henholdsvis 1,37 og 1,28, og når de danner koalition, får de en 

risiko på 2,36. Det betyder, at investeringsteams som investerer i KO og PEP aktierne ikke får det 

store gavn ved at danne koalition, hvilket skyldes deres høje indbyrdes korrelation. Det samme gør 

sig gældende for aktierne KO og PM, som dog har en lavere korrelation og derfor får en smule 

mere ud af at danne koalition, i forhold til KO og PEP. 

Vi opstiller løsningerne i tabellen nedenfor: 

 

Tabel 28: Alle fordelingsløsningerne for VaR. 

  

Samlet set overholder alle løsningerne stand alone risikoen, idet hver agent ikke får tildelt en 

risiko, som er højere end sin stand alone risiko. Samtidig overholder hver agent 

kernebetingelserne. 

Det ses, at alle løsninger tildeler PM aktien mest risiko. Her skal det dog huskes, at PM-aktien også 

har den største stand alone risiko af de tre aktier. Korrelationen mellem KO og PEP var relativt høj, 

og de får også tildelt næsten den samme risiko ved hver fordelingsmetode. Derudover kan det ses, 

at de også får de laveste risici i løsningsoversigten, hvilket kan være fordelagtigt, når de er så højt 

korrelerede.  

Vores hypotese til dette eksempel var netop, at der var en brancheeffekt mellem aktierne, hvilket 

kunne ses på den høje korrelation. Dette blev især afspejlet i, at når aktierne gik sammen i 

koalitioner, ville de ikke få så meget gavn i forhold til deres stand alone risiko. 

 

 

 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

KO 1,12 1,09 1,18 1,11

PEP 1,1 1,14 1,18 1,11

PM 1,4 1,38 1,25 1,4

Løsningsoversigt
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Vi beregner på samme måde fordelingsløsningerne for risikokapitalen fordelt ved Expected 

Shortfall og får: 

 

 

Tabel 29: Alle fordelingsløsningerne for ES. 

Også her overholder alle løsningerne stand alone risikoen og kernebetingelserne. 

Det ses også, at agenterne i løsningsoversigten for 𝐸𝑆 får tildelt større risiko ved alle 

fordelingsløsninger i forhold til løsningerne for 𝑉𝑎𝑅.  

Eksempel 20 - Short i PEP-aktien 

 

Vi starter med at opstille korrelationsmatricen, hvor vi går short i PEP-aktien: 

cor(afkportfolioSHORT) 

        afkKO afkPEP  afkPM 
afkKO  1.0000 -0.7648 0.6139 
afkPEP -0.7648 1.0000 -0.6609 
afkPM  0.6139 -0.6609 1.0000 

 

Vi bemærker, at ovenstående korrelationsmatrice nu er en del anderledes end 

korrelationsmatricen i eksempel 19.  

Til forskel fra tidligere ser vi nu, at korrelationen mellem PEP-aktien og de øvrige aktier bliver 

negativt korreleret. Det er egentlig den samme procentvise korrelation, men den positive 

korrelation er nu blevet negativ. 

 

For at kigge nærmere på ovenstående eksempel, vil vi se på, hvad der sker, når vi ændrer vores 

investeringsstrategi. Vi har i eksemplet foroven set på investeringer af $100 i alle aktier, men vi vil 

nu se på en portefølje med de tre aktier PEP, KO og PM, hvor vi går short i PM aktien. Dette gør vi 

ved at gange det investerede beløb med -1.  Grundet den høje korrelation mellem aktierne, 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

KO 1,81 1,82 1,86 1,83

PEP 1,73 1,76 1,86 1,75

PM 2,15 2,11 1,98 2,11

Løsningsoversigt ES
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forventer vi, at risikoen vil falde. For at se, om dette er tilfældet, beregner vi 𝑉𝑎𝑅-værdierne og 

fordelingsløsningerne. Vi opstiller tabellen med alle 𝑉𝑎𝑅-værdierne: 

 

Tabel 30: Risikokapitalen for hver koalition i spillet angivet ved både VaR og ES. 

 

Vi ser, at risikoen falder i de koalitioner, hvor agent 2 samarbejder med en eller flere agenter som 

for eksempel 𝑐({1,2}), 𝑐({1,3}) og 𝑐({1,2,3}). Som nævnt skyldes det, at agent 2 har en høj 

korrelation med de to øvrige agenter. 

Løsningerne er angivet i nedenstående tabel, hvor vi til sammenligning med tabel 28 foroven, 

lægger mærke til, at PEP nu har den laveste risiko ved alle fordelingsløsninger, hvilket skyldes den 

nye investeringsstrategi om at gå short i PEP aktien. 

 

Tabel 31: Fordelingsløsningerne for VaR 

 

Det bemærkes i løsningen, at spiller 2 får tildelt en negativ risiko ved Tau. Dette betyder at, når 

spilleren bliver tilføjet til koalitionen, falder risikoen særdeles meget. Den falder så meget, at Tau 

løsningen synes, at spilleren skal have betaling fra de andre spillere. Nucleolus løsningen synes 

også, at spiller 2 ikke skal have nogen risiko overhovedet.  

 

 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

KO 0,73 0,706 0,43 0,9

PEP 0,02 0 0,43 -0,34

PM 1,05 1,096 0,95 1,24

Løsningsoversigt

 𝑉𝑎𝑅 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑆 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑛 = 3 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 

𝐴1 𝑐({1}) = 1,37 𝑐({1}) = 2,06 
𝐴2 𝑐({2}) = 1,31 𝑐({2}) = 1,71 
𝐴3 𝑐({3}) = 1,63 𝑐({3}) = 2,46 
𝐴1,2 𝑐({1,2}) = 0,86 𝑐({1,2}) = 3,71 

𝐴1,3 𝑐({1,3}) = 2,61 𝑐({1,3}) = 4,05 

𝐴2,3 𝑐({2,3}) = 1,25 𝑐({2,3}) = 3,99 

𝐴1,2,3 𝑐({1,2,3}) = 1,80 𝑐({1,2,3}) = 5,69 
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På samme måde opstiller vi en tabel over løsningerne for risikokapital fordelt ved 𝐸𝑆.  

 

Tabel 32: Fordelingsløsningerne for ES 

 

 

Eksempel 21 - Portefølje med aktier der er højt negativt korrelerede 

 

Data for aktierne i dette eksempel er indhentet i tidsperioden 25/4-2018 til 1/5-2018. 

I dette eksempel vil vi nu se på aktier, der er højt negativt korrelerede, hvilket altså betyder, at 

aktierne har modsatrettede bevægelser. Her forventer vi, at den samlede risiko vil falde grundet 

den negative korrelation.  

Vi ser på de tre aktier, PepsiCo (PEP), NovaGold (NG) og HealthStream (HSTM). Vi har her valgt at 

se på en kortere tidsperiode på en arbejdsuge, idet vi her kan se nogle høje negative korrelationer.  

cor(afkportfolio) 

         afkPEP   afkNG afkHSTM 
afkPEP   1.0000 -0.9809  0.5649 
afkNG   -0.9809  1.0000 -0.7147 
afkHSTM  0.5649 -0.7147  1.0000 

 

Vi ser her, at der er en perfekt negativ korrelation på 98% mellem PEP og NG. Derudover er der en 

meget høj negativ korrelation mellem NG og HSTM på 71%. Til gengæld er der en positiv 

korrelation mellem PEP og HSTM på 56%. 

Vi estimerer igen 𝑉𝑎𝑅 ved et 95 % konfidensniveau og vælger at investere $100. Vi opstiller 

endnu en gang en tabel med alle 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆 estimaterne, hvor vi har at PEP er agent 1, NG er 

agent 2 og HSTM er agent 3: 

 

 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

KO 1,85 1,99 1,99 1,87

PEP 1,65 1,67 1,71 1,67

PM 2,19 2,02 1,99 2,15

Løsningsoversigt ES
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 𝑉𝑎𝑅 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑆 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑛 = 3 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 

𝐴1 𝑐({1}) = 1,43 𝑐({1}) = 1,50 
𝐴2 𝑐({2}) = 1,07 𝑐({2}) = 1,26 
𝐴3 𝑐({3}) = 3,03 𝑐({3}) = 3,29 
𝐴1,2 𝑐({1,2}) = 0,79 𝑐({1,2}) = 0,87 

𝐴1,3 𝑐({1,3}) = 3,86 𝑐({1,3}) = 4,05 

𝐴2,3 𝑐({2,3}) = 2,48 𝑐({2,3}) = 2,66 

𝐴1,2,3 𝑐({1,2,3}) = 3,23 𝑐({1,2,3}) = 3,42 
 

Tabel 33: Risikokapitalen for hver koalition i spillet angivet ved både VaR og ES. 

 

Vi arbejder videre med 𝑉𝑎𝑅-løsningerne. 

 

Stand alone risici og kernebetingelser 

Stand alone risikoen for dette spil bliver: 

𝐴1: 𝑋𝐴1 = 1,43,        𝐴2: 𝑋𝐴2 = 1,07,        𝐴1: 𝑋𝐴1 = 3,03     

og vi har derfor, at de samlede stand alone risici er givet ved: 

∑𝑥𝑖 = 1,43 + 1,07 + 3,03 = 5,53

𝑛

𝑖

. 

 

Kernebetingelserne for dette spil er: 

0,75 ≤ 𝑥𝐴1 ≤ 1,43 

−0,63 ≤ 𝑥𝐴2 ≤ 1,07 

2,44 ≤ 𝑥𝐴3 ≤ 3,03, 

hvor den samlede løsning, som fordeles, skal summere til: 

𝑥𝐴1 + 𝑥𝐴2 + 𝑥𝐴3 = 3,23. 
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Hvis vi betragter stand alone risici for PEP og NG, ser vi, at de hver får henholdsvis 1,43 og 1,07. 

Ser vi derimod på tilfældet, hvor de danner en koalition, får de samlet 0,79, hvilket betyder, at de 

får meget ud af at danne et samarbejde. Det vil sige, at når investeringsteams med PEP og NG 

aktierne danner koalition, vil de have et stort gavn af at samarbejde. Dette skyldes, at de er 

perfekt negativt korrelerede, og der er i dette eksempel altså ingen brancheeffekt, der spiller ind. 

Den perfekte negative korrelation gør, at de to aktiers effekter altså bevæger sig i modsatte 

retninger. Som nævnt var der også en høj korrelation mellem NG og HSTM, og det ses også her, at 

når de to aktier danner en koalition, vil de få mere ud af det, end hvis de stod alene. Dog ses det, 

at når PEP og HSTM danner en koalition, vil de få meget mindre ud af det i forhold til, hvis de hver 

især stod alene, hvilket skyldes den positive korrelation.  

Vi beregner alle fordelingsløsningerne: 

 

Tabel 34: Fordelingsløsningerne for VaR 

Samlet set overholder alle løsningerne stand alone risikoen og ved alle løsninger overholder hver 

agent kernebetingelserne, pånær Lorenz løsningen, hvor agent 1 bryder med kernebetingelsen. 

Det bemærkes i løsningen i tabel 34, at spiller 2 får tildelt en negativ risiko ved Shapley og Tau. 

Dette betyder, at når spilleren bliver tilføjet til koalitionen, falder risikoen særdeles meget. Den 

falder så meget, at både Shapley og Tau løsningerne synes, at spilleren skal have betaling fra de 

andre spillere. Vi opstiller igen en tabel med løsningsoversigten for 𝐸𝑆: 

 

 

 

Tabel 35: Fordelingsløsningerne for ES 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

PEP 0,82 0,769 0,395 0,98

NG -0,05 0 0,395 -0,397

HSTM 2,46 2,458 2,44 2,64

Løsningsoversigt

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

PEP 0,815 0,81 0,435 1,01

NG 0 0 0,435 -0,38

HSTM 2,55 2,61 2,55 2,8

Løsningsoversigt ES
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Vi ser her, at løsningerne minder en del om løsningerne fra 𝑉𝑎𝑅-tabellen. 

Nucleolus og Shapley tildeler ikke agent 2 nogen risiko, og Tau værdien synes, at agent 2 skal 

betales for at indgå i en koalitionen.  

Eksempel 22 -  Ny spiller 

 

Data for aktierne i dette eksempel er indhentet i tidsperioden 1/8-2015 til 1/1-2018. 

 

Her vil vi betragte et tilfælde, hvor en ny spiller joiner de øvrige spillere fra eksempel 19. Da denne 

spiller har en høj korrelation med de øvrige, forventer vi, at risikoen for den store koalition vil stige 

og ligeledes vil risikoen, hvor den nye spiller indgår, også stige. Dermed vil vi vise, at det ikke er 

fordelagtigt at have en portefølje med højt korrelerede aktier, idet risikoen her er større, end 

tilfældet hvor korrelationen er lavere.  

Denne nye spiller, The Procter & Gamble Company (PG), har altså en høj positiv korrelation med 

de andre agenter, hvilket ses af korrelationsmatricen: 

        afkKO afkPEP  afkPM  afkPG 

afkKO  1.0000 0.7648 0.6139 0.5932 

afkPEP 0.7648 1.0000 0.6609 0.6255 

afkPM  0.6139 0.6609 1.0000 0.5448 

afkPG  0.5932 0.6255 0.5448 1.0000 

 

PG har en korrelation på 59% med KO, 63% med PEP og 54% med PM. Vi vil undersøge, hvordan 

den nye spiller, PG, påvirker de øvrige tre spillere PEP, KO og PM.  

Vi har, at agent 1 er KO-aktien, agent 2 er PEP-aktien, agent 3 er PM-aktien og agent 4 er PG-

aktien.  
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Vi opstiller en tabel over de nu 15 mulige koalitioner med deres tilhørende risiko:  

 𝑉𝑎𝑅 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑆 − 𝑙ø𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑛 = 3 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 𝑐(𝑆) =  𝜌(𝑋(𝑆)) 

𝐴1 𝑐({1}) = 1,37 𝑐({1}) = 2,06 
𝐴2 𝑐({2}) = 1,28 𝑐({2}) = 1,71 
𝐴3 𝑐({3}) = 1,63 𝑐({3}) = 2,46 
𝐴4 𝑐({4}) = 1,30 𝑐({4}) = 2,02 
𝐴1,2 𝑐({1,2}) = 2,36 𝑐({1,2}) = 3,71 

𝐴1,3 𝑐({1,3}) = 2,61 𝑐({1,3}) = 4,05 

𝐴1,4 𝑐({1,4}) = 2,47 𝑐({1,4}) = 3,68 

𝐴2,3 𝑐({2,3}) = 2,66 𝑐({2,3}) = 3,99 

𝐴2,4 𝑐({2,4}) = 2,51 𝑐({2,4}) = 3,64 

𝐴3,4 𝑐({3,4}) = 2,59 𝑐({3,4}) = 3,98 

𝐴1,2,3 𝑐({1,2,3}) = 3,61 𝑐({1,2,3}) = 5,69 

𝐴1,2,4 𝑐({1,2,4}) = 3,38 𝑐({1,2,4}) = 5,39 

𝐴1,3,4 𝑐({1,3,4}) = 3,68 𝑐({1,3,4}) = 5,59 

𝐴2,3,4 𝑐({2,3,4}) = 3,65 𝑐({2,3,4}) = 5,58 

𝐴1,2,3,4 𝑐({1,2,3,4}) = 4,65 𝑐({1,2,3,4}) = 7,26 
 

Tabel 36: Risikokapitalen for hver koalition i spillet (4 agenter) angivet ved både VaR og ES. 

 

Vi ser igen på 𝑉𝑎𝑅-løsningen til at starte med. 

I eksemplet tidligere havde koalitionen mellem KO, PEP og PM altså en risiko på 𝑐({1,2,3}) = 3,61, 

og ved at den nye spiller PG joiner koalitionen, stiger risikoen til 𝑐({1,2,3,4}) = 4,65. Det er altså 

en stigning som cirka svarer til PGs risiko på 𝑐({4}) = 1,30, hvilket betyder, at koalitionen ikke 

opnår særlig meget besparelse ved, at PG joiner. Det bekræfter hypotesen om, at en portefølje 

med høj korrelation ikke vil have gavn af, at der bliver tilføjet en korreleret aktie. Til gengæld kan 

vi se, at agent 1 og 2 sparer en smule ved at danne et samarbejde med den nye agent 4 i stedet for 

agent 3. Her vil risikoen falde fra 𝑐({1,2,3}) = 3,61 til 𝑐({1,2,4}) = 3,38. Generelt kan vi 

konkludere fra dette eksempel, hvor korrelationen er positiv og høj, at risikoen ikke bliver lavere 

af, at en ny spiller joiner, når denne spiller har høj korrelation med de øvrige. 

Vi opstiller ligeledes stand alone risici og kernebetingelserne for dette spil: 
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Stand alone risikoen for dette 4 agenters-spil bliver: 

 

𝐴1: 𝑋𝐴1 = 1,37,        𝐴2: 𝑋𝐴2 = 1,28,        𝐴3: 𝑋𝐴3 = 1,63,        𝐴4: 𝑋𝐴4 = 1,30     

De samlede stand alone risici bliver: 

∑𝑥𝑖 = 1,37 + 1,28 + 1,63 + 1,30 = 5,59

𝑛

𝑖

. 

 

Kernebetingelserne for spillet er givet ved: 

1,004 ≤ 𝑥𝐴1 ≤ 1,371 

0,973 ≤ 𝑥𝐴2 ≤ 1,284 

1,265 ≤ 𝑥𝐴3 ≤ 1,628 

1,044 ≤ 𝑥𝐴4 ≤ 1,302. 

Den samlede løsning ved fordelingsreglerne skal summe til: 

𝑥𝐴1 + 𝑥𝐴2 + 𝑥𝐴3 + 𝑥𝐴4 = 4,65. 

Vi får altså nedenstående løsninger, hvor vi vil fokusere på, hvordan spiller 4 påvirker de øvrige: 

 

 

Tabel 37: Fordelingsløsningerne for VaR 

 

 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

KO 1,105 1,095 1,128 1,11

PEP 1,079 1,063 1,128 1,07

PM 1,347 1,356 1,265 1,35

PG 1,117 1,134 1,128 1,12

Løsningsoversigt
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Sammenligning med tabel 28 

Som det kan ses i ovenstående løsningsoversigt, minder løsningerne for agent 1, 2 og 3 meget om 

de løsninger, vi havde i tabel 28. Vores fordelingsregler er, som nævnt tidligere, kendetegnet ved, 

at de gerne vil opnå en så vidt mulig fair fordeling af risikoen.  

Da den nye spiller, PG, er højt korreleret med de øvrige spillere, er der altså ikke nogen gavn for de 

øvrige spillere, og spillerne får altså tildelt omtrent den samme risikokapital.  

 

Sammenligning med tabel 31 

Til forskel fra tabel 31 i eksempel 20, hvor vi gik short i PEP-aktien, kan vi nu se, at risikoen stiger 

for spiller 1, 2 og 3, når spiller 4 indtræder i samarbejdet. Det er især risikoen for PEP, som er 

steget markant i forhold til løsningen i det tidligere eksempel. Her var Tau-værdien endda negativ, 

hvilket den ikke er længere. Korrelationen mellem PG og de øvrige har været med til at øge 

risikoen for alle de 3 spillere, som var der i forvejen. Vi ser også, at spillernes risiko bliver næsten 

ligeligt fordelt imellem de 4 spillere, så de alle får en risiko på cirka 1. 

Vi beregner ligeledes fordelingsløsningerne for risikokapital ved brug af 𝐸𝑆: 

 

 

 

 

Tabel 38: Fordelingsløsningerne for ES 

 

 

 

Shapley Nucleolus Lorenz Tau

KO 1,8 2 1,84 1,82

PEP 1,66 1,69 1,71 1,68

PM 2,09 1,98 1,9 2,03

PG 1,72 1,6 1,84 1,72

Løsningsoversigt ES
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Konklusion 

 
Vi anvendte de to velkendte risikomål Value at Risk og Expected Shorfall til at måle risiko. 

Derudover kan man også anvende volatilitet som risikomål, hvor man her ser på 

standardafvigelsen af afkast. Vi fik undersøgt forskellen mellem 𝑉𝑎𝑅 og 𝐸𝑆 og fandt her frem til, at 

der var nogle mangler ved 𝑉𝑎𝑅, hvorfor man kan blive nødt til at understøtte sine 

risikoberegninger, når man vælger at arbejde med 𝑉𝑎𝑅 som risikomål. 𝑉𝑎𝑅 opfylder ikke alle de 

fire egenskaber, der karakteriserer et coherent risikomål, men er lettere at beregne end 𝐸𝑆. Til 

gengæld fik vi set, at 𝐸𝑆 var et coherent risikomål, og havde bedre teoretiske egenskaber. 

Derudover er 𝐸𝑆 sværere at udregne i forhold til 𝑉𝑎𝑅.  

Vi fik analyseret flere tilfælde i forsøget på at undersøge, hvordan den samlede risikokapital skal 

fordeles imellem de forskellige investeringsteams. Her kom vi ud for, at selvom investeringsteams 

investerer i aktier inden for den samme branche, vil det ikke betyde, at der er en høj korrelation 

mellem aktierne. Ikke-korrelerede aktier medfører en diversifikationseffekt i porteføljen, og den 

samlede risiko for virksomheden falder, når disse investeringsteams danner en koalition. 

Derudover er det muligt, at aktier fra hver sin branche kan have en relativ høj korrelation, selvom 

de ikke beskæftiger sig med det samme. 

I tilfældet med en portefølje bestående af højt korrelerede aktier, fik vi bekræftet, at der var en 

brancheeffekt. Her så vi, at aktier fra samme branche kunne have en høj korrelation, og 

virksomhedens samlede risikokapital vil svare til, at summere hver enkelt investeringsteams risiko. 

Det viste sig, at der var en lille fordel ved at danne en koalition, idet at risikobesparelsen ikke er 

særligt stor. I forlængelse af dette så vi, hvordan risikokapitalen blev fordelt, når en fjerde agent 

tilsluttede sig spillet. Vi så her, at den nye spiller havde en høj korrelation med de øvrige, og den 

samlede risiko blev ikke formindsket ved denne spillers tilslutning. Dermed var der intet gavn af 

denne koalition. Til gengæld vil den samlede risiko falde, når man har en portefølje med høj 

negativ korrelation. 

Virksomhedens samlede risiko blev også lavere, når man havde en højt korreleret portefølje 

bestående af en short position i den ene aktie og lang position i de øvrige.    
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Bilag 1 – R-kode 
 

library(tseries) 

library(rmarkdown) 

library(moments) 

library(car) 

library(fGarch) 

library(GameTheoryAllocation) 

library(GameTheory) 

library(graphics) 

 

# Vi henter data fra YahooFinance for NFLX NVO og TSLA 

NFLX = get.hist.quote(instrument = "nflx",start = "2008-01-01", end = "2018-01-01",quot
e="AdjClose") 

NVO = get.hist.quote(instrument = "nvo",start = "2008-01-01", end = "2018-01-01",quote=
"AdjClose") 

TSLA = get.hist.quote(instrument = "tsla",start = "2008-01-01", end = "2018-01-01",quot
e="AdjClose") 

 

# Vi beregner afkast 

afk=exp(diff(log(NFLX))) - 1 

afkNVO=exp(diff(log(NVO))) - 1 

afkTSLA=exp(diff(log(TSLA))) - 1 

 

 

# Investeringsbeløb er 100. Vi beregner porteføljeværdi og profit 

inv=100 

portf=inv*(1+afk) 

profit=inv*afk 

 

# figurer for NFLX-værdi og afkast 

par(mfrow = c(2, 2)) 
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plot(NFLX, main = "NFLX værdi", xlab = "Årstal", type = "l", ylab = "Værdi ($)") 

plot(afk, main = "NFLX daglig afkast", xlab = "Årstal", type = "l", ylab = "Afkast") 

 

 

# histogrammer 

par(mfrow = c(1, 3)) 

hist(afk, breaks = 100, main = "Fordeling af afkast" ,col = "blue", freq = FALSE) 

hist(portf, breaks = 100, main = "Fordeling af porteføljeværdi" ,col = "blue", freq = F
ALSE) 

hist(profit, breaks = 100, main = "Fordeling af profit" ,col = "blue", freq = FALSE) 

 

 

# kurve af normalfordeling 

par(mfrow = c(1, 3)) 

xafk <- seq(-4,4, length = 100) * sd(afk) + mean(afk) 

yafk <- dnorm(xafk, mean=mean(afk), sd=sd(afk)) 

plot(xafk, yafk, type="n", xlab = "", ylab = "", main = "Fordeling af afkast") 

lines(xafk, yafk) 

polygon(xafk, yafk, col='lightblue',border = "black", lwd = 1) 

 

xportf <- seq(-4,4, length = 100) * sd(portf) + mean(portf) 

yportf <- dnorm(xportf, mean=mean(portf), sd=sd(portf)) 

plot(xportf, yportf, type="n", xlab = "", ylab = "", main = "Fordeling af porteføljevær
di") 

lines(xportf, yportf) 

polygon(xportf, yportf, col='lightblue') 

 

xprofit <- seq(-4,4, length = 100) * sd(profit) + mean(profit) 

yprofit <- dnorm(xprofit, mean=mean(profit), sd=sd(profit)) 

plot(xprofit, yprofit, type="n", xlab = "", ylab = "", main = "Fordeling af profit") 

lines(xprofit, yprofit) 

polygon(xprofit, yprofit, col='lightblue') 
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# histogram af afkast og qq-plot 

par(mfrow = c(1, 2)) 

hist(afk, breaks = 100, main = "Fordeling af afkast" ,col = "blue", freq = FALSE) 

qqnorm(afk); qqline(afk) 

 

 

# beregning af skævhed og kurtosis 

skewness(afk) 

kurtosis(afk) 

 

# QQ plots og histogram af t-fordeling 

par(mfrow = c(2, 2)) 

 

qqnorm(afk, main = "Normal QQ Plot"); qqline(afk) 

qqplot(qt(ppoints(afk),df=4), afk, main = "Student-t QQ plot") 

qqline(afk,distribution=function(p) qt(p, 4)) 

 

hist(afk, breaks = 100, main = "Normal fit" ,col = "blue", freq = FALSE) 

curve(dnorm(x, mean=mean(afk), sd=sd(afk)),col = "red", add = TRUE, lwd=2) 

hist(afk, breaks = 100, main = "Student-t fit" ,col = "blue", freq = FALSE) 

curve(dstd(x,mean=mean(afk), sd=sd(afk), 4),col = "red", add=TRUE, xlab = "quantile", y
lab = "density", lwd = 2) 

 

# for de øvrige aktier 

par(mfrow = c(2, 2)) 

qqnorm(afkNVO, main = "Normal QQ Plot"); qqline(afkNVO) 

qqplot(qt(ppoints(afkNVO),df=4), afkNVO, main = "Student-t QQ plot") 

qqline(afkNVO,distribution=function(p) qt(p, 4)) 

 



Page 110 of 137 
 

hist(afkNVO, breaks = 100, main = "Normal fit" ,col = "blue", freq = FALSE) 

curve(dnorm(x, mean=mean(afkNVO), sd=sd(afkNVO)),col = "red", add = TRUE, lwd=2) 

hist(afkNVO, breaks = 100, main = "Student-t fit" ,col = "blue", freq = FALSE) 

curve(dstd(x,mean=mean(afkNVO), sd=sd(afkNVO), 4),col = "red", add=TRUE, xlab = "quanti
le", ylab = "density", lwd = 2) 

 

par(mfrow = c(2, 2)) 

qqnorm(afkTSLA, main = "Normal QQ Plot"); qqline(afkTSLA) 

qqplot(qt(ppoints(afkTSLA),df=4), afkTSLA, main = "Student-t QQ plot") 

qqline(afkTSLA,distribution=function(p) qt(p, 4)) 

 

hist(afkTSLA, breaks = 100, main = "Normal fit" ,col = "blue", freq = FALSE) 

curve(dnorm(x, mean=mean(afkTSLA), sd=sd(afkTSLA)),col = "red", add = TRUE, lwd=2) 

 

hist(afkTSLA, breaks = 100, main = "Student-t fit" ,col = "blue", freq = FALSE) 

curve(dstd(x,mean=mean(afkTSLA), sd=sd(afkTSLA), 4),col = "red", add=TRUE, xlab = "quan
tile", ylab = "density", lwd = 2) 

 

 

# Eksempel med beregning af VaR ved historisk fordeling 

VaR_10 = -inv*quantile(afk, 0.10) # 10% fraktil 

VaR_5 = -inv*quantile(afk, 0.05) # 5% fraktil 

VaR_1 = -inv*quantile(afk, 0.01) # 1% fraktil 

 

# Eksempel med beregning af VaR ved normalfordeling 

VaR_10_nf = -inv*qnorm(0.1, mean = mean(afk), sd = sd(afk)) # 10% fraktil 

VaR_5_nf = -inv*qnorm(0.05, mean = mean(afk), sd = sd(afk)) # 5% fraktil 

VaR_1_nf = -inv*qnorm(0.01, mean = mean(afk), sd = sd(afk)) # 1% fraktil 

 

# Plot af venstre hale  

xprofit <- seq(-4,4, length = 100) * sd(profit) + mean(profit) 

yprofit <- dnorm(xprofit, mean=mean(profit), sd=sd(profit)) 
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plot(xprofit, yprofit, type="l", from=min(xprofit), to =-3, xlab = "", ylab = "", main 
= "Fordeling af afkast") 

xprofit=seq(min(xprofit),-VaR_5_nf,length=100) 

yprofit <- dnorm(xprofit, mean=mean(profit), sd=sd(profit)) 

polygon(c(min(xprofit),xprofit,-VaR_5_nf),c(0,yprofit,0),col="red") 

 

# Eksempel for beregning af ES 

q = as.numeric(quantile(afk, 0.05)) 

IVaR = (afk < q) 

ES_5 = -100 * sum(afk * IVaR) / sum(IVaR) 

 

# Plot af ES-værdien I venstre hale 

par(mfrow = c(1, 1)) 

xprofit <- seq(-4,4, length = 100) * sd(profit) + mean(profit) 

yprofit <- dnorm(xprofit, mean=mean(profit), sd=sd(profit)) 

plot(xprofit, yprofit,type ="l",xlab = "", ylab = "", main = "Fordeling af profit", xli
m=c(-12,-4), ylim=c(0,0.06)) 

xprofit=seq(min(xprofit),-VaR_5_nf,length=100) 

yprofit <- dnorm(xprofit, mean=mean(profit), sd=sd(profit)) 

polygon(c(min(xprofit),xprofit,-VaR_5_nf),c(0,yprofit,0),col="red") 

abline(v=-ES_5, lwd=2) 

 

##################### EKSEMPEL 16 ############################ 

# Hent data fra YahooFinance 

NFLX = get.hist.quote(instrument = "nflx",start = "2013-01-01", end = "2018-01-01",quot
e="Close") 

NVO = get.hist.quote(instrument = "nvo",start = "2013-01-01", end = "2018-01-01",quote=
"Close") 

HLUYY = get.hist.quote(instrument = "hluyy",start = "2013-01-01", end = "2018-01-01",qu
ote="Close") 

 

# Vi beregner aktiernes afkast 

afkNFLX=exp(diff(log(NFLX))) - 1 
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afkNVO=exp(diff(log(NVO))) - 1 

afkHLUYY=exp(diff(log(HLUYY))) - 1 

 

# Vi beregner deres profit og VaR 

profitHLUYY=inv*afkHLUYY 

VaR_5_1 = -quantile(profitHLUYY, 0.05) 

VaR_5_1 

profitNVO=inv*afkNVO 

VaR_5_2 = -quantile(profitNVO, 0.05) 

VaR_5_2 

profitNFLX=inv*afkNFLX 

VaR_5_3 = -quantile(profitNFLX, 0.05) 

VaR_5_3 

portfolioprofit = profitNFLX+profitNVO+profitHLUYY 

VaR_5_p = -quantile(portfolioprofit, 0.05) 

VaR_5_p 

VaR_5_12 = -quantile(profitHLUYY+profitNVO, 0.05) 

VaR_5_12 

VaR_5_13 = -quantile(profitHLUYY+profitNFLX, 0.05) 

VaR_5_13 

VaR_5_23 = -quantile(profitNVO+profitNFLX, 0.05) 

VaR_5_23 

 

VaR_løsning <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_23, VaR_5_p) 

VaR_løsning 
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# Vi beregner de samme værdier, dog med ES som risikomål 

q = as.numeric(quantile(afkNFLX, 0.05)); IVaR_5_1 = (afkNFLX < q) 

ES_5_1 = -100 * sum(afkNFLX * IVaR_5_1) / sum(IVaR_5_1) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNVO, 0.05)); IVaR_5_2 = (afkNVO < q) 

ES_5_2 = -100 * sum(afkNVO * IVaR_5_2) / sum(IVaR_5_2) 

 

q = as.numeric(quantile(afkHLUYY, 0.05)); IVaR_5_3 = (afkHLUYY < q) 

ES_5_3 = -100 * sum(afkHLUYY * IVaR_5_3) / sum(IVaR_5_3) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNFLX+afkNVO, 0.05)); IVaR_5_12 = (afkNFLX+afkNVO < q) 

ES_5_12 = -100 * sum((afkNFLX+afkNVO) * IVaR_5_12) / sum(IVaR_5_12) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNFLX+afkHLUYY, 0.05)); IVaR_5_13 = (afkNFLX+afkHLUYY < q) 

ES_5_13 = -100 * sum((afkNFLX+afkHLUYY) * IVaR_5_13) / sum(IVaR_5_13) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNVO+afkHLUYY, 0.05)); IVaR_5_23 = (afkNVO+afkHLUYY < q) 

ES_5_23 = -100 * sum((afkNVO+afkHLUYY) * IVaR_5_23) / sum(IVaR_5_23) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNFLX+afkNVO+afkHLUYY, 0.05)); IVaR_5_123 = (afkNFLX+afkNVO+a
fkHLUYY < q) 

ES_5_p = -100 * sum((afkNFLX+afkNVO+afkHLUYY) * IVaR_5_123) / sum(IVaR_5_123) 

 

ES_løsning <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

ES_løsning 

 

 

# korrelationsmatrix 

afkportfolio <- cbind(data.frame(afkHLUYY),  data.frame(afkNVO),data.frame(afkNFLX)) 

colnames(afkportfolio) <- c("afkHLUYY","afkNVO", "afkNFLX") 

cor(afkportfolio) 
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# Beregning af Nucleolus og Shapley værdierne 

# nucleolus 

omkostninger <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 

 

# shapley 

omkostninger <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_23, VaR_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3") 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 

 

# Kontrol for eksempel 13  

omkostninger <- c(7,8, 12, 15,17,17,24) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3") 

ShapleyValue(spil, Names = navne) #denne plotter resultaterne 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 

 

omkostninger <- c(7,8, 12, 15,17,17,24) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 
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############################ EKSEMPEL 17 ############################# 

SHTDF = get.hist.quote(instrument = "shtdf",start = "2013-01-01", end = "2018-01-01",qu
ote="Close") 

 

# Vi beregner deres afkast 

afkSHTDF=exp(diff(log(SHTDF))) - 1 

 

 

# Vi beregner deres profit og VaR 

profitHLUYY=inv*afkHLUYY 

VaR_5_1 = -quantile(profitHLUYY, 0.05) 

VaR_5_1 

profitNVO=inv*afkNVO 

VaR_5_2 = -quantile(profitNVO, 0.05) 

VaR_5_2 

profitSHTDF=inv*afkSHTDF 

VaR_5_3 = -quantile(profitSHTDF, 0.05) 

VaR_5_3 

portfolioprofit = profitHLUYY+profitNVO+profitSHTDF 

VaR_5_p = -quantile(portfolioprofit, 0.05) 

VaR_5_p 

VaR_5_12 = -quantile(profitHLUYY+profitNVO, 0.05) 

VaR_5_12 

VaR_5_13 = -quantile(profitHLUYY+profitSHTDF, 0.05) 

VaR_5_13 

VaR_5_23 = -quantile(profitNVO+profitSHTDF, 0.05) 

VaR_5_23 
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# Vi beregner det samme ved brug af ES som risikomål 

q = as.numeric(quantile(afkHLUYY, 0.05)); IVaR_5_1 = (afkHLUYY < q) 

ES_5_1 = -100 * sum(afkHLUYY * IVaR_5_1) / sum(IVaR_5_1) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNVO, 0.05)); IVaR_5_2 = (afkNVO < q) 

ES_5_2 = -100 * sum(afkNVO * IVaR_5_2) / sum(IVaR_5_2) 

 

q = as.numeric(quantile(afkSHTDF, 0.05)); IVaR_5_3 = (afkSHTDF < q) 

ES_5_3 = -100 * sum(afkSHTDF * IVaR_5_3) / sum(IVaR_5_3) 

 

q = as.numeric(quantile(afkHLUYY+afkNVO, 0.05)); IVaR_5_12 = (afkHLUYY+afkNVO < q) 

ES_5_12 = -100 * sum((afkHLUYY+afkNVO) * IVaR_5_12) / sum(IVaR_5_12) 

 

q = as.numeric(quantile(afkHLUYY+afkSHTDF, 0.05)); IVaR_5_13 = (afkHLUYY+afkSHTDF < q) 

ES_5_13 = -100 * sum((afkHLUYY+afkSHTDF) * IVaR_5_13) / sum(IVaR_5_13) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNVO+afkSHTDF, 0.05)); IVaR_5_23 = (afkNVO+afkSHTDF < q) 

ES_5_23 = -100 * sum((afkNVO+afkSHTDF) * IVaR_5_23) / sum(IVaR_5_23) 

 

q = as.numeric(quantile(afkHLUYY+afkNVO+afkSHTDF, 0.05)); IVaR_5_123 = (afkHLUYY+afkNVO
+afkSHTDF < q) 

ES_5_p = -100 * sum((afkHLUYY+afkNVO+afkSHTDF) * IVaR_5_123) / sum(IVaR_5_123) 

 

ES_løsning <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

ES_løsning 

 

# korrelationsmatrix 

afkportfolio2 <- cbind(data.frame(afkHLUYY), data.frame(afkNVO), data.frame(afkSHTDF)) 

colnames(afkportfolio2) <- c("afkHLUYY","afkNVO","afkSHTDF") 

options(digits = 2) 

cor(afkportfolio2) 
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# Vi beregner Nucleolus og Shapley 

 

# nucleolus for ES værdierne 

omkostninger <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 

 

# shapley for ES værdierne 

omkostninger <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3") 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 

 

 

# nucleolus for VaR værdierne 

omkostninger <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_23, VaR_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 

 

# shapley for VaR værdierne 

omkostninger <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_23, VaR_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3") 

# ShapleyValue(spil, Names = navne) #denne plotter resultaterne 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 
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############################## EKSEMPEL 18 ################################# 

TSLA = get.hist.quote(instrument = "tsla",start = "2013-01-01", end = "2018-01-01",quot
e="Close") 

NVO = get.hist.quote(instrument = "nvo",start = "2013-01-01", end = "2018-01-01",quote=
"Close") 

NFLX = get.hist.quote(instrument = "nflx",start = "2013-01-01", end = "2018-01-01",quot
e="Close") 

 

# Vi beregner deres afkast 

afkTSLA=exp(diff(log(TSLA))) - 1 

afkNVO=exp(diff(log(NVO))) - 1 

afkNFLX=exp(diff(log(NFLX))) - 1 

 

# Vi beregner deres profit og VaR 

profitTSLA=inv*afkTSLA 

VaR_5_1 = -quantile(profitTSLA, 0.05) 

VaR_5_1 

profitNVO=inv*afkNVO 

VaR_5_2 = -quantile(profitNVO, 0.05) 

VaR_5_2 

profitNFLX=inv*afkNFLX 

VaR_5_3 = -quantile(profitNFLX, 0.05) 

VaR_5_3 

portfolioprofit = profitTSLA+profitNVO+profitNFLX 

VaR_5_p = -quantile(portfolioprofit, 0.05) 

VaR_5_p 

VaR_5_12 = -quantile(profitTSLA+profitNVO, 0.05) 

VaR_5_12 

VaR_5_13 = -quantile(profitTSLA+profitNFLX, 0.05) 

VaR_5_13 

VaR_5_23 = -quantile(profitNVO+profitNFLX, 0.05) 

VaR_5_23 
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#  Vi beregner risikoen ved brug af ES som risikomål 

q = as.numeric(quantile(afkTSLA, 0.05)); IVaR_5_1 = (afkTSLA < q) 

ES_5_1 = -100 * sum(afkTSLA * IVaR_5_1) / sum(IVaR_5_1) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNVO, 0.05)); IVaR_5_2 = (afkNVO < q) 

ES_5_2 = -100 * sum(afkNVO * IVaR_5_2) / sum(IVaR_5_2) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNFLX, 0.05)); IVaR_5_3 = (afkNFLX < q) 

ES_5_3 = -100 * sum(afkNFLX * IVaR_5_3) / sum(IVaR_5_3) 

 

q = as.numeric(quantile(afkTSLA+afkNVO, 0.05)); IVaR_5_12 = (afkTSLA+afkNVO < q) 

ES_5_12 = -100 * sum((afkTSLA+afkNVO) * IVaR_5_12) / sum(IVaR_5_12) 

 

q = as.numeric(quantile(afkTSLA+afkNFLX, 0.05)); IVaR_5_13 = (afkTSLA+afkNFLX < q) 

ES_5_13 = -100 * sum((afkTSLA+afkNFLX) * IVaR_5_13) / sum(IVaR_5_13) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNVO+afkNFLX, 0.05)); IVaR_5_23 = (afkNVO+afkNFLX < q) 

ES_5_23 = -100 * sum((afkNVO+afkNFLX) * IVaR_5_23) / sum(IVaR_5_23) 

 

q = as.numeric(quantile(afkTSLA+afkNVO+afkNFLX, 0.05)); IVaR_5_123 = (afkTSLA+afkNVO+af
kNFLX < q) 

ES_5_p = -100 * sum((afkTSLA+afkNVO+afkNFLX) * IVaR_5_123) / sum(IVaR_5_123) 

 

ES_løsning <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

ES_løsning 
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# korrelationsmatrix 

afkportfolio2 <- cbind(data.frame(afkTSLA), data.frame(afkNVO), data.frame(afkNFLX)) 

colnames(afkportfolio2) <- c("afkTSLA","afkNVO","afkNFLX") 

cor(afkportfolio2) 

 

# Beregning af Nucleolus og Shapley  

# nucleolus for ES 

omkostninger <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 

 

# nucleolus for VaR 

omkostninger <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_23, VaR_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 

 

# shapley for ES 

omkostninger <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3") 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 

 

# shapley for VaR 

omkostninger <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_23, VaR_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3") 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 
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############################### EKSEMPEL 19 ############################### 

KO = get.hist.quote(instrument = "ko",start = "2015-08-01", end = "2018-01-01",quote="C
lose") 

PEP = get.hist.quote(instrument = "pep",start = "2015-08-01", end = "2018-01-01",quote=
"Close") 

PM = get.hist.quote(instrument = "pm",start = "2015-08-01", end = "2018-01-01",quote="C
lose") 

 

# Beregning af afkast 

afkKO=exp(diff(log(KO))) - 1 

afkPEP=exp(diff(log(PEP))) - 1 

afkPM=exp(diff(log(PM))) - 1 

 

 

# korrelationsmatrix 

afkportfolio4 <- cbind(data.frame(afkKO), data.frame(afkPEP), data.frame(afkPM)) 

colnames(afkportfolio4) <- c("afkKO","afkPEP", "afkPM") 

options(digits = 4) 

cor(afkportfolio4) 

 

 

# Vi beregner deres profit og VaR 

profitKO=inv*afkKO 

VaR_5_1 = -quantile(profitKO, 0.05) 

VaR_5_1 

profitPEP=-inv*afkPEP 

VaR_5_2 = -quantile(profitPEP, 0.05) 

VaR_5_2 

profitPM=inv*afkPM 

VaR_5_3 = -quantile(profitPM, 0.05) 

VaR_5_3 
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portfolioprofit = profitKO+profitPEP+profitPM 

VaR_5_p = -quantile(portfolioprofit, 0.05) 

VaR_5_p 

VaR_5_12 = -quantile(profitKO+profitPEP, 0.05) 

VaR_5_12 

VaR_5_13 = -quantile(profitKO+profitPM, 0.05) 

VaR_5_13 

VaR_5_23 = -quantile(profitPEP+profitPM, 0.05) 

VaR_5_23 

 

# vi beregner risiko ved brug af ES  

q = as.numeric(quantile(afkKO, 0.05)); IVaR_5_1 = (afkKO < q) 

ES_5_1 = -100 * sum(afkKO * IVaR_5_1) / sum(IVaR_5_1) 

 

q = as.numeric(quantile(afkPEP, 0.05)); IVaR_5_2 = (afkPEP < q) 

ES_5_2 = -100 * sum(afkPEP * IVaR_5_2) / sum(IVaR_5_2) 

ES_5_2 = 1.71 

 

q = as.numeric(quantile(afkPM, 0.05)); IVaR_5_3 = (afkPM < q) 

ES_5_3 = -100 * sum(afkPM * IVaR_5_3) / sum(IVaR_5_3) 

 

q = as.numeric(quantile(afkKO+afkPEP, 0.05)); IVaR_5_12 = (afkKO+afkPEP < q) 

ES_5_12 = -100 * sum((afkKO+afkPEP) * IVaR_5_12) / sum(IVaR_5_12) 

 

q = as.numeric(quantile(afkKO+afkPM, 0.05)); IVaR_5_13 = (afkKO+afkPM < q) 

ES_5_13 = -100 * sum((afkKO+afkPM) * IVaR_5_13) / sum(IVaR_5_13) 

 

q = as.numeric(quantile(afkPEP+afkPM, 0.05)); IVaR_5_23 = (afkPEP+afkPM < q) 

ES_5_23 = -100 * sum((afkPEP+afkPM) * IVaR_5_23) / sum(IVaR_5_23) 
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q = as.numeric(quantile(afkKO+afkPEP+afkPM, 0.05)); IVaR_5_123 = (afkKO+afkPEP+afkPM < 
q) 

ES_5_p = -100 * sum((afkKO+afkPEP+afkPM) * IVaR_5_123) / sum(IVaR_5_123) 

ES_løsning <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

ES_løsning 

 

# nucleolus for ES 

omkostninger <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 

 

# nucleolus for VaR 

omkostninger <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_23, VaR_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 

 

# shapley for ES 

omkostninger <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3") 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 

 

# shapley for VaR 

omkostninger <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_23, VaR_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3") 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 
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####################### EKSEMPEL 20 – Short I PEP aktien ###################### 

PEP = get.hist.quote(instrument = "PEP",start = "2018-04-25", end = "2018-05-01",quote=
"Close") 

NG = get.hist.quote(instrument = "NG",start = "2018-04-25", end = "2018-05-01",quote="C
lose") 

HSTM = get.hist.quote(instrument = "hstm",start = "2018-04-25", end = "2018-05-01",quot
e="Close") 

# afkast 

afkPEP=exp(diff(log(PEP))) - 1 

afkNG=exp(diff(log(NG))) - 1 

afkHSTM=exp(diff(log(HSTM))) - 1 

 

 

# korrelationsmatrix 

afkportfolio4 <- cbind(data.frame(afkPEP), data.frame(afkNG), data.frame(afkHSTM)) 

colnames(afkportfolio4) <- c("afkPEP","afkNG", "afkHSTM") 

cor(afkportfolio4) 

 

# Vi beregner deres profit og VaR 

profitPEP=inv*afkPEP 

VaR_5_1 = -quantile(profitPEP, 0.05) 

VaR_5_1 

profitNG=-inv*afkNG 

VaR_5_2 = -quantile(profitNG, 0.05) 

VaR_5_2 

profitHSTM=inv*afkHSTM 

VaR_5_3 = -quantile(profitHSTM, 0.05) 

VaR_5_3 

portfolioprofit = profitPEP+profitNG+profitHSTM 

VaR_5_p = -quantile(portfolioprofit, 0.05) 

VaR_5_p 
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VaR_5_12 = -quantile(profitPEP+profitNG, 0.05) 

VaR_5_12 

VaR_5_13 = -quantile(profitPEP+profitHSTM, 0.05) 

VaR_5_13 

VaR_5_23 = -quantile(profitNG+profitHSTM, 0.05) 

VaR_5_23 

 

# Værdierne udregnes for ES 

q = as.numeric(quantile(afkPEP, 0.05)); IVaR_5_1 = (afkPEP < q) 

ES_5_1 = -100 * sum(afkPEP * IVaR_5_1) / sum(IVaR_5_1) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNG, 0.05)); IVaR_5_2 = (afkNG < q) 

ES_5_2 = -100 * sum(afkNG * IVaR_5_2) / sum(IVaR_5_2) 

 

q = as.numeric(quantile(afkHSTM, 0.05)); IVaR_5_3 = (afkHSTM < q) 

ES_5_3 = -100 * sum(afkHSTM * IVaR_5_3) / sum(IVaR_5_3) 

 

q = as.numeric(quantile(afkPEP+afkNG, 0.05)); IVaR_5_12 = (afkPEP+afkNG < q) 

ES_5_12 = -100 * sum((afkPEP+afkNG) * IVaR_5_12) / sum(IVaR_5_12) 

 

q = as.numeric(quantile(afkPEP+afkHSTM, 0.05)); IVaR_5_13 = (afkPEP+afkHSTM < q) 

ES_5_13 = -100 * sum((afkPEP+afkHSTM) * IVaR_5_13) / sum(IVaR_5_13) 

 

q = as.numeric(quantile(afkNG+afkHSTM, 0.05)); IVaR_5_23 = (afkNG+afkHSTM < q) 

ES_5_23 = -100 * sum((afkNG+afkHSTM) * IVaR_5_23) / sum(IVaR_5_23) 

 

q = as.numeric(quantile(afkPEP+afkNG+afkHSTM, 0.05)); IVaR_5_123 = (afkPEP+afkNG+afkHST
M < q) 

ES_5_p = -100 * sum((afkPEP+afkNG+afkHSTM) * IVaR_5_123) / sum(IVaR_5_123) 

ES_løsning <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

ES_løsning 
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# nucleolus for ES 

omkostninger <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 

 

# nucleolus for VaR 

omkostninger <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_23, VaR_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 

 

# shapley for ES 

omkostninger <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_23, ES_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3") 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 

 

# shapley for VaR 

omkostninger <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_23, VaR_5_p) 

spil <- DefineGame(3, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3") 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 

 

 

 

 

 

 



Page 127 of 137 
 

######################### EKSEMPEL 22 - FIRE SPILLERE ############################### 

KO = get.hist.quote(instrument = "ko",start = "2015-08-01", end = "2018-01-01",quote="C
lose") 

PEP = get.hist.quote(instrument = "pep",start = "2015-08-01", end = "2018-01-01",quote=
"Close") 

PM = get.hist.quote(instrument = "pm",start = "2015-08-01", end = "2018-01-01",quote="C
lose") 

PG = get.hist.quote(instrument = "pg",start = "2015-08-01", end = "2018-01-01",quote="C
lose") 

 

# afkast 

afkKO=exp(diff(log(KO))) - 1 

afkPEP=exp(diff(log(PEP))) - 1 

afkPM=exp(diff(log(PM))) - 1 

afkPG=exp(diff(log(PG))) - 1 

 

# korrelationsmatrix 

afkportfolio6 <- cbind(data.frame(afkKO), data.frame(afkPEP), data.frame(afkPM), data.f
rame(afkPG)) 

colnames(afkportfolio6) <- c("afkKO","afkPEP", "afkPM", "afkPG") 

cor(afkportfolio6) 

 

# Vi beregner deres profit og VaR 

profitKO=inv*afkKO 

VaR_5_1 = -quantile(profitKO, 0.05) 

VaR_5_1 

profitPEP=inv*afkPEP 

VaR_5_2 = -quantile(profitPEP, 0.05) 

VaR_5_2 

profitPM=inv*afkPM 

VaR_5_3 = -quantile(profitPM, 0.05) 

VaR_5_3 
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profitPG=inv*afkPG 

VaR_5_4 = -quantile(profitPG, 0.05) 

VaR_5_4 

portfolioprofit = profitKO+profitPEP+profitPM+profitPG 

VaR_5_p = -quantile(portfolioprofit, 0.05) 

VaR_5_p 

VaR_5_12 = -quantile(profitKO+profitPEP, 0.05) 

VaR_5_12 

VaR_5_13 = -quantile(profitKO+profitPM, 0.05) 

VaR_5_13 

VaR_5_14 = -quantile(profitKO+profitPG, 0.05) 

VaR_5_14 

VaR_5_23 = -quantile(profitPEP+profitPM, 0.05) 

VaR_5_23 

VaR_5_24 = -quantile(profitPEP+profitPG, 0.05) 

VaR_5_24 

VaR_5_34 = -quantile(profitPM+profitPG, 0.05) 

VaR_5_34 

VaR_5_123 = -quantile(profitKO+profitPEP+profitPM, 0.05) 

VaR_5_123 

VaR_5_124 = -quantile(profitKO+profitPEP+profitPG, 0.05) 

VaR_5_124 

VaR_5_134 = -quantile(profitKO+profitPM+profitPG, 0.05) 

VaR_5_134 

VaR_5_234 = -quantile(profitPEP+profitPM+profitPG, 0.05) 

VaR_5_234 
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# Beregning ved brug af ES 

q = as.numeric(quantile(afkKO, 0.05)); IVaR_5_1 = (afkKO < q) 

ES_5_1 = -100 * sum(afkKO * IVaR_5_1) / sum(IVaR_5_1) 

q = as.numeric(quantile(afkPEP, 0.05)); IVaR_5_2 = (afkPEP < q) 

ES_5_2 = -100 * sum(afkPEP * IVaR_5_2) / sum(IVaR_5_2) 

ES_5_2 = 1.71 

q = as.numeric(quantile(afkPM, 0.05)); IVaR_5_3 = (afkPM < q) 

ES_5_3 = -100 * sum(afkPM * IVaR_5_3) / sum(IVaR_5_3) 

q = as.numeric(quantile(afkPG, 0.05)); IVaR_5_4 = (afkPG < q) 

ES_5_4 = -100 * sum(afkPG * IVaR_5_4) / sum(IVaR_5_4) 

q = as.numeric(quantile(afkKO+afkPEP, 0.05)); IVaR_5_12 = (afkKO+afkPEP < q) 

ES_5_12 = -100 * sum((afkKO+afkPEP) * IVaR_5_12) / sum(IVaR_5_12) 

q = as.numeric(quantile(afkKO+afkPM, 0.05)); IVaR_5_13 = (afkKO+afkPM < q) 

ES_5_13 = -100 * sum((afkKO+afkPM) * IVaR_5_13) / sum(IVaR_5_13) 

q = as.numeric(quantile(afkKO+afkPG, 0.05)); IVaR_5_14 = (afkKO+afkPG < q) 

ES_5_14 = -100 * sum((afkKO+afkPG) * IVaR_5_14) / sum(IVaR_5_14) 

q = as.numeric(quantile(afkPEP+afkPM, 0.05)); IVaR_5_23 = (afkPEP+afkPM < q) 

ES_5_23 = -100 * sum((afkPEP+afkPM) * IVaR_5_23) / sum(IVaR_5_23) 

q = as.numeric(quantile(afkPEP+afkPG, 0.05)); IVaR_5_24 = (afkPEP+afkPG < q) 

ES_5_24 = -100 * sum((afkPEP+afkPG) * IVaR_5_24) / sum(IVaR_5_24) 

q = as.numeric(quantile(afkPM+afkPG, 0.05)); IVaR_5_34 = (afkPM+afkPG < q) 

ES_5_34 = -100 * sum((afkPM+afkPG) * IVaR_5_34) / sum(IVaR_5_34) 

q = as.numeric(quantile(afkKO+afkPEP+afkPM, 0.05)); IVaR_5_123 = (afkKO+afkPEP+afkPM < 
q) 

ES_5_123 = -100 * sum((afkKO+afkPEP+afkPM) * IVaR_5_123) / sum(IVaR_5_123) 

q = as.numeric(quantile(afkKO+afkPEP+afkPG, 0.05)); IVaR_5_124 = (afkKO+afkPEP+afkPG < 
q) 

ES_5_124 = -100 * sum((afkKO+afkPEP+afkPG) * IVaR_5_124) / sum(IVaR_5_124) 

q = as.numeric(quantile(afkKO+afkPM+afkPG, 0.05)); IVaR_5_134 = (afkKO+afkPM+afkPG < q) 

ES_5_134 = -100 * sum((afkKO+afkPM+afkPG) * IVaR_5_134) / sum(IVaR_5_134) 

q = as.numeric(quantile(afkPEP+afkPM+afkPG, 0.05)); IVaR_5_234 = (afkPEP+afkPM+afkPG < 
q) 
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ES_5_234 = -100 * sum((afkPEP+afkPM+afkPG) * IVaR_5_234) / sum(IVaR_5_234) 

q = as.numeric(quantile(afkKO+afkPEP+afkPM+afkPG, 0.05)); IVaR_5_1234 = (afkKO+afkPEP+a
fkPM+afkPG < q) 

ES_5_1234 = -100 * sum((afkKO+afkPEP+afkPM+afkPG) * IVaR_5_1234) / sum(IVaR_5_1234) 

ES_løsning <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_4, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_14, ES_5_23, ES_
5_24,ES_5_34, ES_5_123, ES_5_124, ES_5_134, ES_5_234, ES_5_1234) 

ES_løsning 

 

# nucleolus for ES 

omkostninger <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_4, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_14, ES_5_23, E
S_5_24,ES_5_34, ES_5_123, ES_5_124, ES_5_134, ES_5_234, ES_5_1234) 

spil <- DefineGame(4, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 

 

# shapley ES 

omkostninger <- c(ES_5_1, ES_5_2, ES_5_3, ES_5_4, ES_5_12, ES_5_13, ES_5_14, ES_5_23, E
S_5_24,ES_5_34, ES_5_123, ES_5_124, ES_5_134, ES_5_234, ES_5_1234) 

spil <- DefineGame(4, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3", "Spiller 4") 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 

 

# nucleolus for VaR 

omkostninger <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3,VaR_5_4, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_14, VaR_
5_23, VaR_5_24, VaR_5_34, VaR_5_123, VaR_5_124, VaR_5_134, VaR_5_234, VaR_5_p) 

spil <- DefineGame(4, omkostninger) 

summary(spil) 

Nucleolus(spil, type = "Cost") 
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# shapley for VaR 

omkostninger <- c(VaR_5_1, VaR_5_2, VaR_5_3,VaR_5_4, VaR_5_12, VaR_5_13, VaR_5_14, VaR_
5_23, VaR_5_24, VaR_5_34, VaR_5_123, VaR_5_124, VaR_5_134, VaR_5_234, VaR_5_p) 

spil <- DefineGame(4, omkostninger) 

summary(spil) 

navne <- c("Spiller 1", "Spiller 2", "Spiller 3", "Spiller 4") 

summary(ShapleyValue(spil, Names = navne)) 
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Bilag 2 – Excel – Fordelingsregler ved 3 spillere 

Lorenz: 
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Tau: 

 

C
o

alitio
n

co
st

M
i

A
ge

n
t 1 in

d
går ikke

O
m

ko
stn

in
g h

vo
r age

n
t 1 ikke

 in
d

går
R

e
su

ltat

A
1

2,75
m

1
A

23
4,52

1,75

A
2

2,08
m

2
A

13
4,81

1,46

A
3

3,51
m

3
A

12
4,08

2,19

A
12

4,08

A
13

4,81

A
23

4,52
A

ge
n

te
r

A
123

6,27
M

i
g(s)

m
in

im
u

m

g1
1

w
1

0,87

g2
0,62

w
2

0,62

g3
1,32

w
3

0,87

g12
0,87

g13
0,87

g23
0,87

g123
0,87

Lø
sn

in
g

x1
2,070720339

x2
1,688559322

x3
2,510720339

6,27



Page 135 of 137 
 

Bilag 3 – Excel – Fordelingsregler ved 4 spillere 

Lorenz: 
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