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Problemformulering 

 

Problemstilling: 

Det er udfordrende at kvantificere risikoen på porteføljer. Heraf opstod Value at risk, som i 

en længere periode er blevet brugt som risikomål for risk managers. 

Hvad har vi fået ud af brugen af Value at risk, og vil vi fremadrettet have et fornuftigt mål ved 

at være skiftet til expected shortfall?  

Hypotese: 

- Value at risk og expected shortfall giver en falsk tryghedsfornemmelse, da det forsøger 

nøjagtigt at kvantificere markedskræfter, som har faktorer, der ikke kan modelleres. 

- Risikoen for store tab er historisk blevet undervurderet. 

  

For at undersøge hypoteserne vil jeg arbejde med følgende spørgsmål: 

 Hvor hyppigt forekommer Black Swans i forhold til det modellerne angiver? 

 Opvejer brugen af risikomål, den usikkerhed som modellerne ikke korrekt kan tage 

højde for? 

 Hvad har bidraget til, at finansielle anomalier opstår, selvom vi har modeller til at 

”forudsige” dem? 

 Fra Value at risk til expected shortfall – giver expected shortfall et risikomål der I højere 

grad kan sikre, at bankerne kan dække deres tab? 
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Metode 

 

Denne opgave går ind og ser på, hvordan risikostyring er blevet påvirket med tilføjelsen af 

value at risk modellen samt dens efterfølger expected shortfall. 

Strukturen i opgaven er først at give et kort indblik i, hvordan risikostyring blev foretaget før 

der var adgang til disse modeller, og siden hvordan det er blevet nemmere at skabe sig et 

overblik over sine positioner i markedet. 

Derefter går jeg ind på problemerne ved at bruge disse modeller, heriblandt antagelser, 

ekstrapolering af 1 dags risiko, og hvordan modellerne antager normalfordeling, selvom 

markedet ikke har normalfordelte afkast. 

Dernæst kommer jeg ind på overgangen fra value at risk til expected shortfall som risikomål, 

og hvilke egenskaber et godt risikomål skal overholde. 

Fordelene ved expected shortfall gennemgås for derefter at se på historiske data for S&P 

500, som er et Amerikansk index over 500 store virksomheder, hvilket i opgaven bliver 

behandlet fra perioden 1995-2018. Her gennemgås data fra perioden, og der bliver 

sammenlignet med antagelsen om normalfordeling, samt set på hvorvidt større udsving 

forekommer i forhold til det forventede. I opgaven bruges 252 handelsdage pr. år. 

Efter historisk data er gennemgået, vender jeg kort stress testing af modellerne, og hvordan 

dette hænger sammen med risikostyring, før jeg vender opgavens blik mod estimering af 

fremtiden.  

Dette bliver gjort via en geometrisk brownsk bevægelse, som jeg først har en standard 

udvikling af som benchmark, for derefter at tillægge elementer, som fx volatilitetsforøgelse, 

og markedscrash, til modellen for at give et bedre forsøg på at efterligne markedet.  

Disse simuleringers udfald bliver derefter sammenlignet i forhold til value at risk og expected 

shortfall for at se, hvilken risiko, der bliver antydet. Derudover ses på mængden af ekstreme 

udfald (Black Swans) og hvordan dette passer ind i verdensbilledet. 

Til sidst perspektiverer jeg til den virkelige verden og slutter af med nogle kritiske 

hovedpunkter fra Nassim Taleb, som er en anerkendt professor, som i årevis har kæmpet 

imod brugen af value at risk. 
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Afgrænsning 

I min opgave vil jeg kigge på den praktiske anvendelse af Value at risk og expected shortfall, 

samt hvilken betydning det har haft for de finansielle markeder.  

Det er derfor uden for scope, at se på matematiske tiltag til forbedring af modellerne, men i 

stedet ser opgaven på, hvordan implementeringen af modellerne skal anses, og hvilke 

shortcommings der er ved at modellere en så kompleks mekanisme som det finansielle 

marked er. 

Til brug for sammenligning af tidligere perioder og generelt overblik over, hvordan value at 

risk klarer sig, har jeg brugt S&P 500 som handelsportefølje, idet S&P 500 er et bredt indeks 

som må anses for at være et solidt benchmark. Ydermere er S&P 500 det mest brugte 

benchmark, når man skal se på, hvordan økonomien som helhed klarer sig. Jeg anser det 

som fyldestgørende at bruge det, da indekset givet et overblik over large-cap virksomheder, 

hvilket må anses som værende den generelle motor i USA's økonomi.  

En af ulemperne er, at jeg med dette benchmark for USA som helhed, ikke får andre aktiver 

som fx råvarer, valuta og obligationer, samt at indekset vægter de større virksomheder 

højere, idet deres udsving påvirker indekset i højere grad end de mindre virksomheder i 

indekset. De 50 største virksomheder i S&P 500 står for omkring 50% af indeksets værdi
1
. 

Opgaven går ikke i dybden med Basel reguleringerne, men er kun inde og forklare grund 

idéerne bag de tidligere Basel regelsæt, og hvad der er blevet tilføjet i takt med Basel 

regelsættet er udvidet. Opgaven handler om risikostyring med skiftet fra value at risk til 

expected shortfall og de udfordringer der er herved, Det er derfor uden for opgavens scope 

at komme i dybden med risikovægtning. 

 

  

                                                
1
 https://www.investopedia.com/ask/answers/041315/what-are-pros-and-cons-using-sp-500-

benchmark.asp 
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Indledning 

Af alle de ting man kan foretage sig i livet, så er der nogle ting man ikke kan slippe uden om. 

Heriblandt er bl.a. at stifte bekendtskab med penge, og hvad man skal gøre ved dem. 

De fleste danskere har investeret i et hvis omfang, og når markedet falder markant, gør det 

ondt på dem, der har investeret meget.  

For at undgå at hele ens investering ikke fuldstændig følger et enkelt firma kan man mindske 

sin risiko bl.a. ved at investere i investeringsfonde der spreder risikoen ud på forskellige 

aktier, obligationer mv. 

Dette gøres for bedre at kunne følge markedets generelle vækst, hvor man historisk kan se, 

at markedet bliver mere værd over tid. Nogle af disse aktiver er procykliske, andre er det 

modsatte. Dvs. man forsøger at sammensætte en portefølje, der ikke svinger for meget op i 

gode tider, og ikke for meget ned i dårlige tider, så man kan garantere et nogenlunde stabilt 

afkast. 

 

Dette kaldes risikostyring, og på stor skala er de mennesker, som er ansvarlige for at styre 

enorme porteføljer kendt som risk managers. Det er deres opgave at holde styr på, hvordan 

deres portefølje er sammensat. I hvilken grad de bliver påvirket af markedet, og hvad det vil 

gøre ved deres portefølje, hvis de skulle tilføje eller sælge eksisterende aktiver.  

 

Dette kan være en næsten fuldstændig uoverskuelig opgave, hvis porteføljen består af flere 

tusinde sammensætninger, der spænder over alle tænkelige former for investeringer. 

Hvordan skal man fx påregne implikationerne af en øget efterspørgsel på guld, når nogle af 

ens aktiver måske vil falde i værdi heraf, mens andre vil stige. Hvad er nettoeffekten? 

For at imødegå dette problem blev Value at risk bragt til live af Risk Metrics i 1996. 

 

Med Value at risk har Risk managers muligheden for at kvantificere risikoen i deres 

portefølje ved at lægge data for deres portefølje i modellen. I den anden ende får de et tal 

som udtrykker deres samlede risiko med en given sandsynlighed, over en given tidsperiode. 

Dette beløb kaldes Value at risk og er et udtryk for den maksimale mængde virksomheden 

kan regnes med at tabe på en given periode, typisk med enten 95% eller 99% 

sandsynlighed.  

I kølvandet på value at risk, er konsensus skiftet til at bruge expected shortfall.  

Hvor value at risk måler risikoen på en given tærskel, fx med 95% sandsynlighed vil X kr. 

tabes på en dag, så måler expected shortfall selve halen af fordelingen (de yderste 
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observationer, og derved de mest ekstreme værdier). Dvs. Expected shortfall ser på tabet, 

når de store negative udsving kommer. 

 

Expected shortfall er meget lig value at risk, og begge modeller har været brugt i længere 

tid. Denne opgave ser på implikationerne af anvendelsen af Value at risk fra det blev indført 

som risikomål, og hvilke udfordringer, der har været herved, samt hvordan expected shortfall 

måler samme data.  

Formålet med opgaven er at se på de problemer, som både value at risk og expected 

shortfall har rent modelmæssigt, men også hvordan vi i risikostyring rent objektivt kan bruge 

disse modellers output parametre som fakta, idet der i de senere år er blevet stillet et stadigt 

større spørgsmålstegn ved validiteten ved at bruge disse modeller. 

 

Jeg forsøger derfor i opgaven at belyse de største udfordringer ved at forsøge at estimere 

fremtiden ved brug af disse modeller. Derudover ser jeg på hvordan de senere års 

markedsudvikling har passet modelmæssigt, samt at give nogle eksempler på simulerede 

fremtidige udfald, og se på hvordan modellerne opfanger disse scenarier.  

 

Til sidst vil jeg give et bud på hvorfor modellerne bruges i så høj grad, selvom validiteten af 

udfaldene er tvivlsomme, og hvor risikostyring er på vej hen. 

 

1. Value at risk – vejen til storhed 

1.1 Tiden før value at risk 

For at forstå hvorfor value at risk er blevet så eftertragtet et mål til risikostyring, tager vi et 

blik tilbage, for at se på hvilke muligheder risk managers havde for at styre deres portefølje. 

Både om hvor stor risiko de er udsat for ved deres nuværende positioner, men også om 

hvilken vej markedskrafterne i øjeblikket er i gang med at påvirke deres positioner, samt om 

tilføjelsen af nye aktiver vil forøge/mindske den totale risiko. 

 

I slutningen af 1980’erne var den primære risiko for banker en kreditrisiko, altså at lånene 

ikke ville kunne blive tilbagebetalt. Dette begyndte at ændres til også at omfatte derivater, 

aktier mv. efter sammensmeltningen af investeringsbanker og almindelige banker blev en 

realitet som følge af en mere lempelig tilgang til markedskræfterne.  

I 1999 blev opdelingen mellem almindelige banker og investeringsbanker endeligt nedbrudt 

med Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA). En sammenlægning som ellers var reguleret i USA af 

Glass-Steagall akten, der hindrede investeringsbanker og almindelige banker i at være 
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under samme tag. Glass-Steagall var mere eller mindre overflødig, efter GLBA trådte i kraft, 

og blev i november 1999 erklæret ikke længere nødvendig af den daværende præsident Bill 

Clinton. 

Denne ændring skete gradvist, som finansialiseringen af verdenssamfundet blev øget. 

Kompleksiteten af finanssektoren er steget betragteligt, og magtfordelingen mellem de 

formelle institutioner (lovgivende parter, fx regeringen) og organisationerne (selve brugerne, 

som fx investeringsbanker, wall-street folket mv.), er skiftet i takt med at man er gået fra en 

stakeholder value, til en shareholder value - tankegang. 

 

Karen Ho
2
 som er en Amerikansk antropologist argumenterer for, at "World-view" har skiftet 

til denne shareholder value tankegang, hvor kortsigtede aftaler og bonuser for de 

involverede parter er i højsædet, og at finanssektoren nu kører med et mindset om en 

"Boom & bust" kultur. Derudover skabte det øgede magtskifte til fordel for Wall-street folket 

og det nye world-view performativitet.  

Jo mere udbredt shareholder value tankegangen blev, jo mere blev det anset som værende 

normen, for til sidst at have et regime skifte i tankegangen. Den nye virkelighed for, hvordan 

finanssektoren opfører sig, skaber konsensus, og derved en ny virkelighed.  

Shareholder value tankegangen er ikke bare afspejlet i virkeligheden, men er med til at 

skabe den. Folks handlemåde påvirker den måde, verden opfattes og agerer på, dvs. 

opfattelsen af situationen skaber grobund for, hvordan næste krise håndteres. Det er 

"bekræftende". 

 

En nye era og mindset havde nu fået banet vejen, nemlig investeringsbank og wall-street 

kulturen, som var en noget mere aggressiv tilgang til markedet, og profitoptimering kom nu 

for alvor i højsædet. 

Med både banker og investeringsbanker samlet var det enormt store summer og spillere, der 

agerede på markedet, og disse institutioner blev nu også nødt til at kunne opdele mellem 

deres banking book – som er deres aktiver, og trading book, som er deres værdipapirer. 

Omsætteligheden på de to er værdipapirer er markant anderledes end på almindelige 

aktiver, da et aktiv i banking book, ikke nødvendigvis kan afhandles inden for en kort 

tidsramme, som fx en ejendom, mens værdipapirer kan sælges på markedet inden for en 

kort tidshorisont.  

                                                
2
 Finansielle kriser og krak – Disciplining Investment Bankers, Disciplining the economy: Wall Streets 

Institutional Culture of Crisis and the Downsizing og ”Corporate America” 
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Værdipapirer bliver derfor nødt til at blive målt i forhold til deres realisationsværdi, også 

kaldet fair value, hvilket introducerer markedsrisiko. 

På den ene side har du aktiver, der er opgjort til en værdi og amortiseret, dvs. en 

planmæssig værdiforringelse, samt evt. løbende justeringer til aktivets værdi, mens du på 

den anden side har værdipapirer, der skifter værdi fra dag til dag på de forskellige markeder. 

Der var nu langt mere end før brug for et risikomål, der kunne sammenlægge og håndtere 

risiko, om det så kom fra aktier, obligationer, valuta, råvarer eller bygninger. 

Samtidig med dette oplevede det finansielle marked også en markant stigning i både antallet 

af produkter, der kunne sammensættes, og mængden der begyndte at blive handlet på 

markedet.  

 

1.2 Value at risk gør sit indtog 

Med value at risk i hånden var risk managers i stand til at give både dem selv, samt deres 

ledelse et overblik over deres positioner inden for få minutter.  

Problemet førhen kunne ofte være, at en porteføljemanager nåede den øvre grænse for hvor 

meget personen kunne handle for. Hvordan ved ledelsen om de skal cutte personen af der, 

eller give et øget råderum for investeringer? 

 

Med value at risk var det ikke længere menneskelig intuition om denne person var meget 

dygtig til sit job, men man kunne i stedet sammenligne overskud med risikoen (value at risk). 

Er der et overskud som følge af lav risiko (lav value at risk), eller bliver der tjent penge som 

følge af høj risiko. Hvis det første er tilfældet, giver det god mening at øge den kapital der 

kan investeres for. 

Det blev i høj grad målbart. 

 

En visualisering af Value at risk, og expected shortfall kan ses af figuren nedenunder. 

Expected shortfall bliver uddybet senere i opgaven. 
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Denne fordelingskurve viser sandsynligheden for gevinst/ tab på en hypotetisk portefølje. 

Dette eksempel har en middelværdi på 1, og en standard afvigelse på 1, men har en langt 

tykkere hale end en normalfordeling. Dette betyder, at cut-off punktet for Value at risk, vil 

have sine observationer værende længere ude af x-aksen, og derved vil de observationer 

der ligger derude generelt have en standard afvigelse, der er høj, hvilket betyder at tabene 

forbi Value at risk punktet bliver markante i forhold til resten af fordelingen. 

5% Value at risk punktet ligger for denne fordeling på 1,82 standardafvigelser under 

middelværdien på 1 (-0,82), hvorimod en normalfordeling ville have dette på 1,645 

standardafvigelser. 

Det blå område, som dækker 95% af arealet, udgør det samlede areal, som dækkes op til 

Value at risk. Dvs. den samlede værdi, som vi forventer 95 % af gangene, at tab/ gevinst 

kommer til at ligge inde for. 

 

Det røde område repræsenterer værdierne, som falder uden for vores forventede værdier. 

Value at risk måler grænsen for dette, mens Expected shortfall måler den gennemsnitlige 

værdi af denne røde hale. 

                                                
3
 Originalt billede fra - https://verawat-kit.com/what-is-value-at-risk-var/ - er efterfølgende modificeret 

https://verawat-kit.com/what-is-value-at-risk-var/
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2. Bagsiden af medaljen – problemerne med Value at risk 

 

2.1 Shortcommings af Value at risk 

Value at risk er egentlig ikke noget risikomål, men er et frekvensmål. Det betyder, at Value at 

risk siger noget om, hvor ofte det forekommer, at porteføljen taber mere end den estimerede 

værdi, men ikke noget om, hvor stort tabet er. 

Problemet tydeliggøres ved at se på et tænkt eksempel, hvor Value at risk med 1,65 std. 

Afv. Altså 95 % sandsynlighed maks taber 50 mio. kr. 

Dvs. 5% af handelsdagene kan man statistisk set forvente at tabe mere end de 50 mio kr. 

men hvor stort bliver tabet? Hvis tabet på en given dag er 51 mio kr. vil det tælle med i de 

sidste 5%, men det samme gør sig gældende, hvis tabet er på 1 mia. kr. 

I en normalfordeling, som value at risk følger, er antagelsen at de fleste observationer 

hyppigst forekommer omkring midten, og hyppigheden bliver mindre, jo længere ud af søjlen 

vi bevæger os. Dette betyder reelt, at value at risk erkender, at der er en risiko for at en 

ekstrem observation skulle forekomme, men modelleringen heraf undervurderer 

betydningen, hvis det skulle forekomme, da ”impact” bliver set imod sandsynligheden for at 

det forekommer. 

Virkeligheden er dog at disse ekstreme observationer, som i opgaven bliver omtalt som: 

"black swans", måske ikke er så usandsynlige, som modellerne fortæller os, at de er, hvilket 

jeg vil undersøge i denne opgave.. Value at risk angiver derfor en risiko målt i penge, som 

sådan set, eller i begrænset omfang, ikke tager højde for, at et tab med en ekstrem værdi 

forekommer. 

Derudover kan der, som vi så det under finanskrisen i 2007-2009, opstå en virkelighed, hvor 

et tab ikke forekommer <5% af dagene, men i stedet er realiteten, at langt større tab 

forekommer, og langt hyppigere end hvad det tidligere var modelleret.  

For at det ikke skulle være nok, så er der samtidig en afhængighed aktiverne imellem, som 

påvirker værdierne negativt.  

Positionerne i en portefølje har en løbetid, som de strækker sig over, og for at dække sig ind 

for disse positioner, optages modsatrettede positioner af varierende tidsperioder. Hvis der 

skulle opstå et crash, og et ”brandudsalg” af aktiverne er nødvendigt, kan aktiverne ikke 

nødvendigvis indfries nu og her til deres angivne værdi, og værdien heraf reflekterer derved 

ikke den reelle værdi, som de ville have når de blev solgt.  
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Derudover er Value at risk-modeller procykliske, og vil derfor ikke korrekt håndtere risikoen, 

når markedet som helhed er i nedadgående retning, hvor det finansielle markeds risici er 

endogene, pga. markedet er afhængigt af aktørerne, som har nogenlunde samme 

præference. Dvs. når det bliver tydeligt, at værdien af et givent aktiv reelt er lavere end dens 

nuværende værdi, ville samtlige aktører på markedet begynde at skille sig af med det, indtil 

udbud/efterspørgsel stabiliseres på et nyt niveau. Dette forværrer værdien yderligere. De 

modsatrettede positioner, som risk managers gerne vil fylde deres portefølje med for at 

mindske effekten af de dårlige aktiver, vi ligeledes opleve en stigning i efterspørgslen, hvilket 

får prisen på disse til at stige. 

Alt i alt fører denne manøvre til, at værditabet bliver endnu større end beregnet og øger 

risikoen for, at et regulært crash vil opstå, da tabene bliver større end beregnet, og dette vil 

gå hårdest udover de svageste aktører, som ikke har nok kapital til at dække deres tab. 

Et yderligere problem for Value at risk er, at en ulykke sjældent kommer alene. Dvs. har 

markedet først en nedadgående trend, fx som vi så i starten af februar 2018, vil dette 

afspejle sig i de kommende handelsdage, hvor volatiliteten vil være markant anderledes end 

på en anden given ”normal” dag. 

For at give et kort indblik i dette, inden jeg senere i opgaven dykker ned i et historisk indblik i 

S&P 500 for at kortlægge, hvordan markedet har klaret sig, ser jeg her på en periode i 

februar 2018, for derefter at give en sammenligning med et kort udsnit løbende fra 

01.01.2017 – 31.12.2017 

Jeg er derfor ikke interesseret i den statistiske sandsynlighed for, om value at risk bryder 

barrieren, idet jeg med vilje har valgt en periode, hvor jeg ved, at der har været udsving. I 

stedet fokuserer jeg på, at når udsvinget kommer, hvad der så sker inden for de næste par 

dage, og hvordan dette hænger sammen med, hvad jeg forventede når jeg ser på historiske 

data. 
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 I ovenstående tabel er det tydligt at se, at den statistiske sandsynlighed for hvilken vej 

markedet bevæger sig, og med hvor meget, ikke er uafhængigt af tendensen i markedet. Fra 

S&P 500 i perioden 31/01/2018 – 12/02/2018 kan det ses, at der d. 05.02 er et fald på 4,1%, 

og igen d. 08.02 et fald på 3,75%.  

Ved et simplificeret sammenligningsgrundlag, kan man ved at se på S&P500 fra 2017, som 

var en forholdsvis stabil periode uden store udsving. Middelværdien var 0,07%, med en 

standardafvigelse på 0,61%. Med 3 standardafvigelser, hvilket dækker 99,7% af alle tilfælde,  

burde niveauet derfor ligge inde for 3*0,61% = 1,83% i afvigelse pr. dag.  

Ser man på sandsynligheden for, at vores værdier dækker udfaldende, kan man tage 

standardafvigelsen på 0,61 og gange med z-værdien for det ønskede interval. 

1 sidet konfidensinterval VaR 

95% 1,645 1,00345 

98% 1,96 1,1956 

99% 2,33 1,4213 

99,70% 3 1,83 

Standardafvigelse 0,61 

  

med 99% sandsynlighed vil værditabet på en given handelsdag max være 0,61*2,33= 1,42% 

i løbet af 2017. Sammenligner man dette med den reelle udvikling, der skete i løbet af 2018, 

illustrere det hvorfor historisk data, også selvom den vægter nyere data højest, har 

problemer med at estimere den korrekte udvikling, da volatiliteten kan skifte markant. 

                                                
4
 Data fra https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history/ 
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Udviklingen i S&P 500 for 2017 giver os et groft grundlag for, hvad man kan forvente 

udsvingene nogenlunde bliver i den meget begrænsede periode fra begyndelsen af februar 

2018.  

5
 

Idet S&P 500 for 2017 har en høj forklaringsgrad for S&P 500 i 2018, er det derfor slående, 

at vi i løbet af perioden 31/01/2018 – 12/02/2018 bryder de 3 standardafvigelser (99,7% 

fraktilen) 3 gange på 9 handelsdage (Se S&P 500 Februar 2018). 

Hvis man beregner sin value at risk med et 99% konfidensinterval over en 1. dages 

tidshorisont, burde man kun opleve at value at risk oversteg det forventede tab ca. 2,5 

gange pr. år, eller hvad der svarer til 0,625 gange pr. kvartal. Ser man på Q1 af 2018 alene, 

så er det forventede maksimale tab allerede forekommet flere gange end beregnet for hele 

perioden baseret på 2017 indikationer.  

2017 er derved ikke nødvendigvis et godt pejlemærke for udviklingen i 2018. 

Udsvingene bevidner desuden om en tendens til gruppering, og ud fra figuren over S&P 500 

februar 2018, kan man se, at den negative udvikling både er signifikant, og at der er faktorer, 

som ikke bliver opfanget ved at se på den historiske udvikling. Derved mangler der noget 

vigtigt i modelleringen af Value at risk. En række af tab på større beløb end beregnet, giver 

samtidig det yderligere problem, at påvirkningen for portefølje-ejeren bliver langt mere 

signifikant, idet reserver allokeret til tab, er baseret ud fra en forventet gennemsnitlig værdi, 

og ikke at både større beløb end beregnet, og at hyppigere overskridelser af dette beløb, 

sker flere gange på kort tid. 

                                                
5
 Egne excel data – S&P 500 2017 
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Resultatet er en langt større sandsynlighed for insolvens, end hvis tabene var spredt over en 

længere periode.  

Dette kan opfanges i modellen ved at bruge GARCH, som er en model til at estimere 

volatilitet. GARCH metoden (Generalised AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) 

indeholder et element, der bygger på idéen om, at der kommer større skift i prisen, hvis der 

skulle være et pris-hop. Dvs. hvis der kommer turbulens på markedet, og volatiliteten derfor 

er større i en periode, end for den generelle tidshorisont, vil modellen vise en større tendens 

til at opfange tab, og derved bedre kunne håndtere over-normale skift i tab/gevinster.  

Der er flere forskellige GARCH, mens hvis man kigger på GARCH (1,1), så er det en model, 

der kigger på en enkelt tidsserie, hvor volatiliteten er påvirket fra tidligere tidsserier, og deres 

påvirkning på volatiliteten. GARCH forsøger at minimere fremtidige fejl ved at tage højde for 

fejltagelser i tidligere forudsigelser, og derved lærer af historiske fejl. 

GARCH (1,1) =  n2 =g *VL +a * u2
n-1 +b *s n-1 

 

Tilsvarende kan man også bruge Exponentially weighted moving average (EWMA), som 

bruger nogle andre fordelagtige elementer, som fx større vægt på observationer, der er 

nyere (observationer der er 1 år gamle vægtes højere end observationer der fx 5 år gamle). 

Dvs. modellen tager højde for, hvordan det historisk har været, men går ud fra at nutiden i 

større grad vil følge den tendens, der har været gældende op til nu, end for fx 10 år siden.  

Dette kommer dog også med ulemper som fx en fastsat hensættelsesfaktor, som er 

estimeret. Dvs. man i modellen estimerer et given niveau for, hvor hurtigt værdierne mister 

deres værdi over tid. Dvs. man subjektivt i modellen bestemmer hvor meget, ældre 

observationer mister i påvirkning over tid.  

 

 

2.2 1 dags risikomålinger 

Typisk vil value at risk modellering fokusere på 1/10 dages risiko. Senere i opgaven 

beskriver jeg problemet ved at have risiko målt på enkeltdage, når porteføljen ikke tillader at 

skille sig af med risikoen på en dag til dag basis. For at få et mere meningsfyldt billede giver 

det derfor mening at have en value at risk for flere forskellige tidshorisonter. Når value at risk 

bliver beregnet, er det for en 1 dags tidshorisont. Denne værdi skaleres derefter på det 

ønskede antal dage (tidssteppet h).  
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Jf. Elizabeth Sheedy
6
 har kigget på backtesting af udfordringen ved gruppering af 

markedsudsving, og hvordan dette kan håndteres. Hun Beskriver, at skalleringsmetoden 

forudsætter samme konstante volatilitet for hele perioden. En faktor som ikke kan 

overholdes, hvis gruppering spiller en signifikant rolle. 

GARCH metoden giver et estimat kendt som conditional value at risk, hvilket som tidligere 

nævnt, bedre reflekterer volatilitetsændringer i markedet. Grunden til at dette ikke 

nødvendigvis er en hjælp til risk managers, kommer i form af den øgede ustabilitet, det vil 

give at have en dynamisk model, der skifter risiko oven på ny information til markedet.  

I bund og grund kan der argumenteres for, at det er mere nyttigt for risk managers at have 

en risiko målt i kr. og øre, som måske ikke er lige så præcis som ved brug af GARCH 

metoden, men i stedet giver et rimeligt niveau til risikoafdækning. Alternativet er at have 

kapital sat til side, som skal justeres løbende baseret på den nuværende volatilitet.  

Hvis man forestillede sig, at alle risk managers bruger conditional value at risk, vil en 

forøgelse i volatilitet betyde, at samtlige aktører skal gøre noget ved deres portefølje, om det 

er at rejse yderligere kapital, afdække risiko, sælge ud eller købe ind. Dette vil påvirke 

markedet, og en volatilitetsændring vil derfor være med til at skubbe markedet yderligere i 

samme retning. Dvs. hvis den reelle volatilitet er på 15%, men den implicitte volatilitet (den 

volatilitet som aktørerne tænker der er) er højere, baseret på deres modeller, vil deres 

ageren skubbe markedet mod en forøgelse i usikkerhed. Man kan derfor argumentere for at 

conditional Value at risk er med til at forøge usikkerheden, men er samtidig bedre til at 

opsamle den reelle risiko. 

Ulempen ved Gaussian distribution (normalfordeling) er, at den forudsætter en 

standardafvigelse, der er gennemsnitlig for hele perioden, til at forudsige fremtidig risiko. 

Samtidig er det ud fra en betragtning om, at afkastene både er uafhængige, og identisk 

fordelt over hele tidsperioden. Det går derfor ud fra, at markedet har varianshomogenitet 

(Homoscedasticity), hvilket ikke er tilfældet. Ved varianshomogenitet ser vi en ret linje af 

observationer, fluktuerende omkring en værdi, med et udsving svarende til en konstant 

varians. Dette bevirker, at udsving på et givent tidspunkt, gennemsnitligt er lig med udsving 

på alle andre tidspunkter. 

                                                
6
 Mafc_research papers_34 – October 2008 – Why VaR models fail and what can be done by 

Elizabeth Sheedy 
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7
 

Ved variansinhomogenitet (Heteroscedasticity), hvilket betyder, at variansen for 

observationer kan variere over datasættet, er udsvingene ikke ens. 

  
8
 

Markedet har ikke afkast, som er ”independent and identically distributed”, også kaldet iid. At 

afkast er iid betyder det, at hver enkel dags observation er uafhængigt af de foregående 

observationer, og vil fordele sig jævnt. På samme måde som hvis man kastede en terning, 

vil hvert enkelt kast have samme sandsynlighed for at lande på en vilkårlig side, uafhængig 

af hvad det tidligere kast gav. Kaster man en 6 sidet terning nok gange, vil man se, at der er 

en lige stor fordeling mellem alle siderne (identically distributed). I markedet er dette ikke 

tilfældet, da afkastene godt nok ikke nødvendigvis afgør, hvad næste dags udsving bliver, 

                                                
7
 Figur taget fra https://en.wikipedia.org/wiki/Homoscedasticity#/media/File:Homoscedasticity.png 

8
 Figur taget fra https://en.wikipedia.org/wiki/Heteroscedasticity#/media/File:Heteroscedasticity.png 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Homoscedasticity#/media/File:Homoscedasticity.png


18 
 

men det sætter alligevel en tendens for, hvordan markedet rykker. Fx et dårligt regnskab fra 

en virksomhed kan påvirke dens kurs negativt én dag. Dagen derpå vil man se en 

kursændring, som vil være anderledes end perioden før årsregnskabet var annonceret, altså 

er det påvirket af ændring i volatiliteten. Ved varians ændring, som Elizabeth Sheedy 

argumenterer for at value at risk modeller ikke har taget korrekt højde for, har vi en 

spredning, som giver udfald forbi det estimerede. Ved at sammenligne udfald fra 

Heteroscedasticity med Homoscedasticity, er der en tydelig forskel i de forventede udfald, 

hvilket er det samme, der sker ved at have en model baseret enten på forkerte parametre, 

eller en model som ikke korrekt tager højde for samtlige markedskræfter.  

Sammenligner vi dette med udviklingen i S&P 500 kan man se, at nogle tidsperioder er langt 

mere volatile end andre, og at disse perioder påvirker markedet kraftigt, og i længere 

perioder af gangen.  

9
 

Udover at kunne se klynger af volatilitet, kan man også se, at der forekommer, hvad der er 

kendt som autokorrelation. Med dette menes, at markedet nogenlunde prøver at finde 

tilbage til sin middelværdi. På samme måde som at udsvingene i antallet af gange, du får 

plat eller krone nogenlunde er ens, hvis du prøver at kaste en mønt nok gange. Effekten af 

de store tals lov gælder, når vi ser et højt antal observationer, og ved at der er en klynge-

effekt, altså en forøget volatilitet. Man ser i disse perioder en tendens til, at store positive 

udsving forekommer i kølvandet på de store tab.  

                                                
9
 Egne excel data – S&P 500 1995-2018 
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Det samme gør sig gældende for almindelige ”små” udsving, og vi får derfor hvad der er tæt 

på et spejlbillede af de negative afkast på plus-siden, når vi kigger over hele perioden. Dette 

kan til dels forklares med markedets forventning om, hvad et aktiv har af værdi. Dvs. en 

negativ udmelding kan på kort sigt forværre værdien, men markedet kan muligvis stadig 

vurdere at værdien af aktivet har mere potentiale. Hvis dette er tilfældet, kan der i kølvandet 

på store tab, forekomme overnormale positive afkast, indtil niveauet, som markedet reelt 

vurderer aktivet har opnås. 

At kunne tage korrekt højde for samtlige markedskræfter er en umulig opgave. Modellerne er 

trods alt blevet markant bedre, og er gode til at give et rimeligt billede af markedssituationen, 

samt hvordan man står som risk manager. Hvad modellerne aldrig kommer til at kunne, er 

nøjagtigt at kunne fortælle os i alle sammenhænge, hvordan fremtiden kommer til at se ud. 

Det er blot et spørgsmål om tid, før et udfald ikke falder ind i det mønster, der er blevet 

kalibreret for, eller også en for langsom optagelse af effekten af en evt. volatilitetsændring, 

som fx ved Donald Trump’s foreslåede 25% told på stål, som d. 01.03.2018 2018 fik S&P 

indekset til at falde 1,3% og Dow Jones med 1,7%. Omvendt har det haft en positiv effekt for 

de amerikanske stålproducenter 

10
 

                                                
10

 Figur taget fra https://www.ft.com/content/7b354ff8-1d73-11e8-aaca-4574d7dabfb6 
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Enkelte firmaer’s op-og nedture sker hele tiden, men at markedet bliver påvirket som helhed, 

rammer risk managers hårdt. Vi står nu i en situation, hvor markedet allerede har reageret 

på nyheden om tariffen, men det er endnu usikkert, om den bliver gennemført. Dvs. indtil 

dette er afklaret, er der en øget usikkerhed på markedet  volatiliteten er højere. Det vil 

være fordelagtigt for risk managers at indarbejde en øget risiko for deres portefølje, da 

markedet både kan reagere postivt eller negativt an på, hvad påbudet ender med. 

Derudover har det sendt et klart signal til markedet om, at Donald Trump kan og vil påvirke 

markedet på stor skala, hvilket også må indarbejdes i den samlede risiko. Så ser man 

tilbage på en intern value at risk model fra et par år tilbage, kan man stille sig selv det 

spørgsmål. om dette scenarie ville være tænkt ind i den samlede volatilitet eller bevægelse 

for markedet?  

Det vil sandsynligvis blive grebet i en hvis omfang, men langt fra ramme præcist på hvilken 

situation markedet befinder sig i nu, og hvor længe denne periode med øget volatilitet vil 

vare.  

En modsatrettet effekt er, at vi lever i et samfund, hvor opturen for aktiemarkedet i øjeblikket 

nærmest er forventet. Ser vi blot tilbage på juni 2016, hvor britterne mod forventning stemte 

for at forlade EU, så havde samtlige bookmakers oddsene i favør for, at britterne blev. 

Resultatet sendte chockbølger igennem Europa, og det blev med det samme reflekteret på 

børserne. Nedturen varede dog ikke længe, og ganske kort tid efter var markederne 

nærmest upåvirket af resultatet. Samme situation var til stede, da Trump blev valgt som 

præsident. Ifølge bookmakerne var det ikke det forventede resultat af valget, og der havde 

op til valget været et debat om, at hvis Trump vandt, kunne det være dårligt nyt for 

markedet
11

. Effekten heraf var ikke som forventet. Idet markederne egentlig tog det med 

forholdsvis ro. Dette kunne tyde på, at renten som har været holdt lav i flere år, giver en 

situation, hvor investorer ser sig tvunget væk fra obligationer, og søge mod aktier for afkast, 

også selvom prissætningen af især amerikanske aktier er på et højt niveau. 

Når prissætningen af aktierne er tårnhøje, og investorerne fortsat investerer giver dette blot 

en yderligere grund til at have modellerne til at reflektere den virkelighed, som i øjeblikket 

afspejler sig i markedet, og derved ikke basere sig på historisk data, men i stedet have en 

model, der dynamisk kan opfange de nuværende markedskræfter, og den nuværende 

tendens. 

At allokere for meget kapital for at være risikoavers er ekstremt dyrt. Når risk managers, der 

står for allokeringen af disse midler, ofte også er performance-lønnet, skaber det grobund for 

                                                
11

 http://money.cnn.com/2016/10/24/investing/stocks-donald-trump-hillary-clinton/index.html 
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en tankegang, der understøtter en risikoaversion. De officielle krav overholdes, men ellers 

presses de til det yderste, da der ganske enkelt er for mange penge på spil. 

En måde til bedre at tage højde for store udfald, og derved bedre ramme den optimale 

kapitalallokering, er ved at inkorporere Extreme value theory, og at stress teste modellerne, 

samt at være opmærksom på forskellen mellem et marked med lav volatilitet og et med 

vedvarende høj volatilitet. 

 

3. IFRS 9 konsensus om skift til expected shortfall fra value at risk 

3.1 Vejen til expected shortfall 

Flere regulatoriske tiltag er blevet tilføjet til brugen af value at risk, både hvordan modellen 

skal opfange risiko, men også hvilket sammenligningsgrundlag man bruger til 

udregningerne. Herunder har det især været Basel krav, som indsnævrer, hvordan 

markedsstandarden skal være. Det har især været af stresstest til value at risk, hvilket er 

tilføjet for at få bankerne til at tage højde for perioder med højere end normal volatilitet og 

langt mere extreme værdier, når value at risk skal beregnes. Resultatet er, at man ender ud 

med en ”normal” Value at risk i hvad der kan kaldes for ”fredstid”, eller perioder som følger 

den almindelige random walk markdet har, samt en periode i ”krigstid”, som giver et worst 

case scenario.  

Ideén med worst case scenario er at det kan give en værdi, som større institutioner skal 

søge mod at kunne overholde, og for systemisk vigtige finansielle institutioner  

(SIFI – Systemically important Finansial Institutions), skal de kunne tåle en længere periode i 

worst case situationen. 

Der er endnu ikke oplevet en periode, der har givet anledning til worst case scenario, siden 

SIFI elementet blev tilført, og man kender derfor ikke den reelle effekt af de tiltag, der 

allerede er indført. Man ved hvor meget buffer, der er tilført, og derved hvor stor en finansiel 

påvirkning, markedet kan komme under, uden at det påvirker de største spillere i en grad de 

ikke kan tåle. Man ved dog intet om, hvor stor påvirkningen bliver, og om tiltaget derfor er 

godt nok.  

Problemet med worst case scenarios er, at vi historisk har undervurderet, hvad worst case 

scenario er (kommer nærmere ind på dette i black swan afsnit), og vi har derfor ingen 

garanti for, om reguleringerne er tilstrækkelige.  
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Det overordnede problem er, at det hele kommer an på sandsynligheder. Hvad enten value 

at risk modellerne sætter sig for at dække enten med en 95% eller 99% sandsynlighed, vil 

det aldrig være det totale udfald-spektrum som er dækket. Ved at indføre reguleringer, 

dækker vi den finansielle sektor bedre ind, lidt på samme måde som at man vil forøge sit 

konfidensniveau fra eks. 95% til 99%, får vi derved et globalt finansielt system, som dækker 

endnu flere udfald end tidligere, men igen ikke alle. Får vi et worst case scenario, som ligner 

det modellerede, kan vi klappe os selv på skuldrene over, at vi har lært lektien, og at vi nu 

har et system, som er robust. Problemet er ,at det kan være en ren tilfældighed, worst case 

scenario kan være langt være end beregnet, og så er vi lige vidt.  

Når man taler om sandsynligheder, er der brug for data for at finde ud af, hvor hyppigt noget 

forekommer, og med hvor meget det påvirker. Når vi er ude i black swans / worst case 

scenarios, så er vi derude, hvor sandsynligheden for at det sker, i stor grad påvirker 

backtesting materialet. Nemlig at mængden af gange dette forekommer, er så lille, at vi har 

svært ved at differentiere mellem tilfældigheder og egentlig sandsynlighed. 

Ved at skifte til Expected shortfall vil vi godt nok opleve et modelværk, som langt bedre kan 

opfange fat tails, altså ikke blot, hvad vi anser som sandsynligheden for, at det sker, men 

også med hvor meget påvirkningen er. Hovedproblemet eksisterer dog fortsat. 

Backtesting problemet bliver endda eskaleret yderligere, idet det allerede er et problem for 

Value at risk, men især for Expected shortfall, som kræver endnu mere data for at give 

nøjagtige estimeringer.  

4. Expected shortfall vs Value at risk 

Når expected shortfall skal sammenlignes med Value at risk, er det også vigtigt at have for 

øje, hvad det er, der giver problemer for begge modeller. Et af de største problemer for value 

at risk, er den menneskelige faktor, både i forhold til at modellere det, men også at anvende 

modellen. Risk managers har et incitament til at sammensætte deres portefølje på en sådan 

måde, at Value at risk bliver så lav som muligt, men sammensætningen af en sådan 

portefølje kan gøres på flere måder, idet Value at risk ikke måler størrelsen på tabene i de 

sidste 5 %. Det kræver derfor ikke meget fra en risk manager for at oprette porteføljer med 

identisk Value at risk, men markant forskellig risiko i de sidste 5 % af tilfældene. 

Selvom Expected shortfall kommer uden om denne problemstilling, oplever det stadig 

samme hovedproblem, nemlig menneskerne bag. Så længe der er et incitament til at 

foretage en handling, vil det underminere det endelige resultat, og når resultatet er et mål i 
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kr. og øre, så bliver det svært at opretholde integriteten af målsætningen. 

 

Goodhearts law Citat: ”When a measure becomes a target, it ceases to be a good 

measure.”
12

 

4.1 6 vigtige egenskaber for risikomål 

Ved at se på risiko har jeg i opgaven tidligere set på standardafvigelse til at definere, hvor vi 

befinder os i den statistiske skala, men standardafvigelse går i begge retninger på skalaen, 

nemlig for både overnormale tab og overnormale gevinster. Når vi ser på risikostyring, er det 

primært tab, som vi er interesseret i. For at kvantificere risikoen har vi brug for flere 

parametre, og et specielt sæt af egenskaber, som disse skal overholde for, at vi kan kalde 

det for “coherent risk measure”, altså et sammenhængende format for risikomåling.  

Helt fundamentalt vil kriteriet for, at vi kan sammenligne og forstå risikomålet være, at vi 

gerne skulle ende ud med at vurdere hvor stor mængde kapital, der skal til for at dække den 

nuværende mængde af risiko. Derfor giver det mening at have risikomålet udtrykt i en 

monetær enhed, altså udtrykt i penge. 

På samme måde som at vi gerne vil have risikomålet udtrykt i et forståeligt medie, vil de 

følgende 6 matematiske egenskaber give et grundlag for, at risikomålene opfører sig på 

samme måde.  

Det er derfor et vigtigt element, når vi skal se på, hvorfor expected shortfall vælges til i stedet 

for value at risk.  

I de følgende eksempler gælder at:  

- X  = porteføljens værdi i dag 

- R0  = risikofrit afkast 

- p(X) = porteføljen X’s risiko 

- c  = cash 

  

                                                
12Goodharts law - https://en.wikipedia.org/wiki/Goodhart%27s_law 
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4.1.1 Subadditivity 

 

p(X1+X2) < p(X1)+p(X2) 

 

En klar årsag til, at overgangen til expected shortfall giver et mere meningsfyldt mål for risk 

managers er, at value at risk ikke er subadditivt, mens expected shortfall er.  

Subadditivitet er, når summen af to hele gerne skulle være mindre end de 2 elementer 

separat, eller som maksimum samme værdi. Et eksempel kunne være at gå i 

supermarkedet, hvor du kan købe 1 banan for 3 kr. mens du kan få 5 bananer for 10 kr. 

Køber du 5 bananer enkeltvis, koster det dig 15 kr. Hvis du bundler dem og køber dem i en 

”portefølje” af bananer slipper du med 10 kr. Dette er et centralt element i finansiering, da 

det gælder både for bananer og risiko, at det gerne burde være mere effektivt, jo bedre du er 

til at sammensætte det, i stedet for at sprede køb af bananer/ risiko over flere gange 

enkeltvis. 

Ideén om subadditivitet er, at der er en diversifikationseffekt. Value at risk opfylder kun 

denne betingelse i porteføljer, hvori der ikke er optioner, mens der er flere eksempler på en 

mangel på subadditivitet i porteføljer indeholdende optioner.  

Grunden til at det er centralt for modellen, at diversifikationseffekten skal være indeholdt, er 

at man kan måle den marginale påvirkning (marginal impact) af tilføjelsen af nye værdier til 

den allerede bestående portefølje.  

Hvor p(X1+X2) er risikoen for en portefølje bestående af 2 kombinerede porteføljer X1 og X2, 

mens p(X1)+p(X2) udtrykker risikoen for portefølje X1 + risikoen for portefølje X2. Risikoen for 

den samlede portefølje er derfor mindre eller lig med risikoen for porteføljerne enkeltvis, 

altså at risikoen skal blive mindre ved at sammensætte porteføljerne og høste 

diversifikationseffekten. 

Dette giver et hurtig sammenligningsgrundlag for en risk manager til at se, om en ny position 

skal optages i den allerede eksisterende portefølje, eller om det vil tilføje yderligere risiko i 

forhold til de gældende positioner. Derudover lægger det en øvre grænse for den samlede 

mængde kapital der antages at kunne tabes for en portefølje. Ved at kunne lægge value at 

risk for hver enkelt aktiv sammen, kan man derved se den maksimale risiko. Når 

subadditiviteten ikke er gældende for value at risk, kan vi derved ikke se, hvor stor risikoen 

egentlig er for porteføljen, når yderligere risiko bliver tilføjet, eller man forsøger at 

sammensætte en portefølje af fx 6 forskellige aktiver med hver sin risiko. 
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Et tænkt eksempel på hvordan value at risk modellerne ville ramme langt forbi kunne være 

at se på en simpel portefølje bestående af 2 aktier. 

Investeret beløb for Aktie A er 100, med en standardafvigelse på 9%, og B har investeret 

100 med en standardafvigelse på 5% 

Korrelationen er -0,5 

Porteføljen har derfor en standardafvigelse på SQRT(9%2+5%2-2*9*5*0,5)= 7,81% 

Dette giver en value at risk på Z-værdien af 

konfidensintervallet*Standardafvigelse*investeret beløb  95%KI = 1,65*7,81*200=25,77 

13  

Vi ville derfor forvente at vores maksimale tab med denne portefølje med 95% 

sandsynlighed burde være 25,77 og med 99% sandsynlighed 36,4 

Vi kan samtidig se, at Value at risk for porteføljerne sammenlagt, er højere end hver for sig, 

hvilket illustrerer mangler på sub-additivitet. 

Når vi beregner value at risk via denne metode, går vi ud fra, at udsvingene følger en 

normalfordeling, og at vi derved har en fordeling der ligner en klokkeform. Under krisetider, 

som subprime krisen var, følger fordelingen ikke en normalfordeling, idet volatiliteten er langt 

højere, og tabene ligger langt ud over, hvad vi historisk er vant til. For at kunne beregne en 

value at risk, som er gældende for denne periode, bliver vi nødt til at have en stresstest. 

Under subprimekrisen, så vi tab på langt over 50% for hele perioden, hvilket i dette tilfælde 

ville svare til et tab på 100. Selv med en allerede høj standardafvigelse på 7,81%, vil et tab 

på 100 svare til en over 6 standardafvigelses overskridelse. (0,5/0,0781 = 6,4) 

6,4 standardafvigelser lyder måske ikke af meget, men hvis man skulle trække en parallel for 

at forstå hvor meget 6,4 egentlig er, kan vi se på, hvornår en opdagelse i partikkelfysik 

anses for være gældende. For at udelukke enhver mulig tvivl skal en opdagelse overholde 5 
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 Egne excel data – S&P 500 1995-2018, ark: Eksempel 
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sigma/standardafvigelser for at kunne erklæres som en opdagelse
14

. 

5 sigma dækker 99,99994% af alle udfald, svarende til at chancen for at et udfald skulle 

ligge på 5 sigma er ca. 1 / 1,74 mio  

For at sætte det i perspektiv, så ville det tage 6.917 år med 252 handelsdage, før man i 

gennemsnit kunne sige, at der ville være én enkelt dag der lå over en 5 sigma overskridelse. 

Når jeg senere i opgave dækker black swans, og sandsynligheden for at disse forekommer, 

sammenlignet med mængden af overskridelser, man historisk har set, vil man kunne se, 

hvordan det helt nøjagtigt har stået til. Eksemplet er kun for at illustrere følsomheden i en 

meget enkel portefølje.  

 

4.1.2 Monotonicity 

X2 < X1    p(X1) < p(X2) 

Ved monotonicity ser vi på størrelsen af en portefølje. 

Hvis man ved, at værdien på den ene portefølje altid er større end den anden portefølje, så 

vil porteføljen med den højeste værdi altid være mindre risikofyldt. 

Ved at være monoton går man ud fra begrebet: ”mere er bedre”. 

 

4.1.3 Cash invariance / Translation invariance 

 

p(X+cR0) = p(X)-c 

Cash invariance betyder, at en likvid beholdning af penge reducerer risikoen på porteføljen 

med den værdi, der er til rådighed. Dvs. hvis den samlede risiko på porteføljen er 31 mio kr. 

og der er 5 mio kr. i likvider, så er den samlede risiko 26 mio kr. 

Hvis vi har likvider svarende til risikoen på porteføljen c = p(X) vil risikoen på porteføljen 

være 0 
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 http://www.physics.org/article-questions.asp?id=103 
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4.1.4 Positive homogeneity 

p(X) = p(X)    når  

Helt enkelt går positivt homogenitet ud på, at hvis man skalerer sin portefølje op, vil risikoen 

følge samme stigning. Altså at fordoble sin investering betyder en fordobling af risikoen. 

4.1.5 Convexity 

 

p(X1+(1-)X2) < p(X1)+(1-)p(X2) 

Konveksitet er langt hen ad vejen det samme som subadditivitet, men beskriver i stedet 

diversifikationseffekten mellem forskellige aktiver i stedet for en sammenlægning af 

porteføljer. Konveksitetsmålet går derved ud på, at der skal være en diversifikationsgevinst 

ved at sprede sine investeringer, eller som minimum at risikoen ikke bliver større. 

4.1.6 Normalization 

 

p(0) = 0 

Normalisering er, at hvis vi ikke har en portefølje, og derved ikke nogle åbne positioner, så 

har vi ikke nogen risiko. 

 

Når et risikomål opfylder Positive homogeneity, monotonicity, translation invariance og 

subadditivity, så kan man kalde risikomålet for et sammenhængende mål for risikostyring, 

altså ”coherent measure of risk”. 

De sidste 2 risikomål: Normalisering og convexitet er fine at have med, men normalisering er 

oftest ikke noget, der spiller en rolle for risikostyring, da man her altid har en portefølje, og 

derved risiko. Det man gerne vil undersøge er størrelsen af risikoen. Ser man på konveksitet 

så er det mere eller mindre det samme som subadditivitet.   

 

4.2 Fordele ved expected shortfall 

Som tidligere nævnt er value at risk et frekvensmål, altså hvor hyppigt det forekommer, og 

ikke et risikomål, der udtrykker, hvor galt det kan komme til at gå. Der er derfor flere 

faldgrubber.  
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Som jeg har været inde på tidligere, er der nogle uheldige incitamenter for risk managers til 

at konstruere en portefølje, hvor value at risk opfylder kravene, men halen af fordelingen kan 

se meget forskellig ud. Altså at der er en forskel på, hvor stort et tab, der er i de yderste 

fraktiler. Ved at se på nedestående eksempel giver det et eksempel af den problemstilling, 

som ledelsen står over for, når deres målepunkt er Value at risk. 

15
 

I den venstre graf følger tab/gevinst en normalfordeling, hvorimod den højre har en langt 

større tendens til ikke blot fat tail, men en markant stigning i hyppigheden for observationer, 

der giver markante tab. Disse ekstreme værdier er ikke blot dårligt, nyt hvis de forekommer, 

men er samtidig med til at sprede tabene over en langt større ramme af muligheder. Det 

betyder for risk managers, at de skal være klar over, at deres dårlige scenarier ikke blot skal 

dække tab der ligger i et niveau på mellem fx 2% til 4%, på en given dag, men at de 

potentielt med en rimelig sandsynlighed skal være klar til at kunne tåle et tab, der ligger 

mellem 2% til fx 20%, og måske flere dage i træk. 

Dette giver et enormt press på risikostyringen, og de midler, der skal allokeres for at kunne 

tåle sådanne tab. 

Ved i stedet at kigge på expected shortfall skiftes fokus fra at være ”hvor dårligt kan det 

blive”, til i stedet at være ”hvis tabene kommer ud i den yderste fraktil, hvor meget kan vi 

forvente at tabe”? 

Dette giver et langt bedre billede af, hvilken risiko der bliver påtaget, da vi ikke længere har 

en udefinerbar størrelse så længe vi har brudt skillelinjen mellem, hvad vi ville kalde normale 

afkast, og hvad der falder uden for det estimerede. 

                                                
15

 Figur fra https://www.risk.net/risk-magazine/technical-paper/1506669/var-versus-expected-shortfall 
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Med expected shortfall kan det kvantificeres, hvor meget vi regner med at tabe i de dårlige 

situationer, hvilket er den risiko, som risk managers er bekymrede for. Nemlig:” Kan vi 

overleve at tabe ”X” kr. i ”Y” tidshorisont? 

På den måde, kan det kvantificeres hvor meget kapital, der skal bruges for at fx en bank skal 

kunne holde sig oven vande, hvis markedet skifter fra ”normalt” til ”stresstest period”/ høj 

volatil.  

Et let eksempel viser, hvor fejlinformerende value at risk kan være, og hvordan expected 

shortfall griber risikoen på en langt mere optimal måde. 

𝐸𝑆𝑞 = E( 𝐿| 𝐿 > 𝑞) =  ∫
1

1−𝑎
𝑞𝑝𝑑𝑝

1

𝑎
  

16
 

 

Expected shortfall er lig med værdien i den yderste kvartil, som er value at risk cut-off point. 

Tager man fx en obligation med en værdi på 100 kr., hvor man har en sandsynlighed for 

konkurs på 1 %, vil der så vil være 99 % sandsynlighed for at udbetalingen forekommer.  

Obligation  kr.  100,00  

Sandsynlighed for udbetaling 99,00 % 

Sandsynlighed for konkurs 1,00 % 

Konfidensniveau 95 % 

Value at risk  kr.           0    

Expected shortfall  kr.    20,00  

   Kvartil Konkurs Tab 

95,0 % 0  kr.           0    

96,0 % 0  kr.           0    

97,0 % 0  kr.           0    

98,0 % 0  kr.           0    

99,0 % 0  kr.           0    

99,01-100 % 1  kr.  100,00  

17  
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 https://www.youtube.com/watch?v=eHGJFOjyzr4 - Formel for expected shortfall, af Bionic Turtle 
17

 Egne excel data – S&P 500 1995-2018 – Confidence levels 
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Kigger man på et 95 % konfidensinterval for denne obligation, vil man kunne se, at 

obligationen vil gå konkurs 0 gange op til 99% fraktilen. Idet den kun har 1% sandsynlighed 

for konkurs, forekommer konkursen kun i den yderste del af kurven, nemlig på den sidste 

procent. Ved en 95% Value at risk, vil værdien af risikoen derfor være på 0 kr., da risikoen 

ligger for langt ude til at Value at risk opfanger, at der er en egentlig værdi som kan tabes, 

da den kun måler et punkt der ikke indeholder et værditab. 

Ser vi i stedet på en 95% expected shortfall, vil denne i stedet tage gennemsnittet af 

konkurssandsynlighederne over 95%, dvs. de 4 gange 0 kr. i tab + 100 kr. divideret med de 

5 observationer. Dette giver i alt en expected shortfall på 20 kr. 

Det samme vil gøre sig gældende ved en 5 % sandsynlighed for konkurs. Her vil Value at 

risk blot sige 0 kr. da cut off går ved 95%, hvorimod expected shortfall vil vise 100 kr. som 

risiko, idet der er 5 gange konkurs optræder, og tabet er 100 kr. Gennemsnittet af de sidste 

5% bliver derved (500/5=100). 

5. Historiske data – S&P500 vs normalfordeling 

18
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 https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/chart --> vælg periode 1995-2018  

https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/chart
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Ser vi på udviklingen af S&P 500 indekset fra 1995-2018 går i det i gennemsnit kun 1 vej, og 

det er op. Selvom de daglige afkast både går op og ned, har der historisk altid været en 

gevinst ved investering i aktier over tid. Der har dog været nogle markante skift i indeksets 

værdi undervejs, hvor de mest markante perioder har været IT-boblen i 2001, som bragte 

indekset stødt nedad imod midten af 2003, samt subprime (finanskrisen) i slutningen af 

2007. 

Hvis vi beregner en estimeret historisk value at risk, også kendt som empirisk tilgang, vil vi få 

en standardafvigelse, der kan ganges på det ønskede koefficient niveau for at få den 

ønskede dækning. Ved et 99 % konfidensniveau ville vi derfor forvente, at der skulle være 

1% overtrædelser over den samlede periode fra 1995-2018. Denne observationsperiode 

dækker over 5840 handelsdage. 

 

Perioden der er observeret er fra 01.01.1995 – 13.03.2018 hvor grafen er indhentet. 

1 år anses værende lig med 252 handelsdage. 

Basel 2 fra 2009
19

 anbefaler at value at risk bliver beregnet på et 99% konfidensinterval 

over en 10 dages periode, hvilket gøres ved at skalere 1 dags Value at risk med 

kvadratroden af tiden.  

Som jeg tidligere har været inde på under ”1-dages risiko” med S&P 500 2017-2018 kunne 

vi se, at der var en tendens til, at de historiske data ikke fulgte en normalfordeling. Ved at se 

på S&P 500 1995-2018 får vi et bedre statistisk standpunkt til at kunne foretage konklusioner 

ud fra value at risk, samt til at se på, hvordan den tidsmæssigt har ramt korrekt eller forbi. 

En meget vigtig parameter, og som er den, der afgør hvad risikoen og derved value at risk 

bliver, er standardafvigelsen, altså den daglige volatilitet.  

Under Basel fra 2009 gik man ud fra, at standardafvigelsen er den daglige volatilitet 

beregnet over de sidste T dage i - 1. Lader vi den første observation efter ét år med 252 

handelsdage være lig i, hvor i = 1, gik man ud fra, at standardafvigelsen i) = (i – 1)T. 

Hvad man gør her, er altså at lade den tidligere periodes volatilitet over T dage bestemme 

fremtidens volatilitet, hvilket essentielt betyder, at lader man T være de 10 handelsdage som 

man forsøger at afdække sin porteføljes Value at risk med, får man en risikoafspejling som 

sakker 10 dage bagud (lagg). Man får derved et rimeligt billede af, hvordan risikoen for 

porteføljen er, hvis markedet skulle opføre sig på samme måde.  

Kommer der en ændring, der ændrer volatiliteten, vil modellen derved opfange det, bare 
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 https://www.investopedia.com/ask/answers/061615/what-do-regulators-think-value-risk-var.asp 
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senere, dvs. efter det er sket, hvilket er hele problemet for risk managers, da de efter 

katastrofens indtræden nu står med ”håret i postkassen”. Hvad modellen til gengæld er rigtig 

god til er at opfange større ændringer i markedet, som er vedvarende. Har vi derved en 

periode på 10 dage+, hvor markedet er specielt ustabilt, som man bl.a. så det under 

subprime-krisen, vil value at risk modellen blive ved med at holde sig opdateret for det 

nuværende markeds tendenser. Den vil så i den anden ende overskyde volatiliteten når 

denne søger mod ”normalen”, dvs. når markedet er blevet normalt igen, er der 10 dage der 

beregnes med for høj volatilitet. 

Som beskrevet under afsnittet med volatilitets-gruppering, så er der flere måder, 

standardafvigelsen kan beregnes på, dette er senere er blevet lagt ind i de nyere modeller til 

beregning af value at risk. Hvad jeg belyser her er dog et sammendrag af, hvor meget value 

at risk kan variere selv med samme data, baseret på hvilken måde man opgør sit estimat af 

fremtidig volatilitet, altså om man som fra basel 2 fra 2009 ser på de sidste 10 handelsdage, 

om man tager historisk volatilitet hvor nyere værdier vægtes højere (GARCH), eller en helt 

tredje metode. 

Til brug for udregning af value at risk for S&P 500 fra 1995-2018 er gennemsnit og 

standardafvigelse beregnet. En vigtig detalje er, at det har været standarden både i praksis 

og efter lærebøgerne at gå ud fra normalfordeling, hvilket for kreditrisiko giver fin mening, 

idet større aktiver har en lang ”levetid” da investeringen for disse er lang, hvorfor man vil 

forvente, at de over tid vil følge en normalfordeling. For risikoen på trading book, har jeg som 

tidligere nævnt problemet med, at de dele af porteføljen hurtigt kan afhændes, miste værdi 

mv. Dette betyder, at der kommer forskellige fordelinger undervejs baseret på hvordan 

markedet bevæger sig. Det resulterer i, at den samlede fordeling ikke nødvendigvis vil være 

normalfordelt, hvilket jeg vil vise med forskellen på value at risk udregnet på parametrisk 

metode, som er et gennemsnit af volatiliteten for den samlede periode, man vælger at kigge 

på, og den empiriske. Empirisk metode for fx 99% konfidensinterval er, at tage den nederste 

1% af observationerne. Ved 1000 observationer vil det derved være 10, for 100 vil det være 

1 osv. Jeg vil derved se, hvor stor forskellen er imellem parametrisk og empirisk, for at give 

et billede af, hvor god antagelsen om normalfordeling er. 

Fra 1995-2018 er gennemsnittet af daglige afkast 0,0376 % for S&P 500 

For at komme frem til standardafvigelsen :  

Først tages summen af samtlige daglige ændringer og opløftes i anden.  
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Dernæst tages middelværdien af denne sum (1/summen)*antal observationer 

 

Standardafvigelsen  = kvadratroden af middelværdien. 

 

For S&P 500 fra 1995-2018 kan følgende udregnes, hvilket giver en standardafvigelse på 

1,17%.  

Observationer 5839 

  Standard dev udregning   

Average 0,0376% 

Sum of change squared 0,8002288 

Mean of squared 0,000137 

Sqrt of mean = Standard dev. 1,17% 

 

Med en standardafvigelse på 1,17% kan vi plotte det imod vores z-værdier for en 1-sidet 

konfidensinterval og nå frem til, at 99% af alle daglige ændringer i S&P 500 indekset burde 

ligge inden for 2,73% som maksimalt niveau, og 3,51 % for 99,7 % konfidensinterval. 

1 sidet konfidensinterval Z-værdi VaR 

95% 1,65 1,93% 

98% 1,96 2,29% 

99% 2,33 2,73% 

99,70% 3 3,51% 

Standardafvigelse 1,17% 
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I data observerer vi 98 overtrædelser, hvilket svarer til en overtrædelse af 1,68 % af 

tilfældene, mens vi forventede, at det skulle være 1% 

Ved beregne Value at risk empirisk, altså ved at tage den nederste 1 % af de observerede 

daglige ændringer får vi det reelle niveau for skæringen af bund 1 %.  

Ved at tage Small 58,39 som er 1 % af 5839 observationer, får jeg den observation der 

ligger som nr. 58,39 fra bunden hvilket svarer til den 58 mindste værdi. For mine data er 

Small 58 lig med -3,22 %. 

Det kan observeres, at der er en forskel på den parametriske udregning af value at risk, og 

den empiriske metode. Dette skyldes, at den parametriske på 2,73% er under antagelse af 

normalfordeling, hvilket ikke er gældende på markedet.  

 

Der er her en klar forskel i, hvad man kan forvente af risiko, når modellen for value at risk 

dengang antog normalfordeling, men dette ikke var tilfældet. Man kan se, at det ikke 

nødvendigvis er tilfældet, hvorfor resultatet bliver markant anderledes.  

 

Man får derved 68% flere overtrædelser (96 i stedet for 58), men disse overtrædelser er 

også samtidig i den lave ende af overtrædelserne. På nedestående graf kan man se den 

parametriske og den empiriske value at risk lagt op imod de daglige udsving fra 1995-2018, 

og man kan derved se både en markant forskel i grænseværdierne for, hvad de optager, 

men samtidig også en klar linje for, hvornår en værdi overskrider 99% fraktilen.  

Spændet mellem parametrisk beregnet value at risk på -2,73 og empirisk value at risk på -

3,22 ses nedenunder. 
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 20 

 

Fra S&P 500 Daily returns figuren, er det tydeligt at se, at udfaldende i overtrædelser ikke 

blot er grupperede, men også tidsbestemt, nemlig omkring større finansielle begivenheder. 

Dette giver anledning til en markant ændring i, hvad vi i gennemsnit kan forvente at de 

daglige afkast svinger imellem, samt et meget varierende niveau for fremtidig volatilitets-

estimering ved brug af rullende år.  
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 Egen excel data - S&P 500 1995-2018.xlsx 
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I figuren S&P 500 årligt udsving, kan der fra den nederste blå linje ses det gennemsnitlige 

udsving, når afkastene opgøres numerisk (både positive og negative afkast opgøres som 

positive tal), hvilket illustrerer, at nogle perioder ikke blot har en markant højere volatilitet, 

men også påvirker sammenhængen over en T periode.  

Dvs. historisk simulation har nogle store ulemper, idet nogle år godt nok følger det 

foregående, eller at man kan se, hvilken vej det skal fortsætte, men det er langt fra en 

garanti for, at det korrekte billede bliver opfanget af modellen.  

Som eksempel kan ses forskellen mellem 1998-2000 hvor en nedgang fra 1,28 % årlig std. 

dev.i 1998 skifter til 1,14 % i 1999 og ender på 1,4% i 2000. hvilket indikerer et niveau der er 

rimeligt stabilt, mens 2002-2006 udviser en udvikling der går mod en lavere volatilitet, og 

som kan følges rimeligt godt af modellen. 

Problemet med disse volatilitets grupperinger er, at det skævvrider modellerne. Man skal 

ikke blot tage højde for, at de kan forekomme, men estimaterne for perioder uden uro kan 

samtidig blive sat for højt, når en model bliver kalibreret til at kunne gribe den tunge ende af 

halen, når disse observationer ikke er et udtryk for en generel udsving i volatilitet som kan 

forekomme på markedet, men mere en effekt af tidsperioden, og de markedskræfter der 

bevæger sig på de tidspunkter. 
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 Egne beregninger - Excel ark S&P 500 daily returns 1995-2018 
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Når større økonomiske markedsændringer forekommer, vil det have den ulempe, at én dags 

ekstreme afkast vil påvirke resten af den tidsserie T som bliver undersøgt. Det vil dog kun 

påvirke resten af året med 1/252, hvorfor standardafvigelsen bliver påvirket i større grad. 

Går vi ud fra markedsnormen om at undersøge value at risk på en tidsserie på  T = 10 dage, 

vil én ekstrem observation påvirke de resterende 9 dage. Dette bevirker, at der kommer en 

endnu større gruppering af volatilitet jf. modellen, da den vil beregne en forhøjet værdi i de 

næste 10 dage baseret på én enkelt overskridelse.  

22
 

For at få en fordeling fordelt på standardafvigelser, kan hver enkelt observation tillægges en  

Z-værdi, som beregnes via  

(Afkast-gennemsnit)/Standard afvigelse = (Afkast – 0,0376%)/1,17%. 

Ved at bruge Frequency (hyppighed) af de beregnede Z-værdier, kan det lægges over den 

ønskede standardafvigelses rækkevide. Ved 3 sigma (standardafvigelse) burde 99,7% af 

observationerne ligge under. For at få hvad der burde være hele populationen, dækker jeg 

derved op til 5 sigma afvigelse.  

 

I figuren “S&P 500 std. dev” har vi for mange observationer i halen (Fat tail), til at det kan 

kaldes en normalfordeling. Den er i stedet hvad der kaldes for leptokotisk, hvilket betyder, at 

den er tyndere ind mod midten, og fladere i enderne end en normalfordeling. 
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 Egne beregninger - excel ark: S&P 500 
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Men selv med 5 standardafvigelser ser vi ikke det fulde billede af halen på observationerne. 

Hvis vi skal helt ud og fange de helt ekstreme observationer (Black Swans), bliver vi derfor 

nødt til enten at udvide mængden af standardafvigelser, som der observeres, eller plotte 

samtlige observationer ind. 

For at få samtlige observationer med, har jeg derfor via en pivot tabel opdelt de daglige 

afkast i grupper med 0,5% interval. Via denne gruppering får vi nu det samlede billede. 

23
 

Her kan det observeres, at halen på fordelingen er endnu mere udpræget, dvs. hvor vi 

forventede, at observationerne ville stoppe med meget stor sandsynlighed, kan der fortsat 

observeres flere overskridelser som ligger mange standardafvigelser ude. 

Den tidligere figur ”S&P 500 std. dev” stopper ved 5 sigma (standardafvigelser), hvilket 

svarer til 5*1,17%() = 5,85% daglig ændring. 

Det ses, at der er fortsat 10 observationer, der ligger forbi negativ 6% daglig ændring, og 

som står for en sigma overskridelse, der ligger markant over det forventede spillerum med 

den givne standardafvigelse. 
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 Egne beregninger - excel ark: S&P 500 Pivot 
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Change Standard dev 

-9,0350% -7,72 

-8,9295% -7,63 

-8,8068% -7,53 

-7,6167% -6,51 

-6,8657% -5,87 

-6,8014% -5,81 

-6,7123% -5,74 

-6,6634% -5,70 

-6,1156% -5,23 

-6,1012% -5,21 

24   

Én enkelt ”uheldig” dag kan forekomme, måske endda 2, men Black Swans er i det hele 

taget noget, som modelmæssigt er beregnet på en sådan måde, at det egentlig ikke burde 

ske. Grunden til, at vi ser så mange observationer ligge så langt ude, skyldes at vi ikke blot 

kan tage et historisk blik og beregne en gennemsnitlig afvigelse af dette, men i stedet bliver 

nødt til at vægte risikoen forskelligt baseret på periodeudsving. Derudover kommer at value 

at risk jo ikke blot er en procentsats for den nedre del, men er i stedet et frekvensmål målt i 

fx dollar. Hvad det endelige kapitalkrav bliver for en portefølje, er derved også påvirket af 

aktivernes omsættelighed, modpartsrisiko (CVA jf. næste afsnit) samt en lang streng af 

andre nøglepunkter som Basel reglerne bliver ved med at lægge til det allerede enorme 

regelsæt. 

For at udregne et kapitalkrav med Basel 3 reglerne, skal positionen opgøres som Value at 

risk (VaR) + Stresset Value at risk (SVaR) + IRC (Incremental Risk Charge) + CRM 

Basel reglerne og almindelig praksis lægger derfor også op til at risikovægte aktiver 

forskelligt. Med Basel 3 reglerne kommer modpartsrisikoen ”CVA” (credit valuation 

adjustment), som lægger et yderligere kapitalkrav baseret på den forventede værdi banken 

må forventes at kunne tabe på modparternes kreditværdighed. Jeg vil ikke gå i dybden med 

beregningerne af CVA, idet det er et meget tungt område, som beregnes særskilt fra value 

at risk, men i stedet give et kort overblik over hvad CVA er. 
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 Egen excel data – oversigt over de 10 største negative afkast S&P 500 1995-2018.xlsx 
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CVA dækker over både de realiserede tab som følge af en modpart, der går konkurs, men 

også de urealiserede tab, som under subprime krisen viste sig at dække ca. 2/3 af tab, der 

forekom på OTC-derivater. 

Dette skyldes, at kreditværdigheden hele tiden ændres, og især under subprime krisen 

begyndte aktørerne at blive ramt hårdt, hvor tidligere meget kreditværdige modparter 

begyndte at vise svaghed. Det afgørende for kreditværdigheden af modpartsrisiko er nemlig 

ikke bankens egen opgørelse af deres risiko på modparten, men i stedet markedets 

implicitte konkursrisiko, der bruges, hvilket udledes fra de spreads, der handles på denne 

modpart i markedet. 

En kritik heraf er, at CVA risiko er meget bredere og meget mere kompleks end spredningen 

af kreditrisiko, men indeholder alle risikofaktorer, der driver det underliggende, bl.a. 

elementer som modparts risiko, og modparternes spredning af risiko. Bankerne afdækker 

typisk også disse positioner, men Basel 3 reglerne inkluderer ikke disse afdækninger i deres 

opgørelse af samlet tradingbook value at risk. Dette betyder, at bankerne bliver straffet for at 

afdække deres positioner for at reducere risiko, hvilket giver et incitament til at undgå at 

afdække sig. Det er derved i direkte modstrid med det incitament, der burde blive skabt. 

Ved at se på S&P 500 som eksempel, kan man forestille sig en portefølje på 100 mio. 

Standardafvigelserne for hvert enkelt år er tidligere udregnet, og for 2017 er den 0,42 % på 

en daglig afvigelse. 

For at beregnes value at risk for den daglige portefølje bestående af dette indeks, skal der 

ud over året, der beregnes for, også være en stress periode, hvilket er 2008, hvor 

standardafvigelsen er på 2,58 %, hvilket er lidt over 6 gange større. 

Vi vil beregne for 99 % value at risk, hvilket giver en samlet daglige risiko på 982.486 kr. i 

2017. Dette Lægges sammen med risikoen fra stress testen, på 6.022.890 kr. hvilket giver et 

samlet kapitalkrav på ca. 7 mio. kr. efter Basel 3 opgørelsen. 

 

S&P 500 

 

2017 Stress periode - 2008 

Standardafvigelse 0,42% 2,58% 

Portefølje 100.000.000 100.000.000 

99% KI - Z-værdi: 2,33 2,33 

Value at risk 982.486 6.022.890 

   

Kapitalkrav Basel 3 

 

År X + stress periode 

7.005.376 
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5.1 Stress testet value at risk 

Ved at have stresset value at risk, som baserer sig på historiske udfald, går man derved 

også implicit ud fra, at de samme typer af problemer kunne opstå igen, og det er det man 

skal værne sig imod. Dvs. hvis et marked har været illikvid i en tidligere periode, er det de 

samme markeder, man vurderer mest sandsynligt vil blive illikvide igen i fremtiden, hvilket 

ikke er en dårlig tankegang, men igen bekræfter den overordnede problemstilling, nemlig at 

man baserer fremtidig risikostyring på tidligere fejl. Man modellerer ud fra de erfaringer der 

allerede er gjort, men fremtiden byder ikke nødvendigvis på de samme udfordringer, hvorfor 

vi med denne tankegang altid vil have remediering af eksisterende modeller i stedet for 

proaktive. 

6. Simulering af fremtiden 

6.1 Geometrisk brownsk bevægelse  

I det tidligere afsnit har vi set på den historiske udvikling, og hvordan en normalfordeling ikke 

helt passer på observationerne, selvom value at risk går ud fra denne antagelse. I stedet har 

vi fundet at fordelingen mere er leptokotisk, og at volatiliteten bedre kan beskrives med en 

GARCH model for et normalt marked, da fordelingen vi arbejder med både har tykkere haler 

og har tendens til volatilitets grupperinger.  

For at vende blikket fra fortiden, og i stedet mod fremtiden, kan vi simulere, hvordan mulige 

scenarier for fremtiden kan komme til at se ud, baseret på de forventninger vi har til 

markedet. 

For at gøre dette vil jeg bruge en Geometrisk Brownsk bevægelse til at simulere nogle 

forskellige scenarier med forskellige parametre. Derefter vil jeg sammenligne resultaterne 

heraf med de historiske data fra tidligere samt se på, hvordan disse simuleringer opfanger 

ændringer i markedet som fx korrektioner samt crashes, og hvordan black swans 

forekommer. 

En geometrisk brownsk bevægelse bruges bl.a. til at bestemme, hvor meget gennemsnitligt 

pay-off man kan få fra en given option, samt prisen på denne option. 

Selve motoren i simuleringen kommer fra formelen NORMSINV(RAND()), som beregner den 

inverse værdi af et tilfældigt tal mellem 0 og 1. Dette gøres over en T periode. 
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I dette tilfælde vælger jeg at foretage mine simuleringer over en 6 årig periode, á 252 

handelsdage, svarende til 1512 handelsdage i alt. 

Formlen for en geometrisk Brownsk bevægelse er som følger: 

  

St = Er strikekursen på den aktie vi starter ud med på tidspunkt 0. I dette tilfælde er dette 

strikekursen på S&P 500 indekset, taget fra det tidspunkt simuleringen er foretaget, som er 

d. 28 marts 2018, hvor indekset er på 2605 

t = betyder tidssteppet som vi laver beregningen for. I dette tilfælde er tidssteppet på 1 

handelsdag, da vi gerne vil følge den daglige udvikling i indekset. Tidssteppet bliver derfor 

1/252 = 0,004 

 = Den drift (stigning) som man tillægger værdien af indekset at stige. Dvs. over tid vil vi se 

en stigning på pr. år, hvis ingen andre parametre er involveret. 

 = volatiliteten, som er det udsving, der forekommer. Volatiliteten udtrykker den 

usikkerhedsfaktor, der er på markedet. En lav volatilitet betyder at markedet bliver 

nogenlunde, hvor det er, og daglige ændringer er små, hvorimod en høj volatilitet betyder 

meget store udsving, og vil derfor også betyde, at en høj volatilitet vil få store stigninger, 

samt fald i kurserne. En typisk standard volatilitet for markedet er omkring 20%, hvorfor jeg 

vil bruge dette til standardberegningen. 

= NORMSINV(RAND()), som bruges til at skabe den tilfældige udvikling i formlen  

En oversættelse af formlen er derved:  

 Den tager udgangspunkt i dagens kurs på indekset for S&P 500, som pr 28.03.2018 

er på 2605. 

 Hertil lægges en drift på, som jeg har sat til 2 % (moderat og neutral stigning). Denne 

drift har en værdi tilføjelse på det tidsstep der er valgt, som er på 1/252 handelsdage. 

Dvs. vi får 1/252 af en værdistigning på 2 % af indeksets værdi på 2605 

 Oveni dette lægges volatiliteten 20 % ganget med kursen på 2605, ganget med den 

inverse værdi af en tilfældigt genereret tal ganget med kvadratroden af tidssteppet 

som er 1/252 
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Når dette tager effekt, får jeg en tilfældigt genereret værditilvækst, som lægges oven i 

gårsdagens kurs. Første handelsdag kunne fx være en stigning fra 2605 til 2620, og anden 

handelsdag kunne sænke niveauet til 2590. Efter denne proces er fuldendt T ønskede 

gange, får vi en graf, der giver et estimat for en mulig udvikling i aktiekursen over de næste 6 

år som vist nedenunder. 

 

6.1.1 Eksempel på simulering 

 
 25

 

En sådan geometrisk brownsk bevægelse vil som udgangspunkt altid søge mod at blive 

normalfordelt, hvis nok simuleringer bliver foretaget.  

For at opnå den assymetri som markedet har, og som modellen ikke indeholder, lægger jeg 

derfor bevægelser ind, som simulerer ujævnheder i markedet. Hertil bruger jeg 3 forskellige 

parametre. Et crash, en korrektion, og en volatilitetsændring i en periode. 

En sandsynlighed for et markeds ”crash”. Marked crash skal simulere det ryk der kommer på 

markedet, når en finansiel krise gør sit indtog, eller en markant politisk påvirkning af 

markedet, som fx kunne være en fuld-skala handelskrig. 

Markeds crash sætter jeg til 0,07% sandsynlighed, og det vil påvirke markedet med -20% på 

det givne tidspunkt, det forekommer. 
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 Egne excel beregninger: Simulering GBB af S&P 500 
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Korrektionen skal reflektere de forventede markeds justeringer, som aktieanalytikere 

forventer vil forekomme inde for et par år, og beregnes på samme måde som markeds 

crash, men med en 0,14 % sandsynlighed for at forekomme, og med en påvirkning på -5 % 

Volatilitetsændringen er knyttet til sandsynligheden for, at et markedscrash forekommer. 

Skulle der forekomme et markedscrash, vil volatiliteten i de efterfølgende 3 måneder, (252 

dage /12 måneder = 21 handelsdage pr måned i gennemsnit * 3 måneder = 63 handelsdage 

pr. 3 måneder), blive forøget fra 20 % til 35 % for bedre at få en afbildning af 

volatilitetsgrupperinger. Derudover vil det bedre efterligne markedsreaktionen under 

subprime-krisen, hvor VIX indekset (frygtens indeks) som afspejler markedsuro, var 24,76 % 

i perioden op til krisen. Dette var umiddelbart inden 4. december 2007, og indekset steg til 

36,85 under krisen26.   

Når alt dette er sat i værk, kan jeg med hjælp af simuleringerne, komme op med forskellige 

udfald på, hvordan det kunne komme til at se ud for S&P 500 over de næste 6 år.  

Ved at se på tilfældige udfald af simuleringerne, giver dette både et indblik i hvordan 

markedet potentielt kan bevæge sig, samt hvordan modellen i givent fald vil opfange 

værdierne med vidt forskellige udfald.  

Dernæst ses på gennemsnittet af simuleringerne for at sammenligne med de tidligere 

observerede udfald, samt den historiske udvikling, der har været på markedet. 

  

                                                
26

 http://web-docs.stern.nyu.edu/glucksman/docs/Manda2010.pdf - side 14 - VIX Average 

http://web-docs.stern.nyu.edu/glucksman/docs/Manda2010.pdf
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6.1.2 Simulering med konstant volatilitet - 3 crashes og 2 korrektioner 

 

 27
 

Simulering med 3 crashes, og 2 korrektioner, hvoraf crash nr. 2 forekommer efter 11 dage af 

det første crash. For at få et udfald, hvor volatiliteten er konstant som referencepunkt for 

resten af simuleringerne, er volatilitetspåvirkningen ikke tilføjet i denne simulering. 

28
 

Det kan observeres, at udviklingen i S&P 500 indeksets volatilitet er stabil omkring +/- 2,5 % 

i hele tidsperiode, mens de 3 crashes (røde) og de 2 korrektioner (brune) tydeligt kan 

spottes i figuren ”Daglige afkast”. Af denne iteration ser vi faktisk, at der er en outlier (grøn), 
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 Egne excel beregninger: Simulering GBB af S&P 500 
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 Egne excel beregninger: Simulering GBB af S&P 500 
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som er på -4,6 %, som ikke er påvirket af det indlagte crash på -20% eller korrektionen på -

5%.  

Standardafvigelsen for denne simulation er på 1.45 %, dvs. outlieren er på ca. 3,17 

standardafvigelser. 99 % konfidensintervallet forudsat normalfordeling er på 3,38 %, og når 

man ved, at 99.97% af alle observationer holder sig inde for 3 standardafvigelser, ser man 

derfor effekten af disse ekstrem værdier opstå naturligt i markedet. For en liste over 

sandsynligheder ved standardafvigelser henvises til bilag "Figur 1". Med 1513 observationer 

må vi derfor også forvente at få nogle ekstreme observationer, hvilket taler for, at 

observationerne falder inde for de forventede afgrænsninger.  

Det er interessant at lægge mærke til udviklingen i aktiekursen op til de 2 back to back 

crashes, hvor der har været en værditilførsel, der nogenlunde svarer til det tab, crashene 

påvirker indekset med. Generelt har denne simulering en meget høj værditilvækst, og vi ser 

derfor et indeks, som efter 6 år stiger i værdi, selvom der er 3 crashes!, som hver påvirker 

indekset med -20%, og 2 korrektioner på 5%. Skulle dette reflektere virkeligheden, hvor der 

ikke er en decideret økonomisk krise, men i stedet en meget kort periode med store fald (1 

dags påvirkningn som forekommer 3 gange i dette tilfælde), så vil risk managers skulle 

forholde sig til at dække dette tab på den korte bane, men har tilfældigvis også oplevet en 

værditilvækst der kunne inddække dette tab ganske kort forinden jf. Simulering med 

konstant volatilitet - 3 crashes og 2 korrektioner figur, ca. mellem observation 200 - 350.  

Nogle af de tiltag, som er oppe at vende i risikostyring, er bl.a., at man kan kompensere 

unormalt store markedstab ved at polstre sig ved tilsvarende unormalt store 

markedsgevinster. Dette vil dog fungere som en klods om benet på enhver risk manager, og 

kan i givet fald bremse den økonomiske vækst, og det betyder, at en stor mængde kapital 

ikke bliver udnyttet "korrekt", da denne tankegang går ud fra at markedet så vidt muligt 

forsøger at stabilisere sig over tid, dog med en årlig vækst. Dvs. store gevinster hensættes til 

et forventet fremtidigt tab i stedet for at medregne det i den totale risikostyrings kapital.  

Ved risikostyring er det, som jeg tidligere har været inde på, ikke blot som at kaste en terning 

og få et tilfældigt udfald, men i stedet påvirkes markedet af foregående dage, samt 

bevægelser i markedet, uro, rygter mv.  

Hele denne menneskelige faktor, som får markedet til at gå i en bestemt retning lægges nu 

ind i modellen via volatilitetsgruppering. 
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6.2 3 Simuleringer af GBB 

For at vise påvirkningen af value at risk beregninger samt expected shortfall, og hvordan 

dette kan ændre sig markant baseret på markedsbevægelser, har jeg foretaget 3 

simuleringer med geometrisk brownsk bevægelse for at se, hvordan værdierne passer 

modelmæssigt, samt give et indblik i hvor forskellige udfald, som er baseret på samme 

præmisser, kan blive, når vi forsøger at estimere fremtiden, hvilket er den store udfordring i 

risikostyring, da vi så vidt muligt forsøger at afdække de mest forventelige udfald. Hvis det er 

indbygget i forventningerne at vi oplever en korrektion, skal risikostyringen over en længere 

periode også reflektere dette. 

For et komplet overblik over værdierne for alle 3 simuleringer henvises til bilag, hhv. Figur 2, 

3 og 4. 

Af de 3 simuleringer jeg analyserer data på, har den første 0 crashes, og 3 korrektioner.  

nr. 2 har 2 crashes og 2 korrektioner,  

mens den sidste simulering er en ekstrem outlier med 5 crashes og 1 korrektion. 

Alle 3 simuleringer ender med en S&P 500 indeks, som er lavere end udgangspunktet. Dette 

er til dels pga. det tilfældige element i den geometriske bevægelse, men primært pga. at 

både crash og korrektioner har en sandsynlighed for at forekomme sammen med den 

påvirkning på værdien af indekset, der gør, at de overstiger værditilførslen af den årligt 

beregnede drift på 2%.  

 
29
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 Egne excel data - Simulering GBB af S&P 500 - Første simulering 
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 30
 

 31
 

De 3 simuleringer har vidt forskellige niveau for 1 standardafvigelse, samt for det niveau vi 

kan forvente af value at risk samt expected shortfall. Til forskel fra de gennemsnitlige 

værdier for simuleringerne, som jeg kommer ind på i næste afsnit, så har disse simuleringer 

ligesom virkeligheden muligheden for at stikke af i en given retning, hvilket vi ikke kan 

forudsige. Data fra de 3 simuleringer viser derfor, hvorfor det kan være så farligt at basere 

sin risikostyring på historiske observationer, hvilket modellerne til dels gør.  

Skal man citere risk consultant Marc Groz. Citat: “The years 2005-2006,” which were the 

culmination of the housing bubble, “aren’t a very good universe for predicting what happened 

in 2007-2008.”
32

 

På samme måde er den forholdsvist rolige periode i kølvandet på den finansielle krise 

næppe et godt udgangspunkt for al fremtidig estimering, idet vi igen er oppe på samme 

niveau af P/E (price/earnings) for amerikanske aktiver som under finanskrisen, samt flere 

andre faktorer, der peger på at en potentiel finansiel krise kunne vise sig inden for nærmere 

fremtid.  
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 Egne excel data - Simulering GBB af S&P 500 - Anden simulering 
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 Egne excel data - Simulering GBB af S&P 500 - Tredje simulering 
32

 https://www.nytimes.com/2009/01/04/magazine/04risk-t.html 
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Ved stress testing forsøger man at tage højde for dette, men at bruge historisk data, som 

nødvendigvis ikke er sigende om fremtiden, er ikke det eneste problem. Estimering af 

halerne er det, vi egentligt er efter, og det er værdierne af selve halen, hvilket jeg nu vil se på 

i simuleringerne. 

Ved at tage en small 15, (de 15 mindste observationer) får vi 1 % kvartilen af fordelingen. 

Disse værdier burde ifølge en normalfordeling starte på 2,33 standardafvigelser, og 

nogenlunde slutte lidt over 3 standardafvigelser, hvis fordelingen skal være normalfordelt. 

Det interessante i disse data er ikke blot værdierne af de daglige udsving, og hvor mange 

standardafvigelser disse observationer ligger ude i forhold til det forventede, men også hvor 

stor en forskel, der er på forholdet mellem value at risk og expected shortfall, når vi 

begynder at hive i halerne, nemlig ved at have flere observationer med ekstreme værdier, 

hvilket er opnået ved crash og korrektioner. 

6.2.1 Simulering 1 - 0 crashes og 2 korrektioner 

 

33
 

I den første iteration ses 0 crashes, hvilket gør de ekstreme værdier begrænset til -4,91 og -

5,27, som følge af de 2 gange korrektionen på -5 % er forekommet. Man kan se, at 

værdierne er normalfordelt, som forventet (starter fra 2,34 std. dev), og small 3 er på 3,36 

std. dev., hvilket er inden for rimelighedens grænser.  

Det value at risk fortæller os er, at vi kan forvente med 99 % sandsynlighed, at vi ikke vil 

tabe mere end maks -2,99% på S&P 500 indekset på en hvilken som helst given dag, mens 

expected shortfall fortæller os, at når vi vil opleve tab, altså 1% fraktilen, vil dette tab 

gennemsnitligt være på -3,56%. Det lyder jo meget fornuftigt, og ikke særligt afskrækkende 
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for en risk manager. Tabene er til at overskue, og simuleringen har fulgt vores forventninger 

ret godt. 

Næste iteration ser dog noget værre ud. 

6.2.2 Simulering 2 - 2 crashes og 2 korrektioner 

34
 

Her ses 2 crashes, og 3 korrektioner. 1 % fraktilen er noget mere skæv i forhold til en 

normalfordeling. Ved at have disse markedscrash i simuleringen rykkes forventningerne 

svarende til den impact crash og korrektion har. Dvs. der ligger nu flere observationer over 

2,33 std. dev. end 15 svarende til 1 % fraktilen. I dette tilfælde er der 20 overtrædelser, 

hvilket svarer til normalfordeling 15 observationer + 2crashes + 3 korrektioner.  

Value at risk er forøget betragteligt til -3,78 %, hvor vi før havde -2,99 % som skæringspunkt. 

Endnu mere interessant er udviklingen i expected shortfall, som langt bedre fortæller os hvor 

meget ekstra risiko denne simulering egentlig medfører i forhold til den første simulering.  

Expected shortfall fortæller os, at vores skæringspunkt for value at risk ikke blot er rykket, 

men at halen er blevet markant tykkere. Den gennemsnitlige værdi der antages at tabes, 1 

% af handelsdagene, er nu -6,49 %, hvor vi før havde -3,56 %. Det er tæt på en fordobling, 

og det er endda med samme parametre, dog har markedet oplevet 2 ubehagelige crashes i 

simuleringsperioden, hvilket springer ud i 2 ekstreme dage, på hhv. -19,65 % og -18,4 % på 

en enkelt handelsdag. Dette er en hhv. 12,85 og 12,03 standardafvigelses overtrædelse, 

hvilket er mere end bare usandsynligt. Det er, som tidligere beskrevet i opgaven, 

astronomiske lille sandsynlighed for at, dette ville kunne ske.  

2 simuleringer inde, og det kan observeres, at der er et større markedsudsving, som 

forekommer, og resten af modellen er slet ikke gearet til at indregne dette tab. Expected 

shortfall bliver markant større som en følge heraf, hvilket er en klar forbedring over value at 
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risk, men for at kunne opsamle en sådan påvirkning af markedet, bliver vi nødt til at antage 

et sådan "worst case scenario" for at være korrekt afdækket.  

Dvs. vi ender egentlig ud i, at modellerne kan bruges som generelle pejlemærker for 99 % 

eller mere af handelsdagene, men de store udsving som vi forsøger at tage hånd om skal 

kunne forudsiges manuelt, da det bliver nødt til at være baseret på en antagelse om at 

crashene vil forekomme, heri ligger udfordringen, nemlig den menneskelige faktor. 

Den sidste simulation er, hvad der kan kaldes plausible but highly unlikely, og kan mest 

anses som et skrækscenarie. Det er dog ikke umuligt at det skulle forekomme, hvorfor det 

kan være et scenarie der, er værd at overveje.  

 

6.2.3 Simulering 3 - 5 crashes og 1 korrektion 

 

I denne simulation er startkursen 2605 ligesom i de 2 andre, mens slutkursen er 846. S&P 

500 indekset bliver cuttet til godt og vel 1/3 af sin værdi ved udgangspunktet, hvilket er noget 

værre end under den finansielle krise, hvor indekset alene i løbet af 2008 tabte 38,49 %, 

hvilket er det værste årlige tab i indeksets historie.  

Indekset gik fra 1.447.160.034 d. 02.01.2008 til 676.530.029 d. 09.03.2009, hvilket svarer til 

et tab på ca. 53 %. Dette scenarie er derfor ikke repræsentativt for fremtidig udvikling, men 

er samtidig også et scenarie, som er blevet negligeret. Dette er fordi det regnes for at være 

et scenarie, der blot tages med i overvejelserne, men ikke "rigtigt" anses for at kunne ske 

igen, og derved ikke reelt er med i den samlede overvejelse for antagelserne om fremtiden. 

Man kan derfor stille tvivlende over for, om disse ekstreme værdier egentlig påvirker 

modellerne korrekt. 

Daglige tab som fx det indlagte markedscrash er tidligere set i indekset, hvor det værste 

crash, der er forekommet i dets historie er 19 oktober 1987, hvor S&P 500 oplevede et  

et-dages crash, også kendt som "Black monday", hvor indekset tabte 20,47% på en enkelt 

dag
35

. 
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36
 

Så hvor dårligt et scenarie er dette worst case scenario for en risk manager? Hvis vi ser på 1 

std. dev., så er denne nu på 1,874 imod 1,277 i den første simulering. dvs. hver enkelt 

standardafvigelse dækker over et ca. 50% større tab. 

Value at risk cut off point, ligger nu på -4,53 % imod de -2,99 fra første simulering, hvilket 

også er en ca. 50 % forøgelse, og her ser vi for alvor expected value eksplodere i forhold til 

value at risk.  

Expected shortfall er på en rungende -9,81 % i forhold til -3,56 % hvilket er 2,75 gange 

større/ 175 % forøgelse. Dette er en signifikant forskel i forhold til hvad value at risk og 

expected shortfall fortæller os om risikoen.  

Derudover sker der noget andet interessant, nemlig at selvom standardafvigelsen for 

observationerne nu er markant højere end før, så er 1 % fraktilen stadig nogenlunde ens 

med, hvad der svarer til en normalfordeling, nemlig small 15, som er på -4,53 % daglig 

ændring, hvilket svarer til 2,42 standardafvigelser.  

Dette er til dels opnået ved at volatilitetsgruppering er indlagt i modellen, og volatiliteten i 

perioderne efter disse crashes nu er markant højere end før. (63 efterfølgende dage af et 

crash, har en volatilitet på 35% i stedet for 20%) 

Dette kan ses ved de daglige afkast, hvis udsving reflekterer dette. 
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 37
 

6.3 Gennemsnittet af Geometrisk Brownsk bevægelse 

Ved de tidligere simuleringer har det været et tilfældigt udfald af Excels random number 

generator på hver af de 1513 handelsdage. For at få nogle værdier, der er mere sigende om 

den generelle udvikling med modellen, kræver dette, at simuleringerne bliver foretaget flere 

gange. Optimalt set burde simuleringerne blive foretaget et uendeligt antal gange, men idet 

dette er umuligt, samt at gennemsnitsværdierne begynder at konvergere mod en 

middelværdi jo flere gange simuleringerne bliver foretaget, kan vi nøjes med langt færre. 

For at opnå en gennemsnitsværdi af 99 % fraktilen (small 15), slutkurs, og small 15 change, 

er der blevet foretaget 500 iterationer (gentagelser), som giver denne værdi ud fra 

udviklingen i S&P 500 indekset. Herved tages gennemsnittet af disse værdier, hvilket giver 

værdier, der ligger meget tæt på den reelle gennemsnitlige udvikling med modellens 

parametre.  

38  
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Som modellen er sat op starter den på en værdi af 2605, og stiger med en drift af 2 % pr. år. 

Med en volatilitet på 20 %, og en volatilitet på 35 % i 3 måneder efter et markedscrash. 

Den gennemsnitlige slutkurs ender på 2200, hvilket er et tab på 405 kurspoint, svarende til 

et tab på gennemsnitligt 15,5 % 

Grunden til at slutsværdien i gennemsnit er lavere end start er pga. de indbyggede crash, og 

korrektioner på hhv. -20 % og -5 %, med en sandsynlighed på 0,07 % for crash, og 0,14 % 

for korrektion, hvilket svarer til ca. 1 markedscrash, og ca. 2 korrektioner i gennemsnit over 

en 6 årig periode. 

Value at risk cut off point er 3,29 % for den 15 mindste observation, mens den parametriske 

udregning giver et cut off Value at risk på 3,35 %. Dvs. en normalfordelings antagelse vil 

undervurdere den samlede risiko med ca. 0,06 % hvilket svarer til 600 kr. pr. 1 mio. 

Expected shortfall (ES) vil i gennemsnit være 5,1 %, hvor det gennemsnitlige værste udfald 

vil være -15,16%, som fås ved at simulere Small 1 i stedet for small 15. 

Dvs. at modellen baseret ud fra gennemsnitlige antagelser, og en forventet korrektion/ crash 

inden for de næste 6 år, vil medføre, at med 99% sandsynlighed vil S&P 500 indekset max 

tabe ca 3,3 % på én enkelt dag, og estrapoleret til en 10 dages horisont, via 

SQRT(10)*Value at risk, fås at vi forventer max, at indekset går ned med 10,4% over en 10 

dages horisont. Dette fortæller ikke noget om halen, som er markant i dette tilfælde, da 

modellen indeholder crashet, der giver et ryk på -20 %, og Expected shortfall, er derved 

markant anderledes end value at risk, da halen på fordelingen indeholder sigma afvigelser 

(standardafvigelser) der er 12+. Ulempen ved Expected shortfall som er beskrevet tidligere i 

opgaven, kan ses tydeligt ved modellen, nemlig at den påvirkes i langt højere grad af 

mængden af data, idet vi måler yderobservationerne, hvilket giver et langt mindre 

observationsgrundlag. 

I min model, svinger gennemsnittet for Value at Risk over de 500 simuleringer mellem ca. 

3,3 % - 3,33% dvs. +/- 0,015% 

Expected shortfall derimod svinger mellem 5 % til 5,2 % hvilket er +/- 0,1%, hvilket giver et 

langt større udfald, som risikoen kan ende med at blive. Med nok iterationer ville det ikke 

være noget problem, men Value at risk har som bekendt allerede et problem med 

backtesting, og dette er især et problem for Expected shortfall, som rammes endnu hårdere. 

+/- 0,1 % lyder måske ikke af meget, men det kan potentielt være mange millioner, der er på 
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spil i forhold til den kapital en bank ville skulle kunne modstå en eventuel krise / stresset 

periode med.  

7. Perspektivering 

Modellering af især Value at risk og siden Expected shortfall er blevet finpudset over mange 

år. Det tog Value at risk 7 år før risk metrics havde en version, de følte kunne afspejle 

markedet. 

Med så mange itterationer for at kalibrere modellen må man nødvendigvis også se på, om 

det egentlig er muligt at komme frem til et definitivt resultat, eller man blot tilretter historiske 

fejl, der er opdaget. 

Ved at se på tidligere beregninger og backtest, som forsøger at kortlægge problemet ved de 

forhenværende modellers problemer, og deres fund ved at implementere diverse parametre, 

fx extreme value theory, kan vi se en historisk udvikling i, hvordan modellerne generelt i 

markedet bliver sammensat, men ultimativt, ikke ender med én fælles løsning, da det jf. 

Basel kravene er interne modeller, der kan anvendes som mål. 

Man har derfor over tid set en forbedring af modellerne, som bedre kan optage den type af 

udsving, man historisk har oplevet, men man kan fortsat ikke korrekt kan estimere det. 

Den store udfordring for risk managers bliver derfor at holde styr på om: 

 Deres model er retvisende for deres positioner 

 Hvor likvid er porteføljen 

 Hvor hurtigt kan risikoen sadles om 

 I hvilken grad kan tab modstås 

Ved at gå gradvist op i standardiseret markedsregulering, senest fra SA (Standardised 

approach) til siden IRFS 9 bliver kravene konstant skarpere og giver aktørerne på markedet 

et meget bedre udgangspunkt for at kunne implementere risikomodeller og parametre at 

overholde som ultimativt hjælper mod at få et mere stabiliseret marked. Dette er dog stadig 

kun en lappeløsning på et stadig mere uoverskueligt finansielt system, som med de nyeste 

BASEL regler har vokset sig fra Basel 1 regelsættet på kun 30 sider, der kiggede i dybden 

på kapitaldækning med, til hvad man nu vil se som nogle meget forenklede vægtningsregler. 

Trading book og bank book var ikke opdelt, og der var i det hele taget det første spadestik 

imod, hvad der nu er blevet et enormt sammensurium af komplicerede regler. Man forsøger 

derved at bekæmpe det enorme monster, som er finansiel risikostyring, i alt dens 

uoverskuelighed. Dette gøres med et virvar af tiltag, som forsøger at tage højde for samtlige 
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tænkelige problemer, der kan opstå i markedet, samt de fejl - og mangler, som tidligere 

modeller ikke korrekt har taget højde for, og som man nu belært af erfaring, må erkende ikke 

har været korrekt afdækket.  

Risikostyring er blevet uhyre kompliceret. Det hjælper med at allokere risikoen så optimalt 

som muligt, hvilket er godt, men man forsøger samtidig at tage højde for flere og flere 

tilfælde der kan opstå. Denne rejse og udvidelse af parametre og reguleringer er med gode 

intentioner, men det kan argumenteres for, at det er skuren uden ende.  

Basel reguleringerne har udviklet sig gradvist siden den første version, og med det seneste 

skud på stammen, Basel 3, har man nu et global lovgivningsmæssigt rammeværk for 

hvordan kapitalstruktur skal se ud, hvordan stress testing foretages, samt markeds likviditet 

risiko. Basel 3 har været længe undervejs, og er blevet udskudt over flere gange, senest er 

den endelige implementering fastsat til 1. januar 2019
39

, hvilket giver banker verden over tid 

til at imødegå kravene. 

 

7.1 Nassim Taleb – hovedpunkter af kritik 

Når value at risk bliver nævnt, kommer man ikke uden om at stifte bekendtskab med Nassim 

Taleb, som er en af de største kritikkere af Value at risk. Han står bl.a. bag bogen: "The 

Black Swan".  

Han er stor modstander af, at man bruger value at risk i det hele taget, da det i hans optik, 

blot er et forsøg på at måle det, der ikke kan måles, og at modellerne i sin helhed enten 

direkte giver forkerte estimater, eller decideret er med til at vildlede det finansielle samfund, 

da det giver en falsk fornemmelse af tryghed. 

Titlen på Nassim Talebs bog ”The Black Swan”, kommer af en gammel forudsætning om, at 

svaner er hvide, idet alle kendte materialer på det tidspunkt kun havde observeret hvide 

svaner. En sort svane, blev brugt som en udtryk for noget, der var umuligt, idet de dengang 

vidste, at svaner jo var hvide, og det derfor ville være umuligt at se en sort svane. 

Denne antagelse om, at der kun eksisterede hvide svaner, viste sig senere at være falsk, 

idet der findes sorte svaner i andre dele af verden, hvilket først blev opdaget senere, og 

selve forudsætningen for, at sorte svaner ikke kan findes, var derfor baseret på en forkert 

antagelse, hvilket gør argumenterne omkring muligheden for en observation af en sort svane 

forkerte som resultat heraf. 
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På nøjagtig samme måde ser vi problemet på det finansielle marked, idet vi med 

risikostyring, og de modeller, der anvendes for at holde styr på udviklingen af disse, er 

baseret på antagelser. 

Disse antagelser er i høj grad korrekte, men som tiden går finder vi ud af at markedet ikke 

opfører sig så pænt, som vi gerne ville have det til, og at de antagelser og præmisser nogle 

af beregningerne er baseret på, som fx historisk simulation til forudsigelse af fremtidig risiko, 

er baseret på forkerte data og antagelser, hvilket ultimativt giver en konklusion der er 

ufyldestgørende. 

Dette er essensen af hvad Nassim Taleb argumenterer for, nemlig at man forsøger at sætte 

tal og modeller til at forudsige markedskrafter, vi ikke fuldt kan forstå, da det er en levende 

organisme. Citat fra Nassim Taleb: “Any system susceptible to a black swan will eventually 

blow up. The modern system of world finance, complex and interrelated and opaque, where 

what happened yesterday can and does affect what happens tomorrow, and where one 

wrong tug of the thread can cause it all to unravel, is just such a system."
40

 

Konklusion 

Value at risk har siden sin oprindelse bidraget med et enkelt værktøj, der er let at 

implementere og i det store hele kan give risk managers en bedre idé om, hvordan de står 

på markedet, samt hvilken vej markedet er på vej hen. Dette gøres ved at se på 

bevægelserne i deres portefølje. Value at risk modellerne har ikke været perfekte, og er 

løbende blevet forbedret.  

Expected shortfall er sværere at implementere, men er i bred konsensus blevet efterløberen 

til value at risk. Skiftet fra value at risk til expected shortfall giver et mere retvisende billede 

af risikoen, men de underliggende mekanismer, der spænder ben for risikostyring er fortsat 

de samme. 

Risikoen for store tab undervurderes ikke blot fordi vi har brugt value at risk, eller expected 

shortfall. Grundlaget for tabene ligger i måden, vi vælger at opfatte markedet på, og hvordan 

vi tror, at markedskræfterne kan måles og vejes meget præcist.  

Det kan argumenteres at problemet er todelt.  
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1:  Hvordan modellerne er opstillede, og deres antagelse af hvordan markeds 

mekanismerne hænger sammen 

2: Den menneskelige faktor, hvor forventninger og antagelser for fx overskud, udgifter, 

volatilitet mv. estimeres med forkerte antagelser, hvilket kan skyldes en specifik agenda / for 

optimistisk indstilling, eller i det hele taget, at der er en generel antagelse om, at markedet 

forventes at gøre X, men den i stedet gør Y. 

Ligesom i fysikkens verden, hvor man opstiller argumenter for, hvordan verden hænger 

sammen, og ser dette som værende en korrekt forståelse af, hvordan verden hænger 

sammen, så er det at forstå det finansielle univers også baseret på en forståelse af, hvordan 

man regner med tingene hænger sammen. Undervejs i historien har man gradvist kunne 

påvise eller rykke på vores forståelse af, hvordan verden hænger sammen, og man bliver 

konstant klogere på, hvordan hele systemet er skruet sammen. Man når derfor aldrig til et 

slutresultat, idet rammerne for hvad der er muligt ikke er aflukkede. 

 

Den store forskel er dog, at de samme regler i fysikkens verden gælder på alle tænkelige 

tidspunkter (indtil andet er påvist), hvorimod i det finansielle univers er markedet en 

"levende" organisme, som konstant ændrer forudsætningerne for slutresultatet.  

Forståelsen for det finansielle univers tolkes derfor i stedet ved at se på modeller, der i stor 

grad kan forklare markedssammenhænge, samt at se på historiske data, og derved opnå et 

resultat, som kan forklare tidligere begivenheder, og vi opnår derfor stille og roligt flere og 

flere variabler på, hvordan markedet kan reagere på forskellige begivenheder. 

De nuværende modeller, som bliver brugt til risikostyring er, som jeg tidligere har været inde 

på i opgaven, blevet backtestet i forhold til forskellige parametre for at finde svaghederne 

ved en given måde at bruge data på, som fx volatilitetsgrupperinger. Der vil utvivlsom fortsat 

være undersøgelser som kan påvise en svaghed ved modellernes nuværende opbygning, 

og derved hjælpe til at modellerne optimeres, ligesom de er blevet op til nu. 

Jeg har belyst nogle af de problemer, der er ved antagelserne til value at risk, og hvordan 

dette måler værdier for, hvor vi regner markedet kommer til at bevæge sig inde for, men 

antagelserne om fx normalfordeling er fundamentalt forkert. Dog ved vi dette allerede, men 

vælger at arbejde videre med modeller, der i høj grad kan forklare sammenhængen, selvom 

udsvingene aldrig vil kunne forudsiges konsistent.  
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Det giver rigtig god mening, at usikkerheden om fremtiden så vidt muligt forsøges at 

afgrænses inden for nogle givne rammer, og at de finansielle tiltag for udsvingene i disse 

rammer reguleres, så markedet ikke oplever crashes, der kunne undgås, hvis risikostyringen 

både er mere præcis, har samme vilkår for aktørerne, og giver en buffer i krisetider.  

Det må til gengæld give grund til bekymring, at man ved disse antagelser rammer ud over 

modellernes ydre grænseværdier, ikke langt oftere end antaget, men effekten af 

overskridelserne er. Selve haleværdien er den store udslagsgiver, og dette er også blevet 

opfanget langt bedre med expected shortfall end med value at risk, men problemet ligger 

fortsat i, at man forventer værdier der ligger +/- 3 standardafvigelser som hovedregel, men i 

stedet har jeg fået værdier der ligger helt oppe forbi 5 standardafvigelser og videre, se bl.a. 

figur 5, hvor de 10 største standardafvigelser er mellem 5 - 7,8 standardafvigelser. Black 

swans forekommer derfor langt hyppigere end modellerne vil have os til at tro. 

 

Ser man historisk tilbage på fx Hedgefunden LTCM(Long-Term Capital Management), som 

klarede sig fantastisk i løbet af 90’erne (1994-1998), blev de i 1998 udsat for et sigma 14 

udsving, altså en værdi, der aldrig burde forekomme, men her var den alligevel. I stedet for 

at tilkendegive at modellerne, der er brugt, giver det forkerte resultat, enten fordi de er forkert 

kalibreret, eller antagelserne bag det er forkerte, blev det i stedet affejet som et 

enkeltstående tilfælde, og det var derfor ikke er noget, man kunne gardere sig imod.  

 

Bottom line var, at de havde været alt for risikovillige, selvom de havde ”inddækket sig” 

ifølge deres value at risk modeller. LCTM havde højt gearede positioner, og de blev udsat 

for et short squeeze (prisen på de sikkerheder LCTM skulle tilbagekøbe på et senere 

tidspunkt steg eksplosivt), og LCTM oplevede derfor ikke blot tab på den investering, men 

blev også nødt til at indfri andre af deres investeringer på et ubelejligt tidspunkt for at 

inddække tabet.
41

  

Der burde være nogle større alarm klokker, der ringer, når sigma afvigelser af en sådan 

kaliber forekommer. Det kan simpelthen ikke ske, hvis matematikken skal passe. På samme 

måde, som at man matematisk kan antage at et korrekt blandet sæt kort aldrig før i 

universets historie er blevet blandet, så kortene er opdelt på samme måde. Chancen for 

dette sker, er antallet af kort!, også kendt som 52 fakultet. 52*51*50 osv. Dette tal er 

astronomisk højt, og du kan derfor statistisk set skrive verdenshistorie, hver eneste gang du 

har blandet et sæt kort. Det er simpelthen aldrig før i historien blevet blandet på samme 
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måde. 

På samme måde er en sigma 14 så usandsynligt, at det simpelthen ikke burde kunne 

forekomme ud af det blå. Se bilag figur 1 for sandsynligheder ved sigma afvigelser. 

Sandsynligheden for en sigma 7 er 1 / 390.682.215.445. 

Risikostyring fra et regulativ perspektiv kæmper for, at modeller bliver brugt korrekt, men det 

er folkene bag der giver problemerne ved at have forkerte antagelser, og underkende 

resultater, der ikke passer til det verdensbillede, de mener, der burde være der. 

Value at risk og expected shortfall har sine ulemper som man så vidt muligt forsøger at 

komme udenom med fx stress testing. Men hvorfor skal fx Black Monday i 1987, eller 

finanskrisen i 2007 være benchmark for et worst case scenario i dag? Vi har ingen idé om, 

hvad der ligger ude i fremtiden.  

Det modellerne kan bruges til er at give et billede af, hvordan markedet agerer i langt de 

fleste tilfælde, samt hvor det muligvis er på vej hen. Ved fx stress testing og yderligere Basel 

tilføjelser til risikostyring undgår vi derved ikke fremtidige finansielle kriser, men de kan blive 

minimeret både i påvirkning og hyppighed, ved at have et finansielt system, der er bedre 

polstret.  

Ved at bruge expected shortfall i stedet for value at risk, er vi gået et skridt i den rigtige 

retning, og sammen med en konstant udvikling i regelsættet omkring risikostyring, er vi på 

vej mod bedre og bedre risikostyring. Nuværende expected shortfall giver et rigtig godt 

overblik over risikoen der bliver løbet, og kan bruges i langt de fleste tilfælde af 

markedsudsving. Dette ved risk managers allerede, men faren ligger i konstant holde sig 

kritisk over for modellerne, og huske at de blot er en rettesnor, og ikke en fuldstændig 

sandhed. Man kan tvivle på, om der nogensinde kan blive taget højde for fremtiden, med 

med det nuværende setup må vi dog nok erkende, at det aldrig bliver ufejlbarligt.  

Det ultimative problem er, at vi altid skal forsøge at give et bud på fremtiden, og lige meget 

hvor gode modeller vi ender op med, vil dette altid være jokeren i regnestykket.  

Som Niels Bohr bl.a. er citeret for: "It is exceedingly difficult to make predictions, particularly 

about the future."
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Bilag 

Figur 1 

Oversigt over sandsynligheder ved standardafvigelser. 
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Figur 2 

0 crash - 3 korrektioner 
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Figur 3 

2 crash - 2 korrektioner 
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Figur 4 

5 crash - 1 korrektion 

 

Figur 5 

Change Standard dev 

-9,0350% -7,72 

-8,9295% -7,63 

-8,8068% -7,53 

-7,6167% -6,51 

-6,8657% -5,87 

-6,8014% -5,81 

-6,7123% -5,74 

  -6,6634% -5,70 

-6,1156% -5,23 

-6,1012% -5,21 
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