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Sammanfattning

Tidigare forskning på finansiella data har visat att det i vissa fall föreligger en negativ 

korrelation mellan historisk avkastning och framtida volatilitet. Alltså att en negativ nyhet gör 

att volatiliteten ökar mer än vad en positiv nyhet hade orsakat. Detta fenomen benämns som 

asymmetrisk volatilitet eller leverage effect och har tydliga ekonomiska och ekonometriska 

implikationer. Ickelinjära GARCH-modeller och tester har tagits fram för att behandla och 

undersöka detta fenomen. Då vi skattar modellerna på den realiserade avkastningen för HQ 

aktien får vi fram att omvänt resonemang gäller för våra data. Det innebär, för HQ aktien, att 

en positiv nyhet gör att volatiliteten ökar mer än vad en negativ nyhet av samma storlek hade 

orsakat.

Sökord: Asymmetrisk volatilitet, leverage effect, News Impact Curve, GARCH, EGARCH, 
GJR.
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1. Introduktion

Finansiell risk i vardagliga termer förknippas ofta med negativ avkastning för en given 

tillgång och mäts med standardavvikelsen. För att kunna predicera risk är det viktigt för till 

exempel portföljförvaltare att använda sig utav tillförlitliga modeller, så att de kan uppnå 

optimal portföljsammansättning, optimal hedgestrategi eller för prissättning av derivat.

Det är standard inom finansiell ekonomi att likställa volatilitet och standardavvikelse samt 

variansen som den kvadrerade standardavvikelsen, se till exempel (Christie, 1982). Vi 

kommer hädanefter att föra oss med dessa begrepp enligt ovanstående definitioner.

Hur volatiliteten ska modelleras tvistar de lärde om. Allt sedan Engle (1982) samt Bollerslev 

(1986) presenterade sina artiklar om ARCH- samt GARCH-modellen har modellutvecklingen 

resulterat i otaliga varianter av dessa modeller. Det faktum att det finns så många modeller 

visar på att det inte finns en modell som bäst predicerar volatiliteten. Eftersom att volatiliteten 

är det generellt accepterade riskmåttet berörs alla placeringar av den förväntade framtida 

volatiliteten. E.g. en utställd option baserad på en underskattad volatilitetsprediktion eller en 

portfölj vars sammansättning är baserad på överestimerad volatilitet kan ge kostsamma 

konsekvenser.

 

På senare tid har modeller som beaktar asymmetrisk volatilitet utvecklats, se till exempel 

(Glosten, Jagannathan & Runkle, 1993) och (Nelson, 1990) m.fl. Dessa modeller tar hänsyn 

till att positiva och negativa feltermer kan ha olika inverkan på volatiliteten vilket har 

motiverats av de empiriska fynden från bland annat (French, Schwert & Stambaugh, 1987) 

och (Christie, 1982).

Vi kommer i denna uppsats att undersöka om asymmetrisk volatilitet föreligger för aktien 

HQs realiserade avkastning. Författarna avser att testa huruvida negativa chocker påverkar 

1.1 Bakgrund & tidigare forskning
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volatiliteten annorlunda relativt positiva. Uppsatsen kommer att behandla den svenska aktien 

HQ Bank, för perioden 2004-01 till 2007-12. Vi ämnar ej undersöka de underliggande 

anledningarna till varför asymmetrisk volatilitet kan tänkas uppstå. Den intresserade hänvisas 

till vidare läsning kring företags kapitalstrukturer (Christie, 1982) samt investerares 

testosteronnivåer (Coates & Herbert, 2008).

De resterande avsnitten i uppsatsen kommer att behandla den teoretiska referensramen 

(avsnitt 2), resultat och tolkningar av den empiriska studien (avsnitt 3) samt en 

sammanfattande diskussion kring erhållna resultat (avsnitt 4).
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2. Teoretisk referensram

I linjär regression är heteroskedasticitet1 ett problem som kan åtgärdas genom att genomföra 

en variabeltransformation så att homoskedasticitet föreligger. Men i vissa fall kan man 

utnyttja det faktum att perioder med hög volatilitet tenderar att följas av perioder med hög 

volatilitet. Det vill säga att det uppstår volatilitetskluster se e.g. Mandelbrot (1963), detta är 

ett förekommande fenomen för bland annat inflation, räntor och aktiekurser (Pindyck & 

Rubinfeld, 1998).

En modell som kan användas då feltermerna är heteroskedastiska är ARCH-modellen vilken 

presenterades av Engle (1982). ARCH-modellen producerar estimat för den betingade 

variansen. ARCH (1)-modellen beskrivs enligt:

2 2
1*t tσ ω α ε −= + (1)

Där ω är en konstant samt α  är en skattad koefficient.

Enligt ekvation (1) beror den betingade variansen, i tiden t, av den kvadrerade feltermermen, 

ε, i perioden t-1. Givet att feltermerna är heteroskedastiska leder ARCH-modellen till mer 

effektiva skattningar av de parametrarna som ska estimeras. Då variansen kan förväntas bero 

på feltermer långt bakåt i tiden, kan modellen med fördel generaliseras till en GARCH (p,q)-

modell (Pindyck & Rubinfeld, 1998). Denna modell presenterades av Bollerslev (1986). 

GARCH-modellen är en utbyggnad av ARCH-modellen i vilken den betingade variansen 

beror på den kvadrerade feltermen samt variansen i tidigare perioder. GARCH(1,1)-modellen 

ges av:
2 2 2

1 1* *t t tσ ω α ε β σ− −= + + (2)

Där ω är en konstant samt α och β är skattade koefficienter.

1  Heteroskedasticitet föreligger då feltermernas, ε, varians ej är konstant över tiden.

2.1 Volatilitetsmodeller
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Med GARCH-modellen får man färre parametrar (då den generella GARCH-modellen är en 

ARCH(∞)-process) och den blir således lättare att estimera (Pindyck & Rubinfeld, 1998).

Både ARCH- och GARCH-modellerna ger lika vikter till positiva och negativa feltermer. 

Detta implicerar att feltermen skulle ha en symmetrisk inverkan på volatiliteten. Men 

empiriska studier på finansiella data tyder på att feltermens inverkan på den betingade 

variansen inte sällan är asymmetrisk, e.g. (Rivera-Gonzales, 1998), (Rabemananjara & 

Zakoian, 1993) och (Engle & Ng, 1993).

För att undersöka huruvida asymmetri föreligger har ickelinjära GARCH-modeller utvecklats 

som tar hänsyn till detta. Glosten, Jagannathan & Runkle (1993) presenterade en ickelinjär 

modell, som tillåter feltermens inverkan på den betingade variansen bero av dess tecken. 

GJRGARCH(1,1)-modellen ges av:

2 2 2 2
1 1 1 1* * *t t t t tSσ ω α ε γ ε β σ−

− − − −= + + + (3)

där 1tS −
−  = 1 om 1tε − < 0 och 0 för övrigt. ω är en konstant samt α, γ, β är skattade 

koefficienter.

Då feltermen är positiv reduceras modellen till en GARCH(1,1). Om γ är signifikant skild 

från noll föreligger asymmetri. Givet att γ är positiv implicerar detta att negativa feltermer har 

en större inverkan på 2
tσ relativt positiva feltermer av samma storlek. Omvänt resonemang 

gäller då γ är negativ.
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En annan ickelinjär modell som tillåter asymmetri är EGARCH-modellen som togs fram av 

Nelson (1990). EGARCH(1,1) ges av:

12 21
12 2

1 1

ln( ) * * *ln( )t t
t t

t t

ε εσ ω α γ β σ
σ σ

− −
−

− −

= + + + (4)

där ln är den naturliga logaritmen, ω är en konstant samt α, γ, β är skattade koefficienter.

EGARCH modellen tillåter asymmetri genom att då γ har ett negativt tecken så kommer en 

negativ felterm att få en större inverkan på volatiliteten jämfört med en positiv felterm av 

samma storlek. Om γ har ett positivt tecken gäller det omvända resonemanget.

Då modellen är en semi-log kommer feltermens storlek ge en exponentiell inverkan på den 

betingade variansen. Detta resulterar i att modellen kan komma att överestimera 2
tσ  för 

”stora” värden på feltermen (vilket lätt ses då modellen antilogaritmeras) cf. resultaten i Engle 

& Ng, (1993).

Empiriska fynd från Taylor (2004) och Wu (2001) pekar på att GJR- samt EGARCH-

modellerna på ett tillfredställande sätt inkorporerar chockers asymmetriska inverkan på 

avkastningens betingade varians. Motivationen till de modeller som uppsatsen behandlar 

bygger på att (1) GJR samt EGARCH har presterat väl i tidigare forskning samt (2) 

modellerna har intuitiva tolkningar.

2.1.1 Feltermens fördelning

Mandelbrot (1963) observerar att den empiriska fördelningen för aktieavkastningar ofta har 

högre kurtosis jämfört med normalfördelningen. Bollerslev (1987) förespråkar modellering av 

finansiella data med t-fördelade feltermer, detta eftersom att feltermerna ofta har fetare 

svansar och högre kurtosis än normalfördelningen. Detta leder i sin tur till bättre 

parameterskattningar än om feltermerna antas vara normalfördelade. Vi har studerat 

aktieavkastningens- samt feltermernas fördelning (se bilaga 1, figur B1.1 samt figur B1.2) för 

vårt stickprov och väljer att använda t-fördelningen i linje med Bollerslevs (1987) resultat.
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Ett fenomen som påträffas vid modelleringen av finansiella data är de asymmetriska utfallen 

för volatilitetsprocessen med anledning av oförutsedda chocker (chocker definieras nedan). 

Tidigare forskning tyder på att de finansiella marknaderna blir mer volatila då negativa 

chocker inträffar relativt positiva chocker av samma storlek e.g. (Mandelbrot, 1963) och 

(Christie, 1982). Denna asymmetri benämns även leverage effect (Gonzalez-Rivera, 1998). 

För att tydliggöra resonemanget ovan, definierar vi chocker enligt nedanstående.

Låt rt vara den realiserade avkastningen, 1ln( ) ln( )t t tr p p −≡ − , för en given aktie vid tiden t 

och It-1 vara utfallsrummet för tidigare information, vilket innehåller all information som finns 

tillgänglig för investerare upp till tiden t-1. Då investerare agerar utifrån all tillgänglig 

information vid tiden för deras investering blir den förväntade avkastningen och den 

betingade variansen:

[ ]1r |  t t tm E I −≡ (5)

[ ]2
1ar r |  t t tV Iσ −≡ (6)

Med dessa definitioner så får vi fram den oväntade avkastningen vid tiden t är:

t t tr mε ≡ − (7)

 

Den oväntade avkastningen, εt, ses som ett mått på chocken i tiden t. Enligt resonemanget, 

ovan, beträffande asymmetrisk volatilitet, ses då ett positiv εt (en oväntad ökning i 

avkastningen) som en positiv chock. Omvänt resonemang gäller för ett negativ εt (Engle & Ng 

1993).

2.2 Leverage effect
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Hur positiva respektive negativa chocker påverkar volatiliteten finns det ingen konsensus 

kring. Vissa författare har funnit att ”små” positiva chocker påverkar volatiliteten mer relativt 

”små” negativa chocker medan ”stora” negativa chocker har större inverkan på volatiliteten 

relativt ”stora” positiva chocker. Alltså chockens inverkan på volatiliteten beror av både 

storlek och tecknet (Rabemananjara & Zakoїan 1993). Engle & Ng (1993) menar däremot att 

negativa chocker, oavsett storlek, orsakar mer volatilitet relativt positiva chocker. 

Forskningsresultaten kring leverage effect är alltså inte entydiga, dock så är det ett 

återkommande resultat att korrelationen mellan historisk avkastning och storleken på framtida 

volatilitet är negativ. Generellt gäller att om inverkan på den betingade volatiliteten skiljer sig 

för positiva och negativa chocker, av samma storlek, så är volatiliteten asymmetrisk.

Engle & Ng (1993) utvecklade en metod för att grafiskt illustrera chockers effekt på den 

betingade variansen och benämner den News Impact Curve, NIC. NIC tas fram genom att då 

modellen har estimerats, hålla all information till och med tiden t-2 konstant. Då kan man 

studera relationen mellan εt-1 och 2
tσ . NIC illustrerar därmed chockers inverkan på den 

betingade variansen, genom att undersöka om grafen är symmetrisk för olika vikter på 

chocken i tiden t-1. I.e. om en leverage effect existerar så kommer det att åskådliggöras 

genom att kurvan får olika lutning för negativa chocker relativt positiva chocker. NIC för 

respektive modell återfinns i avsnitt 3.2.2.

2.2.1 Test för leverage effect

De adekvata tester som utvecklats av Engle & Ng (1993) för att undersöka om en leverage 

effect föreligger är Sign Bias Test, Positive Size Bias Test, Negative Size Bias Test samt Joint  

test. Respektive test undersöker huruvida man kan predicera de kvadrerade normaliserade 

residualerna, 2 2( / )t t tv ε σ≡ , med någon annan variabel som tidigare observerats, men som 

inte ingår i volatilitetsmodellen. Om denna variabel har förklarande kraft så implicerar detta 

att den ursprungliga volatilitetsmodellen är felspecificerad. För testen i), ii) samt iii) är 

teststatistikan t-kvoten för parametern, b, framför den för testet definierade variabeln. Om 

denna är signifikant skild från noll förkastas noll-hypotesen om ingen förklarande kraft.
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0) Sign Bias Test undersöker dummyvariabeln 1tS −
−  som antar värdet 1 om 0tε <  och 

0 för övrigt. Testet undersöker de positiva och negativa chockernas inverkan på 

volatiliteten som inte förklaras av volatilitetsmodellen. Detta testas med 

hjälpregressionen:
2

1*t t ta b S uν −
−= + + (8)

i) Negative Size Bias Test undersöker variabeln 1 1*t tS ε−
− − . Detta test syftar till att se 

huruvida storleken på negativa chocker har en inverkan på volatiliteten som inte 

förklaras av volatilitetsmodellen. Här estimeras hjälpregressionen:

2
1 1* *t t t ta b S uν ε−

− −= + + (9)

ii) Positive Size Bias Test undersöker hur storleken på de positiva chockerna har en 

inverkan på volatiliteten som inte förklaras av volatilitetsmodellen. Här undersöks 

variabeln 1 1*t tS ε+
− −  där 1 11t tS S+ −

− −≡ − . Där hjälpregressionen ges av:

2
1 1* *t t t ta b S uν ε+

− −= + + (10)

iii) Joint test, undersöker testen i), ii) samt iii) simultant, där teststatistikan2 är 2*T R  

för noll-hypotesen: b1=b2=b3 =0. Här ges hjälpregressionen av:

2
1 1 2 1 1 3 1 1* * * * *t t t t t t ta b S b S b S uν ε ε− − +

− − − − −= + + + + (11)

2 2
mχ fördelad under noll-hypotesen. Där m är antalet restriktioner, i detta fall är m lika med tre.
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3 Resultat

Föremål för denna uppsats är den svenska aktien HQ Bank, vilken observerats för varje avslut 

under perioden 2004-01 till 2007-12, totalt 42861 observationer. Data erhölls från NASDAQ 

OMX. Dessa observationer justerades för aktiesplittar3 samt utdelningar4 under perioden. 

Därefter har priset, tp , transformerats enligt ekvation (12). Den transformerade variabeln 

kallar vi realiserad avkastning och består av 1004 observationer. Realiserad avkastning ges 

av:

1

ln t
t

t

pr
p −

 
≡  

 
(12)

Den realiserade avkastningen uppvisar en tydlig leptokurtosis vilket stämmer överens med 

resultaten från Mandelbrot (1963), för grafisk beskrivning se bilaga 1. Residualerna har testats 

för autokorrelation med Ljung-Box Q-statistika. Testet kan ej förkasta noll-hypotesen om att 

ingen autokorrelation föreligger upp till ordningen femton, på fem procents signifikansnivå. 

Resultatet redovisas i tabell B1.2 i bilaga 2. 

3 Split 1, 2:1, datum: 2006-04-07,
  Split 2, 2:1, datum 2007-04-05.
4 Utdelning 1: 2004-04-01, 5 kr/aktie,
  Utdelning 2: 2005-04-06, 6 kr/aktie,
  Utdelning 3: 2006-04-07, 12 kr/aktie,
  Utdelning 4: 2007-04-14, 12 kr/aktie.

3.1 Data
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3.2.1 Modellresultat

Estimation av modeller genomfördes i EViews med maximum likelihood metoden. Vi antar 

att den realiserade avkastningen följer en AR(1)-process. Resultatet av denna estimation 

redovisas i bilaga 2. Estimationerna, nedan, är gjorda på AR(1)-modellens feltermer, med 

medelfelen för parametrarna inom parentes.

GARCH(1,1)
2 2 2

1 11,68 06 0,045* 0,953*t t tEσ ε σ− −= − + +

       (1,12E-06)    (0,0134)       (0,0130)

Log-likelihood: 2828,867 R2 : 0,004237.

GJR(1,1) 
2 2 2 2

1 1 1 18,33 07 0,041* 0,029* * 0,970*t t t t tE Sσ ε ε σ−
− − − −= − + − +

(6,63E-07)   (0,0117)       (0,0121)              (0,0100)

Log-likelihood: 2830,765 R2 : 0,004406. 

EGARCH(1,1)

12 21
12 2

1 1

ln( ) 1,35 0,092* 0,034* 0,992*ln( )t t
t t

t t

ε εσ σ
σ σ

− −
−

− −

= − + + +

           (0,0455)  (0,0246)           (0,0123)            (0,0045)

Log-likelihood: 2829,203 R2 : 0,004724.

3.2 Resultat
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Nedan redovisas teststatistikan för koefficienterna av ovan skattade modeller.
Tabell 3.1, ”T-kvoter & p-värden för parametrar, per modell”, Källa: Egen framställning.
Parameter GARCH GJR EGARCH
ω 1,50 

(0,1324)

1,26 

(0,2090)

-2,97 

(0,0030)
α 3,34 

(0,0008)

3,51 

(0,0004)

3,74 

(0,0002)
γ - -2,41 

(0,0161)

2,79 

(0,0053)
β 73,21 

(p <0,0000)

96,75 

(p <0,0000)

220,59 

(p <0,0000)
Observera: t-kvoten är avrundad till två decimaler, p-värden anges inom parantes.

I tabell 3.1 kan det utläsas att α, γ, β är signifikanta (på fem procents signifikansnivå) för alla 

tre modellerna. Med ω icke signifikant skild från noll för GARCH och GJR i.e. resultaten 

tyder på att ingen konstant volatilitet föreligger.

För EGARCH är ω signifikant skild från noll. Detta innebär att eftersom EGARCH är semi-

log så kommer en, signifikant, negativ konstant leda till att man för den anti-logaritmerade 

modellen, multiplicerar 2
1tσ −  med e ω α− − , vilket minskar variansskattningen i tiden t. Det vill 

säga tolkningen för konstanten ω är inte konstant volatilitet utan istället en parameter som 

skalar ner inverkan av variansen i perioden t-1 på volatilitetsprediktionen.

 

Att γ är signifikant skild från noll för de ickelinjära modellerna tyder på att det finns en 

asymmetrisk inverkan på volatiliteten, dock inte med de förväntade tecknen. Som tabell 3.1 

anger så får GJR ett signifikant negativt γ och minskar därmed inverkan på volatiliteten då 

chocken är negativ. Medan EGARCH får ett signifikant positivt γ som innebär att då 

feltermen är negativ kommer den att minska volatiliteten. Våra resultat går alltså går stick i 

stäv med tidigare forskning som pekar på att negativa chocker producerar högre volatilitet 

relativt positiva chocker se e.g. (Glosten, Jagannathan & Runkle, 1993), (Engle & Ng, 1993) 

samt (Rabemanajara & Zakoian, 1993).
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3.2.2 Testresultat

Här nedan presenteras resultaten för, de i avsnitt 2.2.1, definierade testen.

Tabell 3.2, ”Testresultat per modell”, Källa: Egen framställning. 
Modell Sign Bias Test Neg. Size Bias Test Pos. Size Bias Test Joint Test

GARCH(1,1) -1,72
(0,0864)

0,28
(0,7797)

1,92
(0,0550)

4,81

GJR(1,1) -1,83
(0,0678)

0,12
(0,9048)

1,88
(0,0609)

5,34

EGARCH(1,1) -1,85
(0,0653)

0,09
(0,9302)

1,87
(0,0616)

5,46

Observera: För sign och size testen ges t-kvoten, avrundad till två decimaler, p-värde inom parentes. För joint 
test ges Lagrange Multiplier statistikan, T*R2 , vilken är approximativt 2χ -fördelad med m frihetsgrader (där m 
är antalet restriktioner under noll-hypotesen) .

Sign-, Size- och Joint testen för GJR samt EGARCH är icke signifikanta på fem procents 

nivån. Resultatet tyder på att modellerna inte är felspecificerade, alltså att ingen förklarande 

kraft finns i hjälpregressionerna. Detta är förväntade resultat då de ickelinjära modellerna tar 

hänsyn till asymmetri borde det inte finnas någon extra förklarande kraft i 

hjälpregressionerna. 

Testen för GARCH ger inte heller signifikanta resultat för något utav testerna, dock så är t-

statistikan för Positive Size Bias test mycket nära förkastelsegränsen på fem procents nivån. 

Vilket antyder att modellen kan ha problem med att fånga upp information kring stora 

positiva chocker.

Testen tyder ej på att GARCH-modellen skulle vara felspecificerad, det ska ses i ljuset av att 

det erhölls signifikanta γ för de ickelinjära modellerna. Vi hade förväntat oss att åtminstone 

Sign Bias Test skulle ha resulterat i ett signifikant resultat för GARCH-modellen, då detta 

skulle ha gått i linje med resultaten från tidigare forskning se e.g. (Glosten, Jagannathan & 

Runkle 1993). Vid en jämförelse av modellerna presterar GARCH-modellen dock ändå sämst, 

sett till log-likelihooden samt R2 (se avsnitt 3.2.1). 
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Här visas utfallet för GARCH(1,1)- samt GJR(1,1)-modellerna i syfte att illustrera den 

leverage effect som GJR(1,1)-modellen fångar upp.

Figur 3.1 ”News Impact Curve för GJR(1,1) & GARCH(1,1)”, Källa: Egen framställning.

3210-1-2-3
e(t-1)

Varians(t)

GJR
GARCH

Modell

News Impact Curve för GJR & GARCH

Ekvationen för GARCH ges av:
( )2 2

1*t tAσ α ε −= + (13)

Där 2
1* tA ω β σ −≡ + . Chocken har en symmetrisk inverkan på volatiliteten i tiden t då den 

endast beror av parametern α.

Ekvationen för GJR ges av:

( )2 2
1*t tAσ α ε −= +  då 1tε − >0 (A14)

( )2 2
1*t tAσ α γ ε −= + +
 
då 1tε − < 0 (B14)

Där 2
1* tA ω β σ −≡ +  .
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Då chocken är positiv kommer GJR att reduceras till en vanlig GARCH(1,1) och enbart bero 

av α. Medan om chocken är negativ kommer volatiliteten att bero av (α+γ). Den skattade 

regressionen ger oss ett negativt γ vilket innebär att en negativ chock kommer att få en mindre 

inverkan på volatiliteten relativt en positiv av samma storlek.

Figur 3.1 tydliggör GARCH-modellens symmetri för negativa- och positiva chocker.

För GJR-modellen ger positiva chocker en större inverkan på volatiliteten relativt negativa (av 

samma storlek). Detta resulterar i ovan (streckade) graf och indikerar att det föreligger en 

asymmetrisk inverkan på volatiliteten som beror av tecknet på chocken.
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Nedan redovisas NIC för EGARCH(1,1)- mot GARCH(1,1)-modellen. Med anledning av att 

EGARCH ger extrema vikter till ”stora” positiva chocker valde vi att behålla ln-skalan då 

grafen på detta sätt bäst illustrerar asymmetrin.

Figur 3.2, ”News Impact Curve för EGARCH(1,1) & GARCH(1,1)”, Källa: Egen framställning.

3210-1-2-3
e(t-1)

ln(varians(t))

EGARCH
GARCH

Modell

News Impact Curve för EGARCH & GARCH

GARCH i figur 3.2  beräknas enligt: logaritmen av ekvation (13).

EGARCH ges av ekvationen:

1 1

12 1
2 2

( ) ' * *
t t

t t
tln A

ε εσ α γ
σ σ

− −

− −= + + (15)

Där 2
1' *ln( )tA ω β σ −≡ + .

Då vår skattning av EGARCH-modellen ger oss ett positivt γ så kommer negativa chocker att 

minska volatiliteten i tiden t. Därför kommer positiva chocker att producera större 

variansprediktioner jämfört med negativa chocker av samma storlek. Vilket kan observeras av 

grafen i figur 3.2.
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4. Slutsatser

Vi finner att negativa respektive positiva chocker har en asymmetrisk inverkan på volatiliteten 

under den undersökta tidsperioden för HQ aktien. Asymmetrin yttrar sig genom att ge större 

vikter till positiva chocker jämfört med negativa chocker av samma storlek. Detta framgår av 

de signifikanta parameterskattningarna i GJR och EGARCH där γ antar ett negativt tecken 

(för GJR) respektive positivt tecken (för EGARCH) och reducerar därmed negativa chockers 

inverkan på volatiliteten. Detta kan även observeras i NIC diagrammen (se avsnitt 3.2.2) då 

modellerna som tillåter asymmetri har en flackare lutning för negativa chocker. 

Sett till log-likelihood så får GJR högst värde och GARCH lägst, detta tyder på att GJR-

modellen fångar upp mer information då den tillåter asymmetri. EGARCH har det högsta R2 

värdet och GARCH det lägsta, detta skulle även det kunna ses som ett tecken på GARCH-

modellens tillkortakommande då den inte tar hänsyn till asymmetrisk volatilitet.

Testen för Sign Bias, Negative Size Bias, Positive Size Bias test samt Joint test ger alla icke 

signifikant resultat för de ickelinjära modellerna (se tabell 3.2) vilket implicerar att 

modellerna är korrekt specificerade. Att GARCH kommer väldigt nära ett signifikant resultat 

(för noll-hypotesen om att modellen skulle vara felspecificerad), för Positive Size Bias test 

skulle även detta kunna vidare underbygga våra slutsatser kring att asymmetrisk volatilitet 

föreligger.

Uppsatsen resultat ger intressanta implikationer vid finansiell tillämpning, till exempel: Givet 

att vårt resultat håller (även då stickprovsperioden utökas) kommer GARCH-modellen att 

överestimera variansprediktionerna för negativa chocker. Detta skulle i sådana fall innebära 

att om en option är prissatt med en variansprediktion av GARCH-modellen, då det 

observerades en negativ chock i perioden t-1, så kommer optionen i tiden t att ha ett för högt 

pris mot vad den skulle ha haft om den prissattes med en variansprediktion från en utav de 

ickelinjära modellerna.
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I författarnas mening är de erhållna resultaten förbryllande och vi finner ingen teoretisk grund 

för att tolka anledningen till dessa. Med detta sagt var det inte heller syftet med uppsatsen, 

utan endast att klargöra för begreppet leverage effect samt testa för asymmetriska utfall i våra 

volatilitetsprediktioner.

 

Intressant för vidare studier är (1) att vidga stickprovsperioden, (2) testa för asymmetrisk 

volatilitet på flera svenska aktier, (3) testa för asymmetrisk volatilitet på svenska aktieindex, 

(4) genomföra testerna med flera modeller e.g. STES, LSTGARCH, ESTGARCH, YAARCH, 

(5) belägga våra resultat med ekonomisk teori.
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Bilaga 1

Figur B1.1, ”Histogram för den realiserade avkastingens fördelning mot standard normalfördelning”, Källa: Egen 
framställning.

0,1000,0750,0500,0250,000-0,025-0,050
r(t)

Histogram för r(t) mot standard normalfördelningen

Figur B1.1 visar den realiserade avkastningens fördelning mot standard normalfördelningen 

och det kan lätt utskiljas att den innehåller väsentligt fler observationer kring medelvärdet 

samt att den har observationer långt ute i svansarna. Detta motiverar valet av t-fördelning vid 

estimering av parameter skattningar.
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Figur: B1.2, ”Histogram för feltermernas fördelning mot standard normalfördelning”, Källa: Egen framställning.

0,1000,0750,0500,0250,000-0,025-0,050-0,075
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Histogram för e(t) mot standard normalfördelningen

Figur B1.2 visar tydligt att feltermernas fördelning har fetare svansar samt en högre kurtosis 

än standard normalfördelningen.
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Bilaga 2
Nedan presenteras estimationsresultaten för respektive modell med medelfelen för 
koefficienterna inom parentes.

AR(1)-processen definieras enligt:
1*t t tr rω φ ε−= + + (B1)

GARCH AR(1)
10,000296 0,058413*rt t tr ε−= + +

       (0,000427) (0,028362)
Inverterad AR rot5: 0,06 Durbin-Watson6: 1,93

GJR AR(1)
10,000346 0,056533*t t tr r ε−= + +

      (0,000421) (0,027838)
Inverterad AR rot: 0,06 Durbin-Watson: 1,93

EGARCH AR(1)
10,000394 0,056908*t t tr r ε−= + +

       (0,000419) (0,027950)
Inverterad AR rot: 0,06 Durbin-Watson: 1,93

Nedan ges det av tabell B1 att konstanten, ω, för alla modellerna är icke signifikant skild från 

noll. Koefficienten,φ , för AR-termen är signifikant skild från noll för alla tre modellerna.  

Tabell B1.1 ”T-kvoter & p-värden för parametrar, per modell”, Källa: Egen framställning.

5Inverterad AR rot test statistika 
H-noll: Processen är stationär
H-alternativ: Ej så
Förkasta h-noll om ’Inverterad AR rot’ > 1.
6 Durbin-Watson test statistika
H-noll: ρ = 0
H-alternativ: ρ ≠ 0
Förkastelsegränser, med två förklarande variabler, α = 0,05 och n=100.
DL =1,63 och DU =1,72
Förkasta ej H-noll om Dobs > DU  
Samt om Dobs < 4 - DU                 
Resultat:
1,93 > 1,72
1,93 <  4 - 1,72
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Parameter GARCH GJR EGARCH
ω 0,69

(0,4876)
0,82
(0.4110)

0,94
(0.3460)

φ 2,06
(0,0394)

2,03
(0,0423)

2,04
(0,0417)

Observera: t-kvoten är avrundad till två decimaler, p-värden anges inom parentes.

I tabell B1.2 ges att ingen av laggarna för någon utav modellerna är signifikant skild från noll 

på fem procents signifikansnivå. Vi kan därmed inte förkasta noll-hypotesen om att ingen 

autokorrelation föreligger upp till ordningen femton.
Tabell B1.2 ”Tabell över resultat av Ljung-Box test för autokorrelation”, Källa: Egen framställning.
Lagg No. GARCH GJR EGARCH
1 0,93 (0,335) 1,06 (0,304) 1,03 (0,310)

2 5,22 (0,073) 5,37 (0,068) 5,34 (0,069)

3 5,48 (0,140) 5,61 (0,132) 5,59 (0,134)

4 5,50 (0,240) 5,64 (0,228) 5,61 (0,230)

5 5,63 (0,344) 5,77 (0,329) 5,74 (0,332)

6 7,79 (0,254) 7,93 (0,243) 7,90 (0,246)

7 7,79 (0,351) 7,93 (0,338) 7,90 (0,341)

8 14,05 (0,081) 14,19 (0,077) 14,16 (0,078)

9 14,05 (0,120) 14,19 (0,116) 14,16 (0,117)

10 14,05 (0,171) 14,19 (0,164) 14,16 (0,166)

11 14,06 (0,230) 14,20 (0,222) 14,17 (0,224)

12 14,07 (0,297) 14,20 (0,288) 14,18 (0,290)

13 14,94 (0,311) 15,07 (0,303) 15,04 (0,305)

14 16,78 (0.268) 16,92 (0,261) 16,89 (0,262)

15 18,36 (0,244) 18,50 (0,237) 18,47 (0,239)
Observera: Q-statistikan är avrundad till två decimaler, p-värden anges inom parantes.
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