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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um tilvist kerfisbreytinga í fjármálagögnum og eru áhrif þeirra á þráleitni 

og spá GARCH líkana fyrir fé í húfi rannsökuð. Í rannsókninni var reiknirit Bai og Perron 

notað til að kanna hvort kerfisbreytingar væru til staðar í flökti ávöxtunar OMXI15 

vísitölunnar og tímasetningar þeirra fundnar. Notast var við dagleg gögn á tímabilinu frá 

3. janúar 1996 til 30. júní 2008 og fundust merki um fimm kerfisbreytingar. Í kjölfarið 

voru tvær vinsælar útgáfur af GARCH líkaninu, AR(1)-GARCH(1,1) og AR(1)-GJR-

GARCH(1,1), metnar og það kannað hvort mögulegt væri að bæta matið fyrir líkönin og 

minnka þráleitni þeirra með því að taka tillit til áðurnefndra kerfisbreytinga. Rannsóknin 

leiddi í ljós að matið batnaði fyrir bæði líkönin, samkvæmt upplýsingaviðmiðum Akaike 

og Bayes, og þráleitni þeirra minnkaði. Næsta skref rannsóknarinnar fólst í því að 

framkvæma utan úrtaks spá fyrir fé í húfi, þar sem notast var við mislöng spátímabil. Til 

þess að mæla árangur spálíkananna var notast við tapföllin meðalferviksfrávik og 

meðalalgildisfrávik og afturvirka prófun, þar sem brothlutföll voru borin saman og gæði 

spáa metin með Kupiec og Christoffersen prófunum. Þegar brothlutföll spáa voru 

skoðuð kom í ljós að þau voru yfirleitt mjög svipuð, hvort sem gert var ráð fyrir 

kerfisbreytingum í líkönunum eða ekki. Hins vegar sýndu tapföllin greinilega að þau 

líkön, sem tóku tillit til kerfisbreytinga, spáðu nákvæmar fyrir fé í húfi. Af 

niðurstöðunum var einnig ljóst að líkönin gáfu nákvæmari spá eftir því sem þau höfðu 

minni þráleitni. 
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1 Inngangur 

Í samanburði við erlenda hlutabréfamarkaði er íslenski markaðurinn bæði smár og 

ungur. Rannsóknir benda þó til þess að margt sé líkt með íslenska markaðnum og 

mörkuðum annarra landa. Almennt er gert ráð fyrir því að þau lögmál, sem talin eru 

gilda fyrir aðra markaði, eigi einnig við um íslenska hlutabréfamarkaðinn. (Gylfi 

Magnússon, 2006, 2007). Líkt og kauphallir víða um heim reiknar Kauphöll Íslands út 

vísitölur, til að sýna á einfaldan hátt hvernig breytingar verða á hlutabréfaverði á hinum 

íslenska markaði (Kauphöll Íslands, e.d.). Þar á meðal er Úrvalsvísitala Aðallista, en hana 

nýta fjárfestar gjarnan sem viðmið þegar þeir reikna út áhættu. 

Úrvalsvísitalan heyrir til fjármálagagna. Það eru almennt talin viðtekin sannindi meðal 

fræðimanna að slík gögn einkennist af þráleitni (e. persistence), misdreifni (e. 

heteroskedasticity), og feitum hölum (e. fat tails) (Cont, 2001). Það er því nauðsynlegt 

að vera meðvitaður um þessi einkenni þegar úrvalsvísitalan er notuð til að reikna út 

áhættu. Þessi einkenni verður til að mynda að hafa í huga við úrvinnslu gagna, svo sem 

við aðhvarfsgreiningu, þar sem þau geta haft áhrif á tölfræðilegar niðurstöður og þar af 

leiðandi á áhættuspár (Andersen og Bollerslev, 1998). 

Áhættuspár koma víða fyrir í fjármálum, til dæmis við áhættustýringu, verðlagningu 

afleiða, eignastýringu, eftirlit á fjármálamörkuðum og reyndar fjárfestingum almennt. Fé 

í húfi er vel þekktur mælikvarði á áhættu, en hann þykir hentugur vegna þess hve 

auðvelt er að reikna hann. Fé í húfi byggir á líkindadreifingu í afkomu og er þar af 

leiðandi hægt að finna það út frá ávöxtunarröðum fjármálagerninga (Maginn, McLeavey, 

Pinto og Tuttle, 2007). Þekkt er að ávöxtunarraðir einkennist af misdreifni og af þeim 

sökum er oftar en ekki notast við afbrigði af GARCH líkaninu til þess að spá fyrir um fé í 

húfi. GARCH líkanið hentar vel til þess, þar sem það gerir ráð fyrir því að núverandi flökt 

sé háð eldra flökti, en af því leiðir að þráleitni er oft í GARCH líkönum (Bollerslev, 1986 

og Bollerslev og Engle, 1993). 

Þegar GARCH líkan er notað til þess að spá fyrir um áhættu í framtíðinni verður 

almenna útgáfan af því gjarnan fyrir valinu og er þá jafnframt gert ráð fyrir því að 

kennistærðir séu fastar yfir tímabilið sem er til athugunar. Það er hins vegar svo að 
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skyndilegir atburðir, sem kalla má kerfisbreytingar (e. structural breaks), geta átt sér 

stað á tímabilinu og orðið til þess að kennistærðir breytist varanlega. Þessar 

kerfisbreytingar geta til dæmis haft varanleg áhrif á dreifni ávöxtunarraða og stuðla 

GARCH líkana (Hansen, 2001). 

Ef ekki er tekið tillit til kerfisbreytinga við notkun GARCH líkana er hætta á því að 

þráleitni í dreifnijöfnu líkananna sé ofmetin, það er að hún sé mjög nálægt einum 

(Hillebrand, 2005). Ef þráleitnin er stærri eða jöfn einum er um ósístætt ferli að ræða og 

þá er ekki unnt að nota hefðbundin GARCH líkön við matið. Í slíkum tilfellum þarf að 

nota GARCH líkön sem gera ráð fyrir uppsöfnun (e. integration), eins og IGARCH og 

FIGARCH. Þrátt fyrir að uppsafnanleg GARCH líkön geti reynst gagnleg hefur verið varað 

við notkun þeirra, þar sem talið er að þau skorti fræðilegan grunn (Lamoureux og 

Lastrapes, 1990). Því má telja betra að kanna fyrst hvort minnka megi þráleitnina og 

nota hefðbundin GARCH líkön, sem nýta sér ekki uppsöfnun (Diebold, 1986). 

Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvort greina megi kerfisbreytingar í flökti 

ávöxtunar OMXI15 vísitölunnar og athuga hvort minnka megi þráleitni GARCH líkana 

með því að taka tillit til þeirra, og þar með bæta þau sem spálíkön fyrir fé í húfi. Í 

upphafi verður fjallað um helstu einkenni fjármálagagna, og eru þau viðfangsefni annars 

kafla. Í þriðja kafla verður eðli kerfisbreytinga skilgreint, en einnig verður fjallað almennt 

um áhrif þeirra. Í fjórða kafla verður farið yfir helstu próf sem nota má til þess að kanna 

hvort kerfisbreytingar séu til staðar og hversu margar þær séu. Greint verður frá 

áhrifum kerfisbreytinga á tölfræðilegar niðurstöður í fimmta kafla. Í sjötta kafla verður 

síðan fjallað ítarlega um áhættustýringu og fé í húfi. Þar verður farið yfir aðferðir sem 

nota má til þess að reikna fé í húfi, vankanta þess sem áhættumælikvarða og mikilvægi 

þess að framkvæma spár fyrir fé í húfi. Einnig er fjallað um notkun fjármálastofnana á fé 

í húfi við gerð áhættuspáa og þau atriði sem þarf að hafa í huga þegar slíkar spár eru 

framkvæmdar. Í sjöunda kafla verður GARCH líkanið leitt út, afbrigði af því skoðuð og 

farið yfir það hvernig megi nota þau sem spálíkön. Áttundi kafli fjallar svo um aðferðir 

sem nota má til þess að finna besta spálíkanið. Í níunda kafla verður greint frá þeim 

gögnum sem notuð voru í rannsókninni og því hvers vegna ákveðið var að rannsaka 

þetta tiltekna tímabil. Því næst verða tengslin milli kerfisbreytinga og fjár í húfi tekin 

fyrir í tíunda kafla. Í ellefta kafla verður framkvæmd greining, þar sem byrjað verður á 
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því að kanna hvort gögnin sýni nokkur af helstu einkennum fjármálagagna. Í sama kafla 

verða kerfisbreytingar fundnir, mismunandi spálíkön metin og það kannað hvort betri 

líkön og spár fáist með því að tillit sé tekið til kerfisbreytinga. Að lokum verður farið yfir 

helstu niðurstöður í tólfta kafla. 
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2 Helstu einkenni fjármálagagna 

Líkt og þegar hefur komið fram verður unnið með ávöxtun OMXI15 vísitölunnar og flökt 

hennar í rannsókninni í ellefta kafla. Almennt er ekki talið að mikil sjálffylgni (e. 

autocorrelation) sé í ávöxtunarröðum fjármálagagna, en það þýðir að lítil fylgni sé milli 

tafinna gilda raðar og núverandi gildis. Þó sjálffylgni sé lítil þýðir það hins vegar ekki að 

gildi raðarinnar séu algjörlega óháð hverju öðru. Ef gildi raðar eiga að vera algjörlega 

óháð má ekkert afbrigði af röðinni sýna sjálffylgni. Sjálffylgni kemur oft í ljós þegar 

ávöxtunarröðin er hafin í annað veldi, en þá fæst námundun fyrir flökt ávöxtunarinnar. 

Ef sjálffylgni er í flökti ávöxtunarraðar er sagt að þráleitni sé til staðar í gögnunum og 

ef fylgnin deyr hægar út en veldisvísisfallið er sagt að röðin hafi langt minni (e. long 

memory). Ljóst er að þráleitni og misdreifni ávöxtunarraða tengist. Flökt raðar breytist 

með tíma og ef það er hátt eða lágt á núverandi tímabili er líklegt að það verði það 

einnig á því næsta. Þannig myndast tímabil með miklu og litlu flökti og er þá talað um 

þyrpingar í flöktinu (e. volatility clustering). Af þessu leiðir að þyrpingar myndast vegna 

þess að þráleitni er til staðar. Þegar dreifni líkana er ekki sú sama yfir ákveðið tímabil er 

sagt að misdreifni sé í gögnunum og er þyrping í flöktinu því ein tegund misdreifni (Cont, 

2001). 

Við hagrannsóknir er oft gert ráð fyrir því að ávöxtun sé normaldreifð, en 

fjármálagögn eru það sjaldan, því þau eru yfirleitt hárisin (e. leptokurtic). Það að gögnin 

séu hárisin merkir að dreifing þeirra hafi hærra ris í kringum meðaltalið, sem sagt hærra 

ferilris (e. kurtosis), mjórri hliðar og feitari hala. Þegar dreifing hefur mjóar hliðar og 

feita hala finnast hlutfallslega fleiri gildi langt frá meðaltalinu miðað við 

normaldreifinguna. Sagt er að slembibreyta hafi feita hala ef hún hefur fleiri öfgagildi en 

sams konar normaldreifð breyta með sama meðaltal og dreifni (Cont, 2001 og Jón 

Daníelsson, 2011). Í viðauka 1 má sjá samanburð á dreifingum, sem augljóslega eru ekki 

normaldreifðar, og normaldreifingunni. 

Ofangreind einkenni heyra til stílfærðra staðreynda (e. stylized facts) um 

fjármálagögn og er nauðsynlegt að vera meðvitaður um þau við aðhvarfsgreiningu. Auk 

þessara einkenna fjármálagagna má nefna kerfisbreytingar. Þó svo að kerfisbreytingar 
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séu ekki hluti af stílfærðum staðreyndum um fjármálagögn er þær oft að finna í 

gögnunum, ef nægilega stór tímabil eru skoðuð. Jafnframt sýnir aragrúi rannsókna fram 

á tilvist þeirra í fjármálagögnum, til að mynda rannsóknir Hansen (2001), Aggarwal, 

Inclan og Leal (1999) og Rapach, Strauss og Wohar (2007). Í næstu köflum verður farið 

yfir það hvað felst í hugtakinu kerfisbreytingar, hvernig megi prófa fyrir þeim og hver 

séu áhrif þeirra á tölfræðilegar niðurstöður. 
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3 Kerfisbreytingar 

Þegar unnið er með tímaraðir er mikilvægt að vera meðvitaður um kerfisbreytingar og 

að þær gætu hafa átt sér stað á því tímabili sem er til skoðunar. Alla jafna er gert ráð 

fyrir því að grundvallar kennistærðir, svo sem meðaltal og dreifni, haldist stöðugar yfir 

tímabilið. Það er þó ekki alltaf raunin. Atburðir á borð við kreppur, breytt stjórnarfar, 

skyndilegar hækkanir á olíumörkuðum og aðra skelli fyrir hagkerfið geta gert það að 

verkum að kennistærðir breytist. Þá er átt við varanlegar breytingar á kennistærðum, en 

ekki þær sem vara aðeins í skamman tíma og eru innan eðlilegra marka. Líkur á því að 

kerfisbreyting eigi sér stað aukast eftir því sem að tímabilið, sem er til skoðunar, 

stækkar. (Kim og Maddala, 2000).  

Til þess að útskýra hugtakið kerfisbreytingar er gott að gefa einfaldað dæmi. Því er 

ráð að skoða eftirfarandi sjálfhverft líkan (e. autoregressive function) af fyrstu gráðu, 

sem oft er kallað AR(1) ferli: 

 

                         [  ]            (  )     (1) 

 

Þar sem yt er núverandi gildi af breytu y og yt-1 er tafið gildi af y um eitt tímabil. 

Leifaliðurinn eða afgangsliðurinn, e, táknar breytinguna í y sem líkanið nær ekki að 

útskýra. Út frá líkaninu er svo hægt að reikna eftirfarandi stika, fyrir vænta meðaltalið og 

dreifnina: 

 

  [  ]  
 

   
           (  )  

  

    
  

 

Þá má sjá að vænta meðaltalið er háð sanna meðaltali dreifingarinnar, μ, og 

leitnistuðlinum (e. trend), β. Við aðhvarfsgreiningu sýnir leitnistuðullinn hver áhrif yt-1 

eru á yt. Eins er dreifni líkansins, eða með öðrum orðum dreifnin sem er skilyrt við 

ákveðið tímabil, háð flökti dreifingarinnar í öðru veldi (óskilyrtu dreifninni) og 
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leitnistuðlinum. Bæði vænta meðaltalið og dreifni líkansins eru því háð leitnistuðlinum. 

Það er kallað kerfisbreyting þegar að minnsta kosti ein af stærðunum μ, σ2 og β breytist 

og tímapunkt breytingar má kalla brotpunkt (Hansen, 2001). 

Sérhver kerfisbreyting getur haft áhrif á eina eða fleiri kennistærðir. Því kann að vera 

vandasamt að greina hvað það er sem hefur áhrif á stika líkansins, sem sagt E[y] og 

Var(y). Áhrif kerfisbreytinga geta jafnframt komið fram strax eða með hægfara 

breytingu á stikum líkansins. Hægt er að kanna hvort kerfisbreytingar hafi átt sér stað 

með því að skoða vænta meðaltalið og dreifnina fyrir gefið líkan, það er með því að 

greina breytingar í stikum líkansins (Hansen, 2001). Þegar stikar líkansins breytast er það 

hins vegar ekki alltaf vegna þess að kerfisbreyting hefur átt sér stað, heldur geta verið 

aðrar ástæður fyrir því. Til dæmis getur dreifni líkansins breyst þannig að skipta megi 

tímaröðinni í tvö tímabil með tvo greinilega mismunandi dreifnistuðla án þess að 

kerfisbreyting hafi átt sér stað. Til að mynda getur litið út fyrir að einhvers konar 

kerfisbreyting hafi átt sér stað þegar ákveðið tímabil er skoðað, en ef sama breyta er 

skoðuð yfir stærra tímabil er augljóst að ekki var um kerfisbreytingu að ræða heldur 

eðlilegar hreyfingar í dreifni líkansins, miðað við ríkjandi skipulag. Til þess að eiga ekki á 

hættu að mistúlka breytingar á stikum líkans sem kerfisbreytingar er því mikilvægt að 

velja nægilega stórt tímabil til skoðunar og vera meðvitaður um atburði sem mögulega 

geta orsakað kerfisbreytingar. 

Til þess að skýra kerfisbreytingar betur er gott að taka dæmi um það hvernig óskilyrt 

dreifni gengisraðar gjaldmiðils getur breyst við það að skipt sé úr fastgengisstefnu yfir í 

stefnu þar sem gengið er látið fljóta. Þegar notast er við fastgengi getur gengið bæði 

verið algerlega óhagganlegt eða breytanlegt innan ákveðinna marka. Ef gengið er 

breytanlegt eru hreyfingar á genginu yfirleitt litlar, en þegar það breytist gerist það í 

stökkum. Það er vegna þess að til staðar er ákveðið miðgengi sem gengið má hreyfast í 

kringum, en fari það út fyrir sett vikmörk er gengið annaðhvort fellt eða því lyft upp 

(Gylfi Zoega og Tryggvi Þ. Herbertsson, 2005). Þá á sér stað ein öfgafull breyting í flökti 

ávöxtunarraðar gengisins en næstu gildi á eftir halda áfram að vera lítil og óskilyrta 

dreifnin verður áfram sú sama. Ef hins vegar er litið á annað tímabil, til dæmis tuttugu 

ár, og á tíunda árinu er skipt úr fastgengisstefnu yfir í fljótandi, þá breytist eðli 

gengishreyfinganna við stefnubreytinguna. Hreyfingar á genginu breytast við þetta úr 
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því að vera fáar en miklar yfir í það að vera litlar með mikilli tíðni og án takmarkana. Við 

breytinguna úr fastgengi yfir í fljótandi eykst því flöktið. Engar hömlur eru í raun á því 

hversu mikið gengið getur breyst, og þar með flöktið. Af þessu leiðir að flöktið fer úr því 

að vera tiltölulega stöðugt með einstaka stórum breytingum yfir í það að breytast ört og 

er þá sagt að kerfisbreyting hafi átt sér stað. Eftir sem áður geta hreyfingar á genginu 

enn verið miklar og breyst í stökkum, slíkt gæti þá flokkast sem misdreifni, en gæti 

einnig orsakast af því að annars konar kerfisbreyting hafi átt sér stað. 

Af ofangreindu má vera ljóst að það getur verið vandkvæðum bundið að greina 

kerfisbreytingar og er mikilvægt að velja nægilega stórt tímabil til skoðunar og vera 

meðvitaður um þá atburði sem áttu sér stað á því. Til þess að sýna fram á mikilvægi þess 

að tekið sé tillit til kerfisbreytinga við hagrannsóknir er nauðsynlegt að kynna 

sístæðnihugtakið til sögunnar. Tímaröð er sögð veikt sístæð (e. weakly stationary) ef 

hún hefur fast meðaltal og dreifni, og samdreifni (e. covariance) er óháð milli tveggja 

tímabila (Tsay, 2010). Ef raðir eru ósístæðar er yfirleitt erfitt að greina tengsl á milli 

þeirra og sú hætta fyrir hendi að aðhvarfsgreining gefi til kynna tölfræðilega marktækt 

samband milli stærða, þegar það er ekki til staðar (Þórarinn G. Pétursson, 2004).  

Það er vegna þess að ósístæðar raðir fylgja ráfferli (e. random walk) og engin leið er 

að spá fyrir um það hvernig slík röð þróast með tíma. Í þessari stöðu er þekkingin um 

núverandi gildi besta spáin fyrir gildi raðarinnar í framtíðinni, en slíkir ferlar kallast 

martingalar (e. martingale). Ráfferli eru algeng í fjármálum og eru til að mynda allir 

verðferlar martingalar, ef þeir væru það ekki væri hægt að hagnast án óvissu (Cvitanic 

og Zapatero, 2004). 

Þó svo að tímaröð sé ósístæð, og sé því ráfferli yfir ákveðið tímabil, er ekki víst að hún 

sé það fyrir öll tímabil. Tímaröð getur til að mynda verið ósístæð yfir allt tímabilið en 

verið búin til úr tveimur sístæðum röðum, sé henni skipt í tvennt þar sem kerfisbreyting 

átti sér stað. Þannig gæti verið fræðilega mögulegt að nota tímaraðir, í 

aðhvarfsgreiningu, sem eru ósístæðar undir venjulegum kringumstæðum með því að 

gera ráð fyrir kerfisbreytingunni (Perron, 1989).  
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3.1 Kerfisbreytingar sýndar með hermun 

3.1.1 Aukið ferilris og feitir halar 

Til þess að sýna á einfaldan máta hver áhrif kerfisbreytinga eru, til dæmis á dreifni, er 

hægt að herma gögn og kanna áhrifin. Við eftirfarandi hermun er notast við níu úrtök úr 

normaldreifingunni, þar sem notast er við meðaltal jafnt núlli og mismunandi gildi fyrir 

dreifnina. Stökin í úrtökunum eru 5.000 talsins og valin af handahófi úr 

normaldreifingunni. Þá fást níu sístæðar raðir með sama meðaltal, núll, en mismunandi 

dreifni. Tafla 1 sýnir dreifnina og staðalfrávik, námundað að þriðja aukastaf, sem notast 

var við þegar úrtökin voru búin til: 

 

Tafla 1  Dreifni og staðalfrávik sem voru notuð við hermun raðanna 

 

 

Með því að splæsa tveimur röðum saman má herma eftir kerfisbreytingu. Til dæmis 

er unnt að taka röð #2 og bæta henni aftan við #1, þá fæst ný röð með 10.000 gildum. 

Þá er ljóst að dreifnin hefur aukist úr 0,15 í 0,5 og er tímapunktur breytingarinnar gildi 

númer 5.001. Meðaltalið er hins vegar áfram það sama. Úr þessum níu röðum er hægt 

að búa til 36 mismunandi raðir þar sem kerfisbreyting í dreifninni hefur átt sér stað. Þá 

er spurning hvort samsettu raðirnar séu normaldreifðar eða ekki. Til þess að svara því 

getur verið gagnlegt að skoða ferilris (e. kurtosis) fyrir dreifingarnar. 
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Tafla 2  Ferilris fyrir samsettu raðirnar, þar sem lóðrétti ásinn táknar fyrri röðina og lárétti þá seinni 

 

 

Af töflu 2 má sjá að ef tveimur normaldreifðum röðum, með mismunandi dreifni, er 

splæst saman fæst í öllum tilfellum ný röð með hærra ferilris en normaldreifingin, sem 

hefur ferilris jafnt þremur. Í viðauka 1 má svo sjá nokkur stuðlarit fyrir raðirnar, 

skekkjugildi (e. skew) raðanna og niðurstöður úr Jarque-Bera normal prófinu. Prófið gaf 

til kynna að aðeins tvær af 36 samsettu röðunum væru normaldreifðar. Það er því hægt 

að túlka ranglega að raðirnar séu ekki normaldreifðar, ef ekki er tekið tillit til 

kerfisbreytinga.  

3.1.2 Mismunandi áhrif kerfisbreytinga 

Eins og þegar hefur komið fram geta kerfisbreytingar haft áhrif á mismunandi 

kennistærðir, eina eða fleiri í senn. Hér verða tekin nokkur dæmi um kerfisbreytingar. 

Notast er við sömu aðferðafræði og í kafla 3.1.1 til þess að herma kerfisbreytingar. Þá er 

til dæmis hægt að búa til röð úr 200 gildum, þar sem meðaltalið fer úr því að vera tveir 

yfir í sjö. Af mynd 1 má sjá að einhvers konar kerfisbreyting átti sér stað í gildi 101, sem 

veldur því að meðaltalið breytist. 
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Mynd 1  Kerfisbreyting sem hefur áhrif á meðaltal og verður til þess að það hækkar úr tveimur í sjö eftir 
gildi 100 

 

Einnig er hægt að skoða áhrif kerfisbreytinga á dreifni. Mynd 2 sýnir það sem á sér stað í 

hermuninni í kafla 3.1.1. Gildin fyrir og eftir kerfisbreytinguna hafa sama meðaltal, 0, en 

dreifnin breytist úr 0,25 í 16.  

 

Mynd 2  Kerfisbreyting sem hefur áhrif á dreifni og verður til þess að hún hækkar úr 0,25 í 16 eftir gildi 
100 
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Það er hins vegar ekki alltaf jafn augljóst og í sýnidæmunum að framan hvaða 

kennistærð kerfisbreytingin hefur áhrif á, og þá enn síður hvenær breytingin á sér stað. 

Mynd 3 sýnir hvernig bæði meðaltal og dreifni geta breyst. Fyrir fyrstu 100 gildin er 

meðaltalið 2 og dreifnin 0,25 og fyrir seinni 100 gildin er meðaltalið 7 og dreifnin 16. 

 

Mynd 3  Kerfisbreyting sem hefur áhrif á bæði meðaltal og dreifni frá og með gildi 101 

 

Af myndum 1 og 2 að dæma er býsna greinilegt hver áhrif kerfisbreytinganna eru. 

Það er hins vegar ekki eins augljóst í sýnidæmi 3, þó svo að breytingarnar séu frekar 

miklar á meðaltalinu og dreifninni. Til dæmis er mögulegt að kerfisbreytingin hafi ekki 

haft áhrif á sanna meðaltalið og óskilyrtu dreifnina, heldur þess í stað á leitnistuðulinn. Í 

raunveruleikanum er sjaldnast hægt að greina kerfisbreytingar með því að líta einungis á 

gröf fyrir breytur. Það getur tekið kerfisbreytingar langan tíma að hafa áhrif á gögnin og 

þær eru oftast ekki eins öfgafullar og kerfisbreytingarnar sem notaðar voru í 

framangreindum sýnidæmum. Til þess að greina áhrif og tímapunkta raunverulegra 

kerfisbreytinga er notast við sértilgerð próf og reiknirit og verður farið yfir þau helstu í 

næsta kafla. 
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4 Aðferðir til þess að prófa fyrir kerfisbreytingum 

Til eru ótal aðferðir og próf til þess að kanna hvort kerfisbreytingar séu til staðar eða 

ekki. Þægilegt er að fylgja eftirfarandi flokkun til þess að átta sig á því hvaða aðferð er 

heppilegust í sérhverju tilfelli (Kim og Maddala, 2000): 

 

a) Tímapunktur breytingar er þekktur eða ekki 

b) Aðeins ein breyting eða fleiri 

c) Brotpunktar eru m eða m+1 talsins 

 

Nokkur próf eru þekktari en önnur og verður farið yfir þau helstu í næstu köflum. 

4.1.1 Próf með þekkta brotpunkta 

Hagfræðingurinn Gregory Chow var fyrstur manna til þess nota F-prófið til þess að 

kanna hvort stikar líkana breytist yfir ákveðið tímabil, en F-prófið er vel þekkt í 

aðhvarfsgreiningu. Þegar F-prófið er notað á þann hátt er það gjarnan nefnt Chow próf 

(Griffiths, Hill og Lim, 2008). Hægt er að nota Chow prófið til þess að komast að því 

hvort kerfisbreyting hafi átt sér stað á gefnu tímabili með því að kanna hvort stikar 

líkansins hafi breyst á gefnum tímapunkti eða ekki. Til þess að útskýra Chow prófið má 

gefa sér eftirfarandi líkan þar sem fyrst er framkvæmd línuleg aðhvarfsgreining með k 

skýristærðum fyrir tímabil með n mörgum gildum. Síðan er gagnasafninu skipt í tvennt, 

þar sem annar hlutinn er með n1 fjölda gilda og hinn með n2, og aðhvarfsgreining er 

framkvæmd fyrir hvorn hluta um sig. 

 

                                                     (2) 

                                                               (3a) 

                                                               (3b) 
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 Í líkaninu táknar yt háðu breytuna og x1t og x2t tákna skýristærðir fyrir t = 1,2, ... ,n. 

Hér er sambandið milli einnar eða fleiri x breyta og y breytu kannað, þar sem áætlað er 

að x-in hafi áhrif á y. Til dæmis gæti x verið fjöldi skyndibitastaða og y mæld offita í 

tilteknu landi, einnig gæti x1 verið hitastig sjávar í kringum Ísland, x2 verið vatnsrennsli í 

íslenskum ám og y fjöldi veiddra laxa í sömu ám, svo dæmi séu tekin.1 Tímapunkturinn 

þar sem breyting á sér stað er svo táknaður með x* og leifaliðurinn, eða breytingin í 

háðu breytunni sem skýribreytur líkansins ná ekki að útskýra, er táknaður með ԑt. 

Tilgangur Chow prófsins er að kanna hvort samsvarandi stikar undirmengja séu jafnir 

og má því skilgreina núll- og gagntilgátur þess með eftirfarandi hætti: 

 

                                                  

 

Jafnframt er gert ráð fyrir því að leifaliðirnir séu óháðir og eins dreifðir, úr 

normaldreifingunni, með óþekkta dreifni. Til þess að kanna hvort hægt sé að hafna 

núlltilgátunni verður að finna eftirfarandi prófgildi F og bera það saman við viðeigandi 

höfnunargildi sem tekið er úr F-dreifingunni: 

 

   
(     (         )) ( )

(         ) (        )
 (4) 

 

Þar sem SSET táknar summu leifaliðanna í öðru veldi (e. sum of squared residuals) fyrir 

heildarlíkanið (línulegu aðhvarfsgreininguna fyrir allt gagnasettið) og SSE1 og SSE2 eru 

summur leifaliðanna fyrir sitthvort tímabilið n1 og n2. Fjöldi tímabila er svo táknaður 

með J, í þessu tilfelli er J = 2 (Chow, 1960). Auðvelt er að sýna fram á að sama niðurstaða 

fáist fyrir líkan með fleiri skýristærðir, ef notast er við fylkjaformið. Sé núlltilgátunni 

hafnað er ályktað að kerfisbreyting hafi átt sér stað, en hið gagnstæða á við ef 

núlltilgátunni er ekki hafnað, þá eru stikarnir þeir sömu fyrir og eftir tímapunkt x*. 

                                                      
1
 Þessi sýnidæmi eru hins vegar mikil einföldun og augljóst er að fleiri þættir hafi áhrif á offitu en fjöldi 

skyndibitastaða og væri því réttast að nota fleiri skýribreytur. Það sama á við áhrif á fjölda veiddra laxa í 

ám á Íslandi, til dæmis er líklegt að fjöldi slepptra seiða hafi einnig áhrif. 
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Próf með fleiri en einum brotpunkti eru í raun bara viðbót við Chow prófið. Gefið er 

að til séu J hópar með nj athuganir í hópi númer J (j = 1,2, ..., J). Samkvæmt prófinu er 

leyfilegt að einhverjir hópar hafi færri stök en k, en ekki allir. Þá er RSS0 summa 

leifaliðanna í öðru veldi fyrir heildarlíkanið og RSST er summa summu leifaliðanna í öðru 

veldi fyrir nj > k hópana, og til eru r margir slíkir hópar (r ≤ J). Þá er n = Σnj og n1 = Σr Σnj  / 

r. Fæst þá prófgildið: 

 

   
(         ) (         )

(    ) (     )
 (5) 

 

Ef þeirri núlltilgátu að stikarnir séu þeir sömu milli hópa er hafnað, líkt og notast er við í 

Chow prófinu, er ferlið F-dreift með (n - k - n1 + rk) frígráður í teljara og (n1 - rk) frígráður 

í nefnara (Dufour, 1982). Eftir sem áður bendir það til þess að kerfisbreyting hafi átt sér 

stað ef núlltilgátunni er hafnað. 

Þegar notast er við próf fyrir þekkta brotpunkta, felst í slíku prófi fyrirfram gefin 

hugmynd um það hvar brotið á sér stað. Þá er um innri (e. endogeneous) brotpunkt að 

ræða og fylgir því ákveðinn vandi, þar sem hann sýnir óhjákvæmilega fylgni við gögnin. 

Þá er hætta á að prófið gefi ranglega til kynna að kerfisbreyting hafi átt sér, en slíkt 

kallast höfnunarmistök eða alfamistök (e. type I error), þar sem réttri núlltilgátu er 

ranglega hafnað. Jafnframt getur verið vandasamt að nota próf eins og Chow prófið þar 

sem aðilinn sem framkvæmir prófið þarf að gefa sér brotpunktinn. Niðurstaðan ræðst 

þar af leiðandi af því hvaða brotpunktur er valinn af þeim sem framkvæmir prófið, það 

gæti hæglega gerst að tveir aðilar velji mismunandi brotpunkta og komist að ólíkum 

niðurstöðum. Væri lítil samkvæmni í slíku prófi. 

Hægt er að sporna við mistökum af þessu tagi með tvennum hætti. Annars vegar 

með því að velja brotpunktinn af handahófi, en þá er alltaf hætta á núlltilgátunni sé ekki 

hafnað, þó svo að brotpunkturinn sé til staðar og tilviljun ein ráði því að ekki sé valinn 

réttur punktur. Hin leiðin, sem gefur haldbærari niðurstöðu, felst í því að gert er ráð fyrir 

að brotpunktarnir séu óþekktir og notast er við próf sem hafa burði til þess að finna slíka 

brotpunkta (Hansen, 2001). 
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4.1.2 Próf með óþekkta brotpunkta 

4.1.2.1 Quand prófið 

Quand prófið er ef til vill betur þekkt sem QLR prófið. Það byggir á sennileikafallinu og 

með því er kannað hvort kennistærðirnar, meðaltal og dreifni, séu fastar yfir ákveðið 

tímabil eða breytist á ótilgreindum tímapunkti m. Hugmynd Quand gengur út á að 

aðferð Chow sé notuð fyrir alla mögulega brotpunkta. Til þess að útskýra virkni prófsins 

má notast við einfalt líkan. Líkt og í Chow prófinu er um skiptiaðhvarf að ræða (e. 

switching regression), þar sem skipt er úr einu líkani í annað þegar kerfisbreyting á sér 

stað. Því má skipta tímaröðinni í tvær minni raðir, I og J: 

 

                                                        (6) 

                                                             (     ) (7a) 

                                                             (     ) (7b) 

 

Hugmyndin á bak við prófið er að fram að tímapunkti m sé notast við annað líkanið (I) 

en eftir kerfisbreytinguna sé skipt yfir í hitt (J). Til þess að kanna hvort núlltilgátan, það 

er að engin kerfisbreyting sé til staðar og notast eigi við heildarlíkanið, sé sönn eða ekki 

er notast við eftirfarandi sennileikafall: 
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 )  
 

 
      ( ̂ ) (8) 

 

Til þess að finna tímapunkt kerfisbreytingarinnar er matið fyrir m þegar λ er í hámarki 

fundið (Quand, 1960). Þetta jafngildir því að framkvæmd séu Chow próf fyrir alla 

mögulega brotpunkta og síðan sé teiknaður ferill fyrir þau gildi sem komu út úr Chow 

prófunum. Það gildi sem er hæst er prófgildi QLR prófsins og út frá því má finna þann 

tímapunkt sem kerfisbreytingin átti sér mögulega stað á. Áður en allir mögulegir 

brotpunktar eru kannaðir er hins vegar ákveðinn afskurðarþáttur, h (e. trimming factor). 
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Afskurðarþátturinn er oft á bilinu 0,05 til 0,15. Ef til dæmis h = 0,15, eins og er sjálfgefið 

í mörgum forritum, eru allir mögulegir brotpunktar á bilinu [0,15:0,85] af gagnasafninu 

kannaðir. Þetta er gert vegna þess að ekki er víst að nægilega mörg gildi séu til staðar í 

síðasta og fyrsta undirmenginu til þess að brotpunktur verði ákvarðaður með góðri 

vissu. Þegar afskurðarþátturinn er valinn þarf því að taka tillit til tíðni gildanna í 

gagnasafninu og stærðar safnsins (Hansen, 2001). 

Þegar kanna er hvort núlltilgátunni um enga kerfisbreytingu sé hafnað eða ekki er 

notast við 5% höfnunargildi úr kí-kvaðrat (e. chi-squared) dreifingunni. Ef Quand 

prófgildið er stærra en höfnunargildið er núlltilgátunni hafnað og því ályktað að 

kerfisbreyting hafi átt sér stað. Það er hins vegar aðeins hægt að nota höfnunargildi úr 

kí-kvaðrat dreifingunni ef brotpunkturinn var þekktur fyrir. Ef hann er ekki þekktur fyrir, 

sem oftast er tilfellið, skal notast við höfnunargildi Andrews og Ploberger (1994). 

Hansen (1997) fann síðar leið til þess að nota p-gildin í stað þess að nota sett 

öryggismörk út frá höfnunargildum og notaði til þess númerískar aðferðir. Chen og 

Diebold (1996) stungu upp á því að nota mætti handahófsúrtaksnálgun (e. 

bootstrapping) til þess að finna rétt höfnunargildi. 

4.1.2.2 Sup F prófið 

Hagfræðingurinn Donald W. K. Andrews bjó til Sup F prófið, en það samanstendur af 

þremur prófgildum, Sup LR, Sup W og Sup LM. Sup LR prófgildið er í raun það sama og 

notast er við í QLR prófinu. Í Sup F prófinu eru þrjár ólíkar aðferðir notaðar til þess að 

finna prófgildin. Notast er við sennileikafallið til þess að reikna Sup LR gildið, aðferð 

Wald til að fá Sup W og Lagrange margföldunar aðferðina gefur Sup LM. Einn helsti 

kosturinn við Sup F prófið er sá að hægt er að nota það bæði fyrir línuleg og ólínuleg 

líkön, þar sem notast er við aðferð mesta sennileika (e. maximum likelihood [ML]) eða 

almennu vægisaðferðina (e. generalised method of moments [GMM]) (Andrews, 1993). 

Taka má einfalt dæmi með AR(1) ferli til þess að útskýra prófið. Gefið er eftirfarandi 

líkan sem síðan er skipt niður í tvö minni, líkt og í QLR prófinu: 
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                                       (9) 

                                                                  (10a) 

                                                                  (10b) 

 

Því næst er framkvæmd aðhvarfsgreining þar sem notast er við venjulega aðferð 

minnstu kvaðrata (OLS).  ST táknar summu leifaliðanna í öðru veldi fyrir heildarlíkanið og 

S1 og S2 eru summur leifaliðanna í öðru veldi fyrir sitthvort aðhvarfið, en jafna (10a) 

sýnir aðhvarf fyrir tímabil 1 og jafna (10b) fyrir tímabil 2. Prófgildin eru þá: 
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] (11a) 
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 [

 

     
] (11c) 

 

Tímapunktur mögulegra kerfisbreytinga er m  og  π = m/T er á bilinu [0,15;0,85]. Í Sup 

F prófinu eru, líkt og í QLR prófinu, reiknuð mörg F gildi og úr þeim er búin til röð þar 

sem hæsta gildi raðarinnar er prófgildi F prófsins. 

Andrews bætti síðar við prófið sitt með hjálp starfsbróður síns, Werner Ploberger, en 

þeir notuðust við bestun til þess að reikna prófgildin. Þeir sýndu fram á að mögulegt 

væri að auka styrk prófsins með því að nota meðaltal raðarinnar sem verður til úr F 

prófinu eða veldisvísis meðaltöl sem prófgildi. Jafnframt fundu þeir viðeigandi 

höfnunargildi fyrir prófin. Hægt er að reikna þessi viðbótarprófgildi með aðferðunum 

þremur og er það gert með svipuðum hætti. Hér verður tekið sýnidæmi fyrir Wald 

aðferðina. Gert er ráð yrir því að brotpunkturinn sé á milli T1 og T2, þannig að h = T1 = 1 – 

T2. Við látum W* vera Wald stikann fyrir brot sem á sér stað á tíma t = m, þannig að: 
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   (12a) 

                                                       [
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Það sem próf Andrews hefur fram yfir önnur próf er styrkur þess (e. power of a test), en 

það merkir að líkur á því að rangri núlltilgátu sé ekki hafnað eru litlar með prófi Andrews 

(Andrews og Ploberger, 1994).  

4.1.2.3 CUSUM prófið 

CUSUM prófið er einfalt og áhrifaríkt próf sem notað er til að kanna hvort 

kerfisbreytingar séu til staðar. CUSUM prófið er alhliða próf sem kannar hvort óþekktir 

brotpunktar, einn eða fleiri, séu til staðar. CUSUM prófið byggir á röktum leifaliðum (e. 

recursive residuals) og notast er við eftirfarandi jöfnu, þar sem ωt táknar röktu 

leifaliðina: 

 

    
 

 ̂
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               (13) 

 

Gert er ráð fyrir að Wm ferlið hreyfist innan ákveðinna marka, og ef það fer út fyrir þau 

er núlltilgátunni um fasta stika hafnað og má þá álykta að kerfisbreyting hafi átt sér stað 

á tímabilinu sem um ræðir. Notast er við tiltekin öryggismörk þegar kannað er hvort 

núlltilgátunni sé hafnað eða ekki, en þau eru ákvörðuð miðað við ákveðið prófstig eða 

Monte Carlo hermun. Einnig er til annars konar útfærsla af CUSUM prófinu, eða 

CUSUMSQ, þar sem notast er við rakta leifaliði í öðru veldi. Eftirfarandi jafna sýnir 

prófgildi fyrir CUSUMSQ prófið: 
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Líkt og í fyrri útgáfunni af CUSUM prófinu er núlltilgátunni hafnað ef Sm ferlið fer út fyrir 

ákveðin mörk (Brown, Durbin og Evans, 1975). Þá hefur einnig verið sýnt fram á að 

framkvæma megi CUSUM prófið með leifaliðum úr venjulegri aðferð minnstu kvaðrata 

(e. ordinary least squares [OLS]) (Kramer og Ploberger, 1990). 

Helsti galli CUSUM prófsins er lítill styrkur þess, en með því er átt við að miklar líkur 

séu á því að fastheldnismistök séu gerð, en þá er rangri núlltilgátu ekki hafnað, þegar 

það á raunverulega að hafna henni (Kim og Maddala, 2000) 

4.1.3 Bayesísk aðferðafræði 

Prófin að framan eru lík að því leyti að ekki þarf að notast við neinar dreifingarforsendur 

til þess að finna brotpunktana. Hins vegar eru ekki öll próf eins í þessu tilliti og er til að 

mynda hægt að styðjast við bayesíska aðferðafræði í staðinn. Rétt er að skýra muninn á 

bayesískri og klassískri (e. frequentistic) aðferðafræði áður en lengra er haldið. 

Í hinni klassísku aðferðafræði er gert ráð fyrir því að stikar geti aðeins haft eitt gildi og 

framkvæmdar eru tilraunir til þess að finna það. Síðan eru fundin öryggisbil fyrir stikann. 

Þá er til dæmis sagt að 95% af öryggisbilunum innihaldi rétt gildi fyrir stikann og á það 

að varpa ljós á nákvæmni matsins fyrir stikann. Bayesistar, þeir sem aðhyllast bayesíska 

aðferðafræði, ganga hins vegar út frá öðrum forsendum. Ljóst er að eðli hluta stjórnast 

ávallt af ákveðnum dreifingum, en þær eru þó ekki endilega þekktar. Bayesistar byrja á 

því að gefa sér dreifingu þess sem verið er að rannsaka, út frá þeirra bestu vitund. Þessa 

dreifingu kalla þeir fyrirframdreifingu (e. a priori distribution) og endurspeglar hún 

fordóma þess sem framkvæmir tilraunina. Því næst er gögnum safnað og tilraunin 

framkvæmd. Þá fæst viðbótarþekking og út frá henni er fundið sennileikafall (e. 

likelihood function), sem endurspeglar valið líkan. Með því að margfalda sennileikafallið 

við fyrirframdreifinguna fæst svo eftirádreifingin (e. posterior distribution), en það er hin 

sanna dreifing. Þegar hin sanna dreifing hefur verið fundin er hægt að finna stika 

hennar, annaðhvort með útreikningum eða út frá töflu ef dreifingin er þekkt. Síðan er 
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hægt að velja tvo punkta úr dreifingunni sem sín á milli innihalda 95% af dreifingunni og 

þar með hefur fengist 95% vissubil (Rothenberg, 1973; Zellner, 1985). 

Helsti kostur bayesískrar aðferðafræði er að hún notast við þær upplýsingar sem 

þegar eru fyrir hendi, það er með því að notast við fyrirframdreifinguna. Það er yfirleitt 

svo að ákveðnar upplýsingar liggja fyrir áður en rannsóknin er framkvæmd og því 

skynsamlegt að nýta sér þær. Það getur hins vegar verið vandasamt að finna réttu 

fyrirframdreifinguna (Rothenberg, 1973). Prófunum, sem þegar hefur verið lýst, notast 

við klassíska aðferðafræði til þess að athuga hvort kerfisbreytingar hafi átt sér stað. 

Þegar óvissa er til staðar um það hvenær breyting á sér stað getur þó verið betra að 

notast við bayesíska aðferðafræði og þá sér í lagi ef fyrirframdreifingin er þekkt (Kim og 

Maddala, 2000).  

4.1.3.1 Bayesísk próf með óþekktan brotpunkt 

Þegar gerð eru bayesísk próf og brotpunkturinn er óþekktur er hægt að notast við sams 

konar líkan og í prófi Andrews. Gefin eru tvö líkön og með þeim er kannað hvort 

breyting eigi sér stað á tímapunkti m, sem er óþekktur: 

 

                                                                      (15a) 

                                                                        (15b) 

 

Eins má skrifa líkanið á fylkjaformi: 
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Þar sem:  
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Þá er búist við því að leifaliðirnir ԑ1 og ԑ2 séu óháðir og normaldreifðir með meðaltal 

jafnt og núll og óþekkta dreifni. Jafnframt er gert ráð fyrir því að brotpunkturinn m sé 

óháður β og σ2 og að kerfisbreyting geti átt sér stað hvenær sem er á tímabilinu frá h til 

T – h, þar sem h > k er afskurðarþátturinn. Þá fæst einsleit dreifing yfir m og jafnframt 

flöt yfir β og σ2, sem gefur eftirfarandi fyrirframdreifingu: 

 

  (      )     ⁄  (17) 

 

Að auki höfum við eftirfarandi sennileikafall fyrir m, β og σ2: 
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Með því að margfalda jöfnur (17) og (18) saman fæst svo eftirádreifingin: 
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Síðan þarf að tegra jöfnu (19) með tilliti til β og σ2 til þess að fá jaðareftirádreifinguna 

fyrir brotpunktana: 
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Þar sem:  
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Með: 
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Jafnframt fæst jaðareftirádreifingin fyrir stika við skýribreyturnar með eftirfarandi 

formúlu: 

 

  ( |   )  ∑   ( |     )  ( |   )

   

   

 (21) 

 

Þar sem p(β|m,y,W) er skilyrta jaðareftirádreifingin fyrir β að gefnu m og má rita á 

eftirfarandi formi: 
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Þar sem: 

 

                           

 

Þá hafa fyrri rannsóknir sýnt fram á, með Monte Carlo hermun, að brotpunkturinn er 

hæsta gildi jaðareftirádreifingarinnar og það óháð því hvort að raðirnar í aðhvarfinu séu 

sístæðar eða ekki (Kim og Maddala, 2000). 

4.1.3.2 Bayesísk próf með marga óþekkta brotpunkta 

Til þess að finna marga óþekkta brotpunkta er notast við svipað ferli. Fjöldi brotpunkta 

er táknaður með q. Gefin eru mörg líkön þar sem verið er að kanna hvort breyting eigi 

sér stað á tímapunktum m1, m2, ..., mq, sem allir eru óþekktir: 
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Þar sem W er, líkt og áður, fylki skýribreyta fæst:: 
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(24) 

 

Jafnframt er gert ráð fyrir að leifaliðirnir séu óháðir og normaldreifðir með meðaltal 

jafnt og núll og óþekkta dreifni, σ2. Þá má með sama hætti og í prófinu fyrir einn 

brotpunkt leiða út eftirádreifinguna út frá fyrirframdreifingunni og sennileikafallinu. 

Þegar unnið er með fleiri en einn brotpunkt er eftirádreifingin fyrir m samtengd og strjál 

dreifing (e. joint discrete distribution) sem rita má á eftirfarandi vegu: 
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Til þess að finna jaðareftirádreifingu fyrir mj brotpunkta er tegrað með tilliti til m1,...,mj-

1,mj+1,...,mq. Því næst er notast við númerískar aðferðir til þess að finna brotpunktana. 

Það getur hins vegar verið erfitt ef T og q eru stórar stærðir. Því hefur verið brugðið á 

það ráð að nota aðferðina Gibbs söfnun (e. Gibbs sampling). Sú aðferð byggist á Markov 

hermunum og er gjarnan notuð til þess að finna jaðardreifingar, þegar notast er við 

bayesískar aðferðafræði. Brotpunkturinn er sem áður hæsta gildi 

jaðareftirádreifinganna (Kim og Maddala, 2000).  

Það getur verið gott að þekkja bayesíska aðferðafræði og er helsti kostur hennar sá 

að notast er við allar fyrirliggjandi upplýsingar. Hins vegar er einn augljós galli við þessa 

aðferðafræði og hann er sá að þekkja þarf fyrirframdreifinguna til þess að aðferðafræðin 

sé nothæf. Ef notast er við vitlausa fyrirframdreifingu er sennilegt að röng niðurstaða 

fáist um fjölda brotpunkta. Það er því betra að halda sig við klassíska aðferðafræði ef 

óvissa ríkir um fyrirframdreifinguna. 

4.1.4 Reiknirit Bai og Perron 

Jushuan Bai og Pierre Perron bjuggu til reiknirit sem má nota til að kanna hvort 

kerfisbreytingar, ein eða fleiri, hafi átt sér stað og tímasetningu þeirra. Reikniritið notast 

við Sup W prófgildið, úr Sup F prófi Andrews, til að kanna hvort kerfisbreytingar séu til 

staðar. Jafnframt er notast við raðbundna aðferð  (e. sequential method) við athugun á 

því hversu margir brotpunktar eru til staðar. 

Í upphafi er Sup F prófið framkvæmt fyrir allt tímabilið. Ef núlltilgátunni um engan 

brotpunkt er hafnað er röðinni skipt í tvær minni raðir í brotpunktinum. Síðan er sama 

prófið notað fyrir báðar raðirnar. Ef brotpunktar finnast í röðunum, sem urðu til við 

skiptingu gagnasafnsins, er þeim einnig skipt í enn smærri raðir og svo koll af kolli 

þangað til núlltilgátunni, um enga kerfisbreytingu, er ekki hafnað fyrir neina af 

röðunum. Þá hefur endanlegur fjöldi kerfisbreytinga, fyrir gefið tímabil, verið fundinn. 

Í framhaldi er hægt að staðfesta fjölda brotpunktanna með því að notast við ákveðin 

upplýsingaviðmið (e. information criteria). Þekkt upplýsingaviðmið eru Akaike 

information criterion [AIC] og Schwarz-Bayesian information criterion [BIC], en þau eru 

gjarnan notuð ef athuga á hvort eitt líkan sé betra en annað. BIC viðmiðunin hentar 

sérstaklega vel fyrir bayesíska aðferðafræði, en gjarnan er notast við báðar aðferðirnar. 
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Til þess að finna besta líkanið, af fyrirfram ákveðnum fjölda mögulegra líkana, eru 

reiknaðir BIC og AIC stuðlar fyrir mismunandi líkön (hér líkön með mismunandi fjölda 

brotpunkta) og kannað hvert þeirra hefur lægsta BIC og AIC stuðla. Líkanið sem hefur 

lægstu stuðlana telst þá vera best. BIC stuðullinn reiknast svo: 

 

           (  )     ( )  (             ) (26) 

 

Þar sem fjöldi breyta er (q+1)*k, vegna þess að q er fjöldi brotpunkta og þá skiptist röðin 

í q+1 hluta. Hér táknar k eftir sem áður fjölda skýribreyta (Schwarz, 1978). Eins er hægt 

að reikna AIC stuðulinn með eftirfarandi formúlu (Akaike, 1974): 

 

           (  )    (             ) (27) 

 

Skorið er úr um endanlegan fjölda brotpunktanna með því að framkvæma próf, þar 

sem athugað er hvort brotpunktarnir séu m eða m + 1 talsins (Bai og Perron, 1998, 

2003). Loks er svo notast við aðferð sem Bai hafði áður fundið upp til þess að búa til 

öryggisbil fyrir sérhvern brotpunkt (Bai, 1994, 1997). 
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5 Áhrif kerfisbreytinga á tölfræðilegar niðurstöður 

Í gegnum tíðina hafi margir hagfræðingar rannsakað áhrif kerfisbreytinga á tölfræðilegar 

niðurstöður og þá sér í lagi þegar unnið er með tímaraðir. Sem dæmi má nefna Pierre 

Perron, Bruce Hansen, Robert Engle og marga fleiri. Ekki þarf að deila um það hvort 

kerfisbreytingar hafi áhrif, heldur frekar hver áhrifin nákvæmlega eru. Þó svo að 

kerfisbreytingar hafi verið rannsakaðar upp að vissu marki er enn margt óskýrt og 

eflaust spennandi tímar framundan á þessu sviði. Hér á eftir verður farið stuttlega yfir 

fyrri rannsóknir á áhrifum kerfisbreytinga. 

Pierre Perron hélt því fram að kerfisbreytingar gætu haft áhrif á niðurstöður prófa 

þar sem sístæðni raða er könnuð. Þegar kanna á hvort röð sé sístæð er núlltilgátan um 

að einingarót sé til staðar notuð. Ef einingarót er til staðar er summa sjálffylgnistuðla 

jöfn einum, en röð er sögð vera sístæð ef summa stuðlanna er minni en einn (Tsay, 

2010). Perron vildi meina að hætta væri á fastheldnismistökum þegar kerfisbreytingar 

eru hunsaðar, en þá er núlltilgátunni um að einingarót sé til staðar ekki hafnað þegar 

það á raunverulega að hafna henni. Af því leiðir að það getur verið erfitt að greina á milli 

þess hvort röð sé annars vegar ósístæð en uppsafnanleg af fyrstu gráðu, I(1), eða hins 

vegar uppsafnanleg af gráðu 0, I(0), og kerfisbreyting sé til staðar (Perron, 1989). 

Uppsöfnun segir til um það hversu oft þarf að taka mismun af röð til þess að sístæð 

röð, sem hægt er að nota við hagrannsóknir, fáist. Til dæmis þarf að taka d mörgum 

sinnum mismun af röð til þess að sístæð röð fáist ef hún er uppsafnanleg af gráðu d. 

Allar raðir sem eru ekki I(0) eru því ósístæðar í grunninn, en sé tekinn mismunur af 

sumum röðum nógu oft fæst ný röð sem er sístæð (Granger, 1981). Þessi kenning hefur 

þó verið gagnrýnd og ber þar helst að nefna þá gagnrýni sem birtist í greinum Christiano 

(1992) og Zivot og Andrews (1992). Ennfremur gagnrýndi Perron sjálfur kenninguna sína, 

í grein þeirra Vogelsang (1992).   

Þegar líkön eru metin án þess að tekið sé tillit til kerfisbreytinga yfir tímabilið er 

möguleiki á að mat á stuðlum líkansins sé rangt. Þá fæst ekki aðeins röng niðurstaða um 

samband skýribreyta í líkaninu heldur geta spár orðið ónákvæmari (Valentinyi, 2004). 

Áhrif kerfisbreytinga á spálíkön hafa verið könnuð upp að vissu marki. Helstu 
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niðurstöður þessara kannana sýna að þegar kerfisbreytingar eru til staðar eiga líkön eins 

og GARCH líkanið, sem er mjög algengt að notað sé til að spá fyrir um flökt í framtíðinni, 

erfitt með að meta flöktið. Líkönin eiga það til að annaðhvort ofmeta eða vanmeta flökt 

yfir lengri tímabil (Cho og West, 1995). Fyrri rannsóknir benda til þess að séu 

kerfisbreytingar hunsaðar leiði það til ofmats á þráleitni í dreifnijöfnu GARCH líkana og 

geta líkönin þá gefið ónákvæmari spá fyrir flökt í framtíðinni (Bollerslev og Engle, 1993; 

Hillebrand, 2005). Ef þráleitni er ofmetin getur það haft áhrif á virði ýmissa 

fjármálagerninga. Virði valrétta byggir til að mynda á flökti og, að öllu öðru óbreyttu, 

ætti flökt að hafa meiri áhrif á virði valrétta ef mikil þráleitni er í flöktinu (Lamoureux og 

Lastrapes, 1990). 

Loks má nefna að sumar rannsóknir á kerfisbreytingum hafa bæði stutt og dregið úr 

þekktum kenningum á borð við kenninguna um eitt verð (e. Purchasing Power Parity 

[PPP]). Til dæmis hafna Baum, Barkoulas og Caglayan (1999) því í grein sinni, að 

langtímasamband sé til staðar milli tveggja gjaldmiðla og þar með kenningunni um eitt 

verð, þegar tekið er tillit til kerfisbreytinga. Gadea, Sabaté og Serrano (2003) sýndu hins 

vegar fram á að langtímasamband hafi verið milli pesetans og sterling punds, á 

tímabilinu 1874 – 1998, þegar tekið var tillit til kerfisbreytinga. 
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6 Áhættustýring og fé í húfi 

Þegar fjárfestar meta mögulega fjárfestingarkosti horfa þeir ekki aðeins á ávöxtun 

heldur einnig áhættu. Almennt er ekki hægt að auka ávöxtun af einstaka fjárfestingu án 

þess að taka viðbótaráhættu, það má því segja að fórnarskipti (e. trade off) fyrir ávöxtun 

og áhættu sé fast. Af þessu leiðir að fjárfestar þurfa að velja milli þess að taka mikla 

áhættu og fá mikla ávöxtun eða minnka áhættuna og þá ávöxtun um leið. Ávöxtun er í 

raun ekkert annað en hlutfallsleg breyting á markaðsvirði bréfa yfir ákveðið tímabil, til 

dæmis einn dag, viku eða mánuð og áhætta er hættan á því að fjárfestar fái ekki þá 

ávöxtun sem þeir væntu fyrirfram. 

Samkvæmt ISO 31000:2900 staðlinum er áhætta skilgreind sem afleiðing af óvissu og 

getur hún bæði verið jákvæð og neikvæð. Þá er ekki víst að atburðurinn sem veldur 

óvissunni muni eiga sér stað og getur aukin áhætta einnig verið vegna skorts á 

upplýsingum (International Organization for Standardization, 2009). Þetta er hins vegar 

mjög almenn skilgreining á áhættu og hafa sérfræðingar á sviði fjármála þrengt hana. Í 

fjármálum er oftar en ekki unnið með markaðsáhættu, en þá er ekki átt við áhættu af 

markaðnum í heild sinni, heldur þá áhættu sem líkleg er til þess að hafa áhrif á 

fjármálagerninga. Fjármálagerningar eru  sérstaklega viðkvæmir fyrir áhættu sem hefur 

áhrif á verð þeirra, svo sem vaxtaáhættu, gjaldmiðlaáhættu, verði hlutabréfa og 

vöruverði (Maginn o.fl., 2007). 

Mjög algeng leið til þess að meta óvissu á mörkuðum og þar með áhættu er að skoða 

flökt verðferla (staðalfrávik). Flökt sýnir hversu mikið ávöxtunin hverfur frá meðal 

verðbreytingu á tímabilinu og má því segja að áhætta af hlutabréfum aukist þegar 

sveiflur í verði þeirra magnast. Flökt er gjarnan táknað með sigma, σ, og sé það hafið í 

annað veldið fæst dreifni (e. variance) viðkomandi verðferla. Dreifni sýnir hversu vel 

dreifð gögnin eru í kringum meðaltal dreifingarinnar. Því dreifðari sem gildi 

ávöxtunarraðar eru, þeim mun líklegra er að ávöxtun sé langt frá væntu gildi af 

meðaltalinu og því meiri áhætta er til staðar, þar sem ekki er vitað hvort ávöxtunin verði 

mun meiri en meðaltalið segir til um eða langtum minni (Bodie, Kane og Marcus, 2009).  
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Áhættustýring gengur út á það að greina áhættu, flokka hana eftir eðli og alvarleika, 

meta kostnaðaráhrifin af henni og að hafa aðgerðaáætlun til þess að bregðast við 

ófyrirséðum áhættuþáttum. Greiningarferlið getur hins vegar verið flókið og tímafrekt. 

Þess vegna er gott að hafa mælikvarða á heildaráhættu sem auðvelt er að reikna. Það er 

vegna þess sem áhættumælikvarðinn fé í húfi (e. value at risk [VaR]) var fundinn upp 

(Maginn o.fl., 2007). 

6.1 Fé í húfi 

Fé í húfi eða VaR er áhættumælikvarði sem fundinn var upp af starfsmönnum  

fjárfestingabankans J.P. Morgan á síðasta áratug tuttugustu aldar. Upprunalega átti aðeins 

að nota hann innanhúss, en ekki leið á löngu þar til hann var gerður opinber. Fé í húfi er 

vinsæll en umdeildur áhættumælikvarði sem er gjarnan notaður við áhættustýringu (e. risk 

management), fjárhagslegt eftirlit (e. financial control), ársskýrslugerð og þegar setja á 

fyrirtækjum ákveðnar eiginfjárkröfur (e. capital requirement), til dæmis bönkum (Maginn 

o.fl., 2007). 

Fé í húfi er mælikvarði sem byggir á líkindadreifingu í afkomu hjá fyrirtækjum, sjóðum, 

eignasöfnum eða við ákveðin viðskipti. Til útskýringar er hægt að gefa sér að X sé 

slembibreyta, til dæmis ávöxtunarröð. Þá er fé í húfi hlutfallslegur mælikvarði á áhættu 

VaRα(X), þar sem líkur á því að ávöxtunarröðin taki gildi lægra en VaR er P(X<VaR) = α. Eins 

er hægt að velja líkurnar, α, fyrirfram og finna fé í húfi út frá samfellda dreififallinu F þannig 

að VaRα(X) = F-1(α) (Valentinyi, 2004). Sjá má frekari útleiðslu í viðauka 2.  

Í raun er hægt að nota fé í húfi við flestar aðstæður þar sem hætta á tapi er fyrir hendi. 

Oftar en ekki er fé í húfi notað til þess að greina markaðsáhættu og er það þá annaðhvort 

gefið upp sem hlutfall eða fjárhæð. Almennt er fé í húfi skilgreint sem sú fjárhæð sem búist 

er við því að tapist, að gefnum ákveðnum líkum, á tilteknu tímabili og undir eðlilegum 

kringumstæðum. Einnig má þó skilgreina fé í húfi sem þá fjármuni sem þurfa að vera til 

staðar til þess að unnt sé að standa skil á ákveðnum skuldbindingum (Maginn o.fl., 2007). Til 

að mynda væri mögulegt að sjá út frá sögulegum gögnum að 5% líkur séu á því að eignasafn 

rýrni að verðgildi um meira en 10 milljónir á morgun. Þá er sagt að 5% daglegt VaR sé 10 

milljónir. Einnig má benda á að 5% jafngildir einum tuttugasta, þannig að ef 5% daglegt VaR 

er 10 milljónir má búast við því að jafnaði að sjóðurinn eða virði bréfa rýrni um 10 milljónir á 
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tuttugu daga fresti. Það er allt eð eins hægt að reikna 1% daglegt VaR, en eins og gefur að 

skilja er ólíklegra að slíkt tap komi til og fjárhæðin sem tapast hærri. Þegar bera á saman fé í 

húfi milli aðila er lykilatriði að nota sömu tímalengdina (e. holding period) í útreikningunum. 

Það er til dæmis ekki rétt að bera saman daglegt fé í húfi fyrir einn aðila og mánaðarleg fé í 

húfi fyrir annan, enda mánaðarlegt fé í húfi líklegast hærra (Maginn o.fl., 2007). 

6.1.1 Aðferðir til þess að reikna fé í húfi 

Til eru þrjár leiðir til þess að meta fé í húfi: Greiningaraðferðin eða dreifni-samdreifni 

aðferðin, Monte Carlo hermunaraðferðin og sögulega aðferðin, en þær síðarnefndu byggja 

á sömu aðferðafræði. Fjallað verður um þessar þrjár aðferðir í næstu þremur köflum. 

6.1.1.1 Greiningaraðferðin 

Greiningaraðferðin byggir á því að ávöxtun þeirrar eignar sem verið er að meta sé 

normaldreifð. Ef röðin er normaldreifð er einfalt að reikna fé í húfi. Formúlan fyrir fé í húfi er 

þá2: 

 

                     (28) 

 

Þar sem α táknar gildi úr normaldreifingunni og er stjórnað af þeim líkum sem eiga að gilda, 

til dæmis er α = 1,65 notað ef finna á 5% VaR. Þá táknar margfeldi α og σ að það séu 5% 

líkur á því að ávöxtunin verði jöfn eða minni en 1,65 staðalfrávik frá meðaltali 

normaldreifingarinnar. Virði eignarinnar, til dæmis markaðsvirði ákveðins eignasafns, er 

táknað með W. Þetta er kallað afstætt VaR (e. relative VaR) og er sá mælikvarði sem oftast 

er notaður. Einnig er til nokkuð sem kallað er algilt VaR (e. absolute VaR) og sýnir jafna (29) 

hvernig það er reiknað: 

 

                       (29) 

 

                                                      
2
 Sjá útleiðslu í viðauka 2 
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Þar sem μ táknar meðaltalið. Algilt VaR sýnir hversu mikið hefur tapast umfram það sem 

búist var við. Aðferðin er kölluð dreifni-samdreifni aðferðin vegna þess að til þess að finna 

meðaltalið og staðalfrávikið, til dæmis fyrir eignasafn, þarf fyrst að reikna vænt meðaltal og 

dreifni fyrir hverja eign fyrir sig og síðan samdreifni milli eignanna. Ef ætlunin er að skoða fé 

í húfi fyrir stakan verðferil þarf auðvitað ekki að reikna samdreifnina og gerir það 

útreikningana enn þægilegri. Ef notast er við dagleg gögn er stundum gert ráð fyrir því að 

vænta meðaltalið sé 0, en það auðveldar bæði útreikninga og gefur íhaldssamari nálgun, þar 

sem reiknað fé í húfi er þá hærra. Er þá í raun verið að reikna afstætt VaR (Maginn o.fl., 

2007).  

6.1.1.2 Monte Carlo hermunaraðferðin 

Monte Carlo hermanir eru mikið notaðar innan fjármálafræðinnar, ekki síst til þess að 

meta áhættu. Ef ætlunin er að reikna fé í húfi með aðferðinni eru hermdar margar 

ávöxtunarraðir út frá gefnum stikum. Taka má úrvalsvísitöluna sem dæmi, en gildi 

hennar eru reiknuð daglega. Byrjað er á því að finna meðaltal og staðalfrávik fyrir 

ákveðið tímabil. Því næst er einhver dreifing, sem líklegt er að úrvalsvísitalan fylgi, valin. 

Í þessu tilfelli er gefið að um normaldreifinguna sé að ræða. Í framhaldi er notast við 

hermun við gerð nýrrar ávöxtunarraðar, með N mörgum gildum og reiknaða meðaltalið 

og staðalfrávikið látin vera stikar dreifingarinnar. Gera má ráð fyrir því að N = 1.000. 

Síðan er gildunum raðað upp eftir stærð í stuðlarit (e. histogram). Til þess að reikna 5% 

fé í húfi þarf að finna gildi númer 50 í röðinni, því 1.000 * 5% = 50. Það gildi gefur þá 5% 

daglegt fé í húfi. Síðan er hægt að endurtaka þetta ferli oft og taka svo meðaltal af 

reiknuðu fé í húfi hverrar athugunar. Þannig má fá nákvæmara gildi með endurtekningu. 

Loks er virði eignasafnsins í lok tímabilsins með eftirfarandi formúlu: 

 

      (     ) (30) 

 

Þar sem W* táknar virði eignasafnsins í lok tímabilsins og W virði þess í upphafi. Ef N er 

nægilega stórt, fæst sama niðurstaða og þegar notast er við greiningaraðferðina. Helsti 

kostur Monte Carlo aðferðarinnar er sá að hægt er að búa til mjög stór gagnasett. N 
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hefði til að mynda getað verið 5.000 eða jafnvel 100.000 gildi. Aðalgallinn við aðferðina 

er sá að það þarf að gefa sér dreifinguna og oftar en ekki er erfitt að geta sér til um 

hvaða dreifingu gögnin fylgja (Maginn o.fl., 2007). 

6.1.1.3 Sögulega aðferðin 

Til þess að finna sögulegt fé í húfi er notast við sömu aðferðafræði og í Monte Carlo 

hermunaraðferðinni. Eini munurinn er sá að þar eru notuð raunveruleg gögn í stað þess 

að herma þau. Gögnin eru þannig flokkuð í stuðlarit og síðan er eitt gildi valið út frá því 

hvaða líkur eru notaðar hverju sinni. Margt er því líkt með sögulegu aðferðinni og 

Monte Carlo aðferðinni. 

Að auki er nokkuð til sem kallast söguleg hermunaraðferð (e. historical simulation 

method), en sú aðferð hefur í raun lítið með hermun að gera og er nafnið því eilítið 

villandi. Vanalega þegar sögulega aðferðin er notuð til að reikna fé í húfi fyrir tiltekið 

safn er notast við söguleg gögn fyrir nákvæmlega það safn. Ef ætlunin er hins vegar að 

reikna fé í húfi fyrir eignasafn sem ekki er lengur til í nákvæmlega sömu mynd, til dæmis 

vegna þess að hlutföll bréfanna hafa breyst, þá er sögulega hermunaraðferðin notuð. 

Kosturinn við sögulegu aðferðina er sá að ekki þarf að gefa sér dreifingu, líkt og í 

greiningaraðferðinni og við Monte Carlo hermunina. Helsti ókostur hennar er aftur á 

móti sá að hún byggir á liðnum atburðum sem segja ekki endilega til um það hvað muni 

gerast í framtíðinni. Til að mynda gætu kerfisbreytingar haft áhrif á gögnin eða gögnin 

fylgt annarri dreifingu í framtíðinni en þau gerðu áður (Maginn o.fl., 2007). 

6.1.2 Vankantar fjár í húfi sem áhættumælikvarða 

Fé í húfi er tiltölulega einfaldur áhættumælikvarði og auðreiknaður, en hann hefur þó 

ákveðna galla. Fyrst má nefna að skilyrðin sem verða að vera fyrir hendi halda sjaldan og þá 

síst við öfgafullar aðstæður, eins og bankahrun. Það er því óraunhæft að áætla að allir ferlar 

séu normaldreifðir og línulegir. Taka má sem dæmi að þegar bankahrun á sér stað, eykst 

gjarnan óvissa og við það breytast aðstæður á markaði algjörlega og alla jafna verða halar 

dreifinga feitari en þeir voru fyrir, þannig að líkur á öfgafullu tapi aukast. Þegar óvissa eykst 

verða áhættusamar fjárfestingar því enn áhættumeiri. Það sem gerir það helst erfiðleikum 
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bundið að spá fé í húfi er því að taka tillit til öfgagildanna. (Jón Daníelsson og de Vries, 

2000). 

Fé í húfi er einnig mjög næmt á tímalengdina sem notuð er þegar það er reiknað, svo 

sem daglegt fé í húfi, 10-daga fé í húfi eða eins mánaðar fé í húfi. Að auki er fé í húfi næmt á 

það hvaða aðferð er notuð við mælinguna. Það þarf því ekki endilega að vera að sama 

niðurstaða fáist með til dæmis greiningaraðferðinni og sögulegu aðferðinni. Einnig getur 

útkoman verið ólík þegar reikna á fé í húfi fyrir mismunandi eignasöfn. Þá getur útkoman 

verið háð samsetningu eignasafnsins (Maginn o.fl., 2007) 

Þegar notast er við fé í húfi sem áhættumælikvarða er hætta á því að fjöldi og stærð 

verstu skellanna séu vanmetin. Þessi vandi er oftast til kominn vegna þess að notast er við 

rangar forsendur í byrjun, til dæmis ef röng dreifing fyrir Monte Carlo hermunina hefur 

verið valin. Fé í húfi gefur að auki aðeins upp minnsta mögulega tapið með ákveðnum líkum. 

Það segir hins vegar ekkert um það hversu stórt tapið verður nákvæmlega. Ef 5% VaR er 10 

milljónir, er það minnsta mögulega tapið. Tapið getur aftur á móti orðið þrisvar sinnum eða 

jafnvel hundrað sinnum meira, þó svo að það séu ekki miklar líkur á því að það gerist. 

Fé í húfi tekur heldur ekki með í reikninginn ófyrirséða jákvæða atburði, en eins og segir í 

ISO 31000:2900 staðlinum getur áhætta bæði verið jákvæð og neikvæð (International 

Organization for Standardization, 2009). Samkvæmt skilgreiningunni er áhætta því ekki 

annað en ófyrirséð öfgagildi, sem fara út fyrir til dæmis tvö staðalfrávik frá meðaltali. Fé í 

húfi nær því ekki að gefa heildarmynd, vegna þess að það hunsar jákvæðu öfgagildin 

(Maginn o.fl., 2007). Þrátt fyrir ofangreinda vankanta er fé í húfi einn mest notaði 

áhættumælikvarði í heimi og mun líklega verða það áfram, nema annar betri komi til og 

leysi hann af hólmi. 

6.1.3 Fjármálastofnanir og fé í húfi 

Félög á fjármálamarkaði skoða ekki bara fé í húfi aftur í tímann, heldur er það stór hluti 

af áhættustýringu þeirra að spá fyrir um þróun þess og gildi í framtíðinni. Undanfarin ár 

hafa veltubókarviðskipti orðið æ stærri þáttur í viðskiptum banka á Íslandi sem og 

annars staðar í heiminum. Veltubók (e. trading book) er eins konar geymslureikningur 

fyrir skammtímaeignir bankanna og er tilgangur hennar margþættur. Bankar nota 

veltubókina til dæmis til þess að viðhalda seljanleika á fjármálamörkuðum, til eigin 
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stöðutöku og til þess að búa til áhættuvarnir og þá sérstaklega gagnvart 

markaðsáhættu.3  

Til þess að taka á markaðsáhættu hafa bankar þróað áhættulíkön sem flest nota fé í 

húfi sem áhættumælikvarða. Bankar víða um heim eru skikkaðir af eftirlitsaðilum til þess 

að skila inn tölum, til dæmis yfir tveggja vikna fé í húfi. Margir bankar reikna einnig eins 

dags fé í húfi fyrir sjálfa sig, líkt og flestir aðilar fjármálamarkaða sem stunda virka 

áhættustýringu. Þá nota eftirlitsaðilar fé í húfi gjarnan til að meta eiginfjárþörf banka og 

tíðkast það jafnan þar sem Basel II staðallinn hefur verið tekinn í notkun (Guðmundur 

Magnússon, 2003). Samkvæmt staðlinum ber bönkum að framkvæma innra áhættumat 

þar sem fé í húfi er reiknað með ákveðnu öryggisbili og yfir ákveðið tímabil. Bankarnir 

verða síðan að hafa fjármagn á reiðu til að standa skil á mögulegu tapi og er þá miðað 

við reiknað fé í húfi (Basel Committe on Banking Supervision, 2006). Á Íslandi notast allir 

viðskiptabankar við þessa aðferð, en Basel II reglurnar voru innleiddar hér á landi með 

setningu laga nr. 170/2006 og með reglum Fjármálaeftirlitsins nr. 215/2007 um 

eiginfjárkröfur og áhættugrunn fyrirtækja. 

6.1.4 Mikilvæg atriði þegar spáð er fyrir fé í húfi 

Þegar spáð er fyrir um fé í húfi er ýmislegt sem þarf að huga að. Í fyrsta lagi þarf að velja 

líkur á að tap eigi sér stað, til dæmis 1%, 5% eða jafnvel 0,1%. Vanalega er notast við 1-

5% þó svo að til séu dæmi um að notast sé við allt frá 0,1% upp í hærri gildi eins og 10%. 

Í öðru lagi þarf að velja tímalengdina, en hún er vanalega einn dagur. Sum 

fjármálafyrirtæki reikna þó ekki aðeins daglegt fé í húfi heldur ganga svo langt að reikna 

klukkutíma og jafnvel 20 mínútna fé í húfi. Þegar fjármálastofnanir reikna fé í húfi fyrir 

fleiri en eina tímalengd nota þær gjarnan aðferð til þess sem kalla má reglu um 

kvaðratrót af tíma (e. square root of time rule). Ef til dæmis á að finna 10 daga fé í húfi, 

þegar eins dags fé í húfi er þekkt, er hægt að margfalda gildi eins dags fjár í húfi með 

kvaðratrótinni af 10 og fæst þá gildi fyrir 10 daga fé í húfi. Í þriðja lagi þarf að velja 

dreifingu afkomunnar, en það getur verið vandasamt verk og er oft á tíðum einfaldlega 

gert ráð fyrir normaldreifingu (Jón Daníelsson, 2011). 

                                                      
3
 Nákvæmari skilgreiningu á veltubók má finna í 16. lið 2. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 13/1996 
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Að auki þarf að huga að því hversu mörg gildi aftur í tímann á að nota við matið á 

stikum líkansins. En með því er átt við að ákvarða þurfi tímarammann (e. estimation 

window) og eru ekki allir sammála um hver hann eigi að vera. Annars vegar hefur því 

verið haldið fram að til þess að fá nákvæmara mat sé best að nota fleiri gildi og því eigi 

tímaramminn að vera langur. Aðrir segja að nýleg gildi séu mikilvægari og því ætti að 

nota styttri tímaramma eða að gefa nýlegum gildum meira vægi (Valentinyi, 2004). 

Hvernig sem farið er að þessu þá mælir Basel staðallinn með því að notast sé við að 

minnsta kosti eins árs tímaramma (Basel Committe on Banking Supervision, 2006). 

Almenna reglan er sú að eftir því sem reikna á fé í húfi lengra fram í tímann, því lengri 

tímarammi er notaður. Þá fæst nákvæmara mat fyrir stuðla líkansins (Jón Daníelsson, 

2011).  

6.1.5 Mikilvægi spáa um fé í húfi og góðra spálíkana 

Það er mikilvægt fyrir nær alla aðila á fjármálamarkaði að spá í framtíðina. Ef fjárfest er 

til langs tíma byggist arðsemi fjárfestinga að miklu leyti á aðstæðum í framtíðinni. Það er 

því nauðsynlegt að íhuga hvað framtíðin ber í skauti sér. Þegar spáð er fyrir um þróun 

fjár í húfi er verið að kanna hversu miklu tapi megi búast við í framtíðinni. Þá er 

mikilvægt að hafa gott spálíkan. Góð spálíkön fyrir fé í húfi eru væntanlega þau sem gefa 

nákvæmari spá, það er að segja hverfa sjaldnar frá raunverulega gildinu sem spáð er 

fyrir um hvert verði. Það er slæmt ef spálíkön vanmeta fé í húfi í framtíðinni. 

Fé í húfi á að vera minnsta mögulega tapið miðað við gefnar líkur og tímabil, en það 

er hins vegar ólíklegt að það verði meira ef til dæmis er miðað við 95% eða 99% líkur. Ef 

spálíkanið vanmetur fé í húfi í framtíðinni þýðir það hærra tap en gert var ráð fyrir. Sem 

dæmi má taka að ef banki treystir algjörlega á spá um fé í húfi og miðar eigið lausafé við 

spágildið, þá dugar það ekki til þess að takast á við ófyrirséð tap ef spáin bregst og tapið 

verður meira. Ef spálíkan vanmetur fé í húfi oft í röð getur banka, sem treystir á það, 

verið alvarlegur vandi á höndum. Tapið gæti orðið svo mikið að bankinn ætti hvorki fyrir 

skammtíma- né langtímaskuldum og gæti hann þurft að lýsa sjálfan sig gjaldþrota, nema 

utanaðkomandi hjálp bærist, til dæmis frá seðlabanka eða í gegnum millibankamarkað. 

Það er því mikilvægt að spár vanmeti ekki fé í húfi með stuttu millibili (Christoffersen og 

Pelletier, 2004). 
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Þó að það geti verið mjög slæmt að vanmeta fé í húfi er heldur ekki æskilegt að 

ofmeta það. Ef spálíkan ofmetur fé í húfi tapar bankinn á því, þar sem hann heldur eftir 

of hárri fjárhæð til þess að mæta ófyrirséðum áföllum, í stað þess að fjárfesta í 

arðbærum verkefnum. Að ofmeta fé í húfi felur því í sér sóun á peningum, en það ver‘ir 

þó að teljast skárri kostur en að vanmeta það og eiga á hættu að eiga ekki lausafé fyrir 

tapi. 
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7 Spálíkön 

Þegar búa á til spálíkan fyrir flökt tímaraðar þarf fyrst að huga að því hvort sjálffylgni (e. 

autocorrelation) sé til staðar. Þá er kannað hvort gildi raðarinnar séu háð fyrri gildum en 

þó þannig að áhrifin deyi smátt og smátt út. Almennt er sjálffylgni lítil í fjármálagögnum, 

en sé hún til staðar þarf að taka tillit til hennar og nota þar til gerð líkön, svo sem 

ARMA(p,q), þar sem p táknar tafða AR liði og q táknar tafða MA liði. Því næst þarf að 

kanna hvort misdreifni sé til staðar. Ef misdreifni er til staðar þýðir það að dreifni 

leifaliðar ARMA líkansins sé mismunandi eftir athugunum og er leifaliðurinn þá ekki 

einsdreifinn (e. homoskedastic), líkt og venjuleg aðhvarfsgreining byggir á. Þá þarf að 

notast við líkan sem leiðréttir fyrir misdreifni, til dæmis afbrigði af ARCH líkaninu. Því 

næst þarf að finna það líkan sem hæfir gögnunum best og þá sérstaklega út frá því 

hvernig flöktið þróast með tíma (Tsay, 2010). 

7.1 ARCH líkanið 

Skilyrt misdreifnilíkön (e. conditional heteroskedastic models) eru vinsæl spálíkön fyrir 

flökt og ber þá helst að nefna einnar breytu líkön á borð við ARCH líkanið (e. 

autoregressive conditional heteroskedastic model) og afbrigði af því. Eins og nafnið gefur 

til kynna tekur líkanið tillit til þess ef misdreifni einkennir kerfið sem verið er að meta. 

Gildi ávöxtunarraðarinnar eru þá ekki sjálffylgin, en samt háð hverju öðru þannig að 

líklegt er að flökt á tíma t sé stórt ef flökt á tíma t-1 var stórt. Til þess að útskýra hvernig 

ARCH líkön virka er gott að skoða eftirfarandi líkan fyrir ávöxtun:  
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(31) 

 

Gefið er einfalt einnar breytu líkan fyrir ávöxtun. Þar táknar et leifaliðinn á tíma t, en 

oft er talað um leifaliðinn sem utanaðkomandi skell fyrir kerfið og táknar hann hið 
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óvænta, eða hið óþekkta; eitthvað sem líkanið sjálft útskýrir ekki. Þá er leifaliðurinn 

normaldreifður með fasta dreifni. Ef sjálffylgni væri til staðar í gögnunum, þyrfti að 

notast við einhvers konar ARMA ferli, þar sem ávöxtunin er háð töfðum gildum af sjálfri 

sér, en til einföldunar verður því sleppt við útskýringu á ARCH líkaninu.  

Þegar ARCH áhrifa, eða með öðrum orðum misdreifni, gætir er dreifnistuðullinn σt
2 

ekki lengur fasti og er leifaliðurinn skilyrtur á þær upplýsingar sem eru til staðar á 

tímapunkti t-1. ARCH líkanið er því hægt að rita með eftirfarandi hætti: 
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(32) 

 

Þar sem leifaliðurinn er nú háður upplýsingamenginu It-1 má skipta honum í tvennt; zt, 

sem er ósístætt ferli eða hvítt suð (líkt og fæst við OLS aðhvarf), og σt, sem er háð tíma. 

Þannig er et = ztσt. Þá er oft gert ráð fyrir því að zt sé normaldreift eða t-dreift (e. student 

t distribution). Leifaliðurinn er sem sagt normaldreifður að því gefnu að tafin gildi af 

honum séu þekkt. Að auki er dreifnin ekki lengur fasti heldur háð töfðum leifaliðum, þar 

sem α0 > 0 og α i≥ 0 fyrir i > 0. ARCH líkanið sem hér er lýst kallast ARCH(q) líkan, þar sem 

q vísar til fjölda tafinna gilda í dreifnijöfnunni (Engle, 1982; Griffith o.fl., 2008). Þar sem 

dreifnin er ekki lengur fasti, heldur háð töfðum gildum, getur verið þægilegt að greina 

hana frá hinni hefðbundnu dreifni og setja ht í staðinn, það er σt
2 = ht. 

Það var hagfræðingurinn Robert Engle sem bjó til ARCH líkanið og má sjá útleiðslu á 

því í grein hans frá árinu 1982. Líkanið þykir henta vel til þess að skoða tímaraðir 

fjármálagagna vegna eiginleika þeirra, en það hefur þó áberandi vankanta. Í fyrsta lagi 

gerir líkanið ráð fyrir því að skellir, hvort sem þeir eru neikvæðir eða jákvæðir, hafi jafn 

mikil áhrif á flöktið, þar sem flöktið er háð töfðum leifaliðum í öðru veldi. Hins vegar 

hefur verið sýnt fram á það að neikvæðir skellir hafa meiri áhrif en jákvæðir (Glosten, 

Jagannathan og Runkle, 1993). Í öðru lagi er ekki hægt að nota ARCH líkanið til þess að 

öðlast viðbótarþekkingu um það hverjar séu orsakir aukinnar dreifni gagnanna, vegna 

þess að það sýnir aðeins hvernig dreifing líkansins þróast yfir tíma. Í þriðja lagi er líklegt 
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að ARCH líkanið ofmeti flöktið vegna tafa við greiningu á einstaka stórum skellum (Tsay, 

2010). Í þriðja og síðasta lagi má nefna að líkanið er óheppilegt að því leyti að það getur 

verið frekt á frígráður. Ef notast er við ARCH(q) líkan þarf að meta q+1 fjölda stika og ef 

q er stór tala getur nákvæmni matsins minnkað. Fjöldi frígráða fer eftir fjölda stika við 

matið og eftir því sem að þeim fjölgar er erfiðara að hafna núlltilgátum prófanna, vegna 

þess að höfnunargildið hækkar með fjölda frígráða (Griffiths o.fl., 2008). 

7.2 GARCH líkanið og skyld líkön 

Danski hagfræðingurinn Tim Bollerslev bjó til GARCH líkanið, en það er í raun bara 

útfærsla af ARCH líkaninu og auðvelt er að leiða GARCH líkanið út frá því (Bollerslev, 

1986). Flest afbrigði GARCH líkana notast við sömu meðaltalsjöfnu, en hafa mismunandi 

dreifnijöfnu (Tsay, 2010). Eftirfarandi jafna sýnir dreifnijöfnu ARCH líkansins: 

 

             
          

  (33) 

 

Hana má nota til þess að leiða út dreifnijöfnu GARCH líkansins. Jöfnu (33) er einnig hægt 

að rita á eftirfarandi formi: 
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Þar sem stuðlar fyrir töfðu leifaliðina eru á forminu αs = α1β1
s-1. Því næst er β1α0 bætt við 

og dregið frá og jöfnu (34) endurraðað þannig að: 

 

    (       )        
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   ) (35) 

 

Eftirfarandi jafna sýnir jöfnu (34) tafða um eitt tímabil, en hún er notuð til þess að 

einfalda jöfnu (35). Sjá má að stærðin hægra megin við jafnaðarmerkið er jöfn stærðinni 

sem er innan svigans í jöfnu (35). 
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    (36) 

 

Þegar búið er að einfalda jöfnu (35) fæst endanlega dreifnijafnan fyrir GARCH líkanið: 

 

            
         (37) 

 

Þar sem ω = (α0 + β1α0) (Griffiths o.fl., 2008). 

GARCH líkanið er eins konar ARMA hugmynd af ARCH líkaninu, en að ofan má sjá 

GARCH(1,1) líkan, sem er ein útgáfa af GARCH(p,q) líkaninu þar sem p táknar tafin h gildi 

og q fjölda tafinna e2 liða. Yfirleitt dugar að nota eitt tafið gildi af h og e2, en þó eru 

dæmi um að fleiri tafin gildi hafi verið notuð, til dæmis ef gagnasafnið spannar nokkra 

áratugi og dagleg gögn eru notuð (Engle, 2001; Lamoureux og Lastraps, 1990). Augljós 

kostur GARCH líkansins er að það nær yfir skelli langt aftur í tímann án þess að reikna 

þurfi marga stika og þannig draga úr nákvæmni matsins líkt og á við um ARCH líkanið 

(Griffiths o.fl., 2008). 

Til eru fleiri útgáfur af skilyrtum misdreifnilíkönum, en í raun má skipta þeim í tvennt. 

Annars vegar er um að ræða líkön sem nota sérstakt fall til þess að stjórna því hvernig 

dreifnin þróast, en hins vegar líkön sem nota slembiferli (e. stochastic process) til að 

útskýra þróun dreifninnar. GARCH tilheyrir seinni flokknum (Tsay, 2010). Þessar 

mismunandi útgáfur GARCH líkansins þjóna allar þeim tilgangi að laga vankanta ARCH 

líkansins og bæta notagildi misdreifnilíkana við ólíkar aðstæður. 

IGARCH er dæmi um annað skilyrt misdreifnilíkan. Ein af forsendum GARCH líkansins 

er að β1 + α1 < 1 og er það til þess að tryggja sístæðni. GARCH líkanið er því 

meðaltalshneigt og leitar alltaf aftur í meðaltalið þrátt fyrir stóra skelli. Ef hins vegar 

forsendubrestur á sér stað og β1 + α1 ≥ 1 þarf að notast við IGARCH líkanið, en það gerir 

ráð fyrir því að einingarót sé til staðar í kerfinu. 

Hér má einnig nefna líkan sem kallast GJR-GARCH líkanið (Glosten-Jagannathan-

Runkle GARCH). Það gerir ráð fyrir því að neikvæðir og jákvæðir skellir hafi mismikil áhrif 

á flöktið í líkaninu, en það er í samræmi við raunveruleikann. Þannig hefur neikvæður 
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skellur á tíma t-1 meiri áhrif á dreifnina á tíma t en sams konar jákvæður skellur á tíma t-

1. Meðaltalsjafnan fyrir GJR-GARCH líkanið er sú sama og fyrir GARCH og ARCH líkanið 

en dreifnijafnan er öðruvísi eins og jafna (38) sýnir: 
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GJR-GARCH líkanið er þröskuldslíkan (e. threshold model) þar sem st-1 er gervibreyta 

(e. dummy variable) fyrir eðli skellanna, það er hvort þeir eru neikvæðir eða jákvæðir. Ef 

skellur er neikvæður fær gervibreytan gildið 1 en 0 ef um jákvæðan skell er að ræða 

(Glosten, Jagannathan og Runkle, 1993). 

Einnig er hægt að breyta meðaltalsjöfnunni, þannig að gert sé ráð fyrir annaðhvort 

töfðum AR gildum eða MA gildum. Eftirfarandi AR(1)-GARCH(1,1) líkan er til dæmis með 

eitt tafið AR gildi í meðaltalsjöfnunni: 
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Þar sem töfðu gildi er bætt meðaltalsjöfnuna. Ef grunur er um vott af sjálffylgni í 

líkaninu er þetta líkan gjarnan notað, eða afbrigði af því. Ef sjálfylgnin hverfur ekki með 

því að bæta einu töfðu AR gildi við jöfnuna gæti þurft að bæta fleiri gildum við og jafnvel 

MA gildum til þess að eyða út sjálffylgninni. 

7.3 Þráleitni og helmingunartími 

Eftirfarandi formúlur verða notaðar í rannsókninni í ellefta kafla til þess að finna 

þráleitni líkana, en jafna (40) sýnir hvernig reikna á þráleitni fyrir GARCH(1,1) líkan og 

jafna (41) sýnir hvernig reikna á þráleitni fyrir GJR-GARCH(1,1) líkan: 
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                        (40) 

                         (41) 

 

Þegar þráleitni hefur verið fundin er hægt að finna helmingunartíma skella í flöktinu. 

Helmingunartíminn er fundinn með eftirfarandi formúlu, en hann mælir, í dögum, 

hversu lengi áhrif skella eru að helmingast: 
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) (42) 

 

7.4 Utan úrtaks spá 

Til eru tvær gerðir spáa; innan úrtaks (e. in-sample) spá og utan úrtaks (e. out-of-

sample) spá. Innan úrtaks spá notast við sama gagnasafn við spána og notað var til að 

reikna stika líkansins. Slík spá getur verið nákvæm, enda byggir hún á stikum sem að 

hluta til voru metnir yfir spátímann. Utan úrtaks spáin skiptir gagnasafninu í tvo hluta. 

Annar og yfirleitt stærri hlutinn er notaður til þess að meta stika líkansins en hinum er 

haldið eftir fyrir spána. Þegar meta á hversu góð og nákvæm spálíkön eru, er betra að 

skipta gagnasafninu í tvo hluta (Brooks, 2008). 

Þegar utan úrtaks spá er gerð eru margar eins skrefs spár framkvæmdar og er þá 

gjarnan notast er við mislöng tímabil. Þar sem dagleg gögn eru notuð jafngildir eitt skref 

í spánni einum degi. Við gerð slíkar spár er því lengd spátímabilsins, eða fjöldi skrefa, 

fyrir spálíkanið valin í upphafi og er formúlan fyrir hvert skref í spánni sýnd með 

eftirfarandi jöfnum: 
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Jafna (43) sýnir eins skrefs spá fyrir GARCH líkanið og jafna (44) fyrir GJR-GARCH líkanið. 

Jöfnurnar sýna sem sagt dreifnijöfnur líkananna eitt tímabil fram í tímann. Erfitt getur 

reynst að spá langt fram í tímann með sumum líkönum. Til þess að taka á þeim vanda er 

mögulegt að notast við endurkvæman tímaramma (e. recursive window). Þá eru 

framkvæmdar nokkrar styttri spár sem saman mynda heildarspánna. Milli spáa er líkanið 

endurmetið og sífellt aukið við tímarammann (Brooks, 2008; Blair, Poon og Taylor, 

2001).  

Þegar búið er að spá fyrir skilyrtu dreifninni er notast við jöfnu (28) úr kafla 6.1.1.1 til 

að finna spágildi fjár í húfi. Jafna (45) sýnir hvernig spágildin eru reiknuð: 

 

                   (45) 

 

Einnig er hægt að spá fleiri daga fram í tímann, en fjármálastofnanir hafa til að mynda 

oft not fyrir slíkar spár. Í kafla 6.1.4 var fjallað um reglu sem kölluð hefur verið reglan um 

kvaðratrót af tíma, og er algengt að hún sé notuð þegar gerðar eru margar spár fyrir 

mismunandi tímalengdir. Þá er, eins og þegar hefur verið komið að, spáð fyrir um það 

hvert gildi dreifnijöfnunnar verður eftir til dæmis einn dag og það síðan margfaldað með 

kvaðratrótinni af tímalengdinni í dögum. Eftir sem áður er jafna (28) notuð til þess að 

finna fé í húfi. 
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8 Aðferðir til þess að finna besta spálíkanið 

Í rannsókn ellefta kafla verður notast við tvær aðferðir til þess að ákvarða hvaða líkan 

gefur besta spá fyrir fé í húfi. Fyrri aðferðin kallast afturvirk prófun (e. backtesting) og 

metur hún hvort líkönin sem notuð eru til þess að spá fé í húfi séu nægilega góð. Sú 

seinni notar tapföll (e. loss functions), en þau eru gjarnan notuð til þess að meta árangur 

áhættuspáa. 

8.1 Afturvirk prófun 

Afturvirk prófun gengur út á að bera saman spáð gildi fyrir fé í húfi við raunveruleg gildi 

ávöxtunarraða og þá sérstaklega að kanna hvort ávöxtunin sé neikvæðari en spágildi fjár 

í húfi fyrir tiltekið tímabil. Til að mynda er hægt að reikna brothlutfall (e. violation ratio) 

spáa með því að finna hlutfallið milli fjölda gilda sem eru neikvæðari en fé í húfi og 

vænts fjölda þeirra. Brothlutföllin má reikna með eftirfarandi hætti: 

 

    
                     

                            
 

 

   
 (46) 

 

Þar sem v er fjöldi gilda úr ávöxtunarröðinni sem eru neikvæðari en reiknað fé í húfi á 

sama tímapunkti, p eru líkurnar sem notaðar eru þegar fé í húfi er reiknað og V er 

heildarfjöldi spágilda sem verið er að kanna. Margfeldi af p og V gefur svo væntan fjölda 

gilda úr ávöxtunarröðinni sem eru neikvæðari en fé í húfi. 

Ef brothlutfallið er stærra en einn vanmetur líkanið áhættuna í spánni, en ef það er 

minna en einn þá ofmetur líkanið áhættuna í spánni. Líkan telst betra eftir því sem það 

hefur brothlutfall sem næst einum að tölugildi (Jón Daníelsson, 2011). Brothlutföllin eru 

hentug leið til þess að bera saman líkön og athuga hvert þeirra er best til þess að fallið 

að spá fyrir um fé í húfi. Þegar hins vegar á að meta gæði spáa fyrir fé í húfi verður 

notast við tvö próf, Kupiec prófið og Christoffersen prófið. 
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Kupiec prófið er ef til vill betur þekkt sem POF-prófið (e. proportion of failures test), 

en það byggir á sennileikafallinu og er notað til þess að kanna hvort fjöldi brota miðað 

við tiltekið spátímabil sé í samræmi við gefna marktæknikröfu. Núlltilgáta prófsins er að 

líkanið sé „rétt“, það er að segja að brotin fylgi tvíliðudreifingunni (e. binomial 

distribution). Gildi ávöxtunarraðarinnar á spátímanum geta annaðhvort verið minni eða 

stærri en spáðu gildin fyrir fé í húfi og eru því aðeins tveir möguleikar í boði. Af þeim 

sökum eiga brotin að fylgja tvíliðudreifingunni og byggir prófið því á Bernoulli tilraun (e. 

Bernoulli trial). Eftirfarandi jöfnur sýna núll- og gagntilgátu prófsins: 

 

       
 

 
              

 

 
  

 

Þar sem H0 er núlltilgátan og H1 er gagntilgátan, p eru líkur á því að brot eigi sér stað 

miðað við gefna marktæknikröfu, v er eftir sem áður fjöldi brota og V er fjöldi gilda í 

spánni, eða spátímabilið. Hugmyndin á bak við prófið er að kanna hvort hlutfallið milli 

brota og gilda í spánni sé marktækt frábrugðið ákveðinni marktæknikröfu. Jafna (47) 

sýnir prófgildið fyrir Kupiec prófið: 
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Ef núlltilgátan er sönn, þá er LRPOF  prófgildið aðfellt (e. asymptotically) kí-kvaðrat 

dreift með eina frígráðu. Til þess að kanna hvort hafna eigi núlltilgátunni er athugað 

hvort prófgildið sé stærra eða minna en gildi úr kí-kvaðrat dreifingunni með eina 

frígráðu og valda marktæknikröfu. Ef prófgildið er stærra höfnunargildið er 

núlltilgátunni hafnað og er þá sagt að líkanið sé ónákvæmt (Kupiec, 1995).  

Kupiec prófið er hins vegar takmarkað að því leytinu til að það kannar aðeins tíðni 

brota og hunsar tímasetningu þeirra. Það getur verið slæmt ef spálíkön vanmeta fé í húfi 

með stuttu millibili, þannig að það myndast þyrpingar af brotum í spánni. Ef aðeins er 

horft á niðurstöður Kupiec prófsins er hætta á því að líkan sem vanmetur fé í húfi, með 
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stuttu millibili, teljist nægilega gott. Þess vegna er ekki nóg að skoða einvörðungu Kupiec 

prófið, fyrir fé í húfi spár, heldur verður einnig að skoða Christoffersen prófið 

(Christoffersen og Pelletier, 2003). 

Christoffersen prófið skoðar, líkt og Kupiec prófið, hvort fjöldi brota fyrir gefið tímabil 

sé í samræmi við gefna marktæknikröfu, en einnig hvort brotin séu háð hverju öðru. 

Prófið kannar því aukalega hvort líkur á því að brot eigi sér stað séu háðar því hvort brot 

átti sér stað fyrir næsta gildi á undan eða ekki. Prófgildi Christoffersen prófsins er sem 

sagt tvíþætt. Annars vegar þarf að reikna LRpof og hins vegar prófgildi sem notað er fyrir 

núlltilgátu sem kannar hvort brot séu háð fyrri brotum, má tákna það með LRind. 

Núlltilgáta Christoffersen prófsins er sú að líkanið sé nægilega gott til þess að spá fyrir fé 

í húfi, en Kupiec prófið hefur sömu núlltilgátu. 

Þegar prófgildi Christoffersen prófsins er fundið er í upphafi búin til röð, Ωt, sem 

tekur gildið einn ef brot á sér stað, en annars gildið núll. Út frá þeirri röð má með 

svipuðum hætti og í Kupiec prófinu reikna LRpof prófgildið. Síðan þarf að auki að reikna 

LRind, sem áður var nefnt. Fyrst er stærðin nij skilgreind sem fjöldi gilda þar sem ástand j 

var til staðar, að því gefnu að ástand i hafi verið til staðar fyrir gildið sem kom á undan. 

Þetta tvenns konar ástand, j og i, ræðst af því hvort röðin Ωt, tekur gildið einn eða núll, 

eins og áður var lýst. Tafla 3 sýnir mögulegar útkomur fyrir nij: 

 

Tafla 3  Mögulegar útkomur fyrir stærð nij 

 

 

Í framhaldi má reikna líkurnar á því að brot eigi sér stað, skilyrt á það hvort brot átti sér 

stað fyrir gildið á undan. Þessar líkur eru táknaðar með πi, Þá er: 

 

Ω t  = 0 Ω t  = 1

Ω t  = 0 n 00 n 10 n 00  + n 10

Ω t  = 1 n 01 n 11 n 01  + n 11

n 00  + n 01 n 10  + n 11 N
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Núll- og gagntilgátu prófsins, eða LRind, má setja fram með eftirfarandi formúlum.  

 

                              

 

Ef núlltilgátunni er ekki hafnað eru líkur á því að brot eigi sér stað óháðar því hvort að 

brot átti sér stað fyrir gildið á undan. Þá er hægt að reikna LRind, með eftirfarandi hætti: 
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Prófgildi Christoffersen prófsins fæst svo loks með eftirfarandi formúlu: 

 

                  (49) 

 

Til þess að kanna hvort hafna eigi núlltilgátunni er, líkt og í Kupiec prófinu, kannað 

hvort prófgildið sé stærra eða minna en gildi úr kí-kvaðrat dreifingunni, en þar sem 

reiknaðir eru tveir stikar til þess að finna prófgildið er notast við tvær frígráður 

(Christoffersen, 1998). 

8.2 Tapföll 

Tapföll eru sem fyrr segir notuð til þess að meta árangur spálíkana. Gott er að nota fleiri 

en einn árangursmælikvarða og verður því notast við tvö tapföll í greiningunni í ellefta 

kafla; meðalferviksfrávik (e. mean square error [MSE]) og meðalalgildisfrávik (e. mean 

absolute error [MAE]). Þessir tveir mælikvarðar eru gjarnan notaðir saman þegar meta á 

árangur spálíkana, en til að mynda vega stór frávik hlutfallslega þyngra í MSE en MAE. 

Með þessum hætti má komast að niðurstöðu um það hvort líkanið er betur til þess fallið 
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að spá fyrir um fé í húfi. Líkanið sem hefur lægri tapföll telst þá betra (Brooks, 2008). 

Tapföllin eru fundin með eftirfarandi formúlum, þar sem T er fjöldi spágilda, ht er 

spágildi skilyrtu dreifninnar og ỡt
2 á að vera sanna skilyrta dreifnin, en þar sem hún er 

ekki þekkt er notast við ávöxtunina í öðru veldi sem námundun. Sú námundun er hins 

vegar hávaðasöm (e. noisy), en er óbjöguð og nægilega góð til þess að bera saman 

spágetu líkana (Caporin og McAleer, 2012; Patton, 2011): 
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9 Gagnasafnið 

Saga íslensks hlutabréfamarkaðar er ekki ýkja löng, en hún nær rétt tæp 23 ár aftur í 

tímann. Til samanburðar hafa flest Norðurlöndin starfrækt hlutabréfamarkað í um eina 

öld. Hlutafélagaformið hefur hins vegar verið lengur við lýði á Íslandi, eða í um tvær og 

hálfa öld. Verðbréfaþing Íslands hf. var stofnað árið 1985 en árið 1990 var fyrsta 

fyrirtækið skráð á markað en það var Olíuverslun Íslands hf. Skráðum hlutafélögum 

fjölgaði jafnt og þétt og urðu þau flest 75 talsins, árið 2001 (Gylfi Magnússon, 2007). 

Skráðum hlutafélögum hefur hins vegar fækkað töluvert eftir það, og í lok árs 2012 voru 

alls 15 félög skráð í Kauphöll Íslands, ef talin eru með þau félög sem eru skráð á First 

North markaðnum. 

Úrvalsvísitala Aðallista Kauphallar Íslands er vísitala sem samanstendur af félögum 

sem mest viðskipti eru með og eru skráð á Aðallista Kauphallarinnar. Í lok árs 1992 var 

úrvalsvísitala með 15 félögum tekin í gildi, en algeng heiti fyrir hana eru ICEX15, OMXI15 

og OMX Iceland 15 erlendis. Þessi vísitala er hins vegar ekki til í dag og var síðast skráð 

gildi fyrir hana í lok júní árið 2009. OMXI6 tók við af henni sem úrvalsvísitala þann 2. 

janúar 2009, en hún tekur aðeins til sex félaga, enda voru mörg félög afskráð úr 

Kauphöllinni í kjölfar bankahrunsins. Tilgangurinn með því að fækka félögum 

úrvalsvísitölunnar var að auka seljanleika hennar og stuðla að því að hún gæti betur 

þjónað hlutverki sínu sem viðmið fyrir fjárfesta. Vísitalan átti því að búa í haginn fyrir 

endurreisn hlutabréfamarkaðar á Íslandi (Vísir, 2009).  

Notast verður við OMXI15 vísitöluna í þessari rannsókn og tímabilið sem er til 

skoðunar nær frá 3. janúar 1996 til 30. Júní 2008, en gögnin voru fengin frá 

kauphallarfyrirtækinu NASDAQ OMX Group Inc. Þar sem viðskipti fara aðeins fram á 

virkum dögum jafngilda fimm gildi í gagnasafninu um það bil viku í raunveruleikanum.  

Viðskipti voru ekki jafn tíð á fyrri hluta tímabils gagnasafnsins og var fyrstu fjórum árum 

vísitölunnar því sleppt. Jafnframt verður aðeins notast við gögn fram að bankahruninu 

sem varð í október 2008. Ástæðan fyrir því er sú að þegar notast er við gögn sem ná yfir 

hrunið nema helstu próf ekki misdreifnina í líkaninu, en það er sennilega vegna þess hve 
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öfgafullar breytingar voru í ávöxtun vísitölunnar í hruninu, þannig að allar aðrar 

breytingar á þessu 12 ára tímabili virka hverfandi í samanburði við þær. 

Á mynd 4 má sjá þróun vísitölunnar frá árinu 1996 til júníloka 2008. Framan af er lítil 

hækkun á vísitölunni auk þess sem að breytingar á henni virðast smávægilegar. Það er 

ekki fyrr en við aldamótin 1999 og 2000 sem öfgafyllri hreyfingar á vísitölunni eiga sér 

stað, en það virðist samt sem áður aðeins vara í skamman tíma, þar eð næstu tvö ár eftir 

2002 er ferillinn frekar beinn og tekur litlum breytingum. Á seinni hluta árs 2003 verður 

augljós breyting á ferlinum og tekur hann að hækka meira en áður. Það er síðan í lok árs 

2004 sem vísitalan virðist lifna við og tekur þá við tímabil mikilla breytinga, þar sem 

vísitalan breytist í stökkum. Það er ef til vill á þessum hluta vísitölunnar sem líklegast er 

að finna kerfisbreytingar. 

 

Mynd 4  Gildi OMXI15 vísitölunnar frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008 
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10 Kerfisbreytingar og fé í húfi 

Eins og þegar hefur komið fram geta kerfisbreytingar haft áhrif á meðaltal, dreifni og 

leitnistuðla líkana. Þegar gerðar eru kannanir og spár fyrir fé í húfi er aðallega verið að 

skoða dreifnina og þykkt halanna, það er að segja hvort þeir séu stærri en forsendur 

gefa til kynna að þeir eigi að vera, samkvæmt normaldreifingunni.  

Í sjötta kafla var greint frá þeim forsendum sem verða að vera fyrir hendi til þess að 

fé í húfi sé áreiðanlegur áhættumælikvarði við gerð áhættuspáa. Eins og kom fram í 

áðurnefndri umfjöllun sjötta kafla byggir mælikvarðinn gjarnan á því að ávöxtun eigna 

fylgi normaldreifingu og hafi því ferilris jafnt þremur og enga skekkju. Dreifing 

ávöxtunarraðarinnar á því að vera jöfn báðum megin við meðaltalið og hvorki hárisinn 

né skekkt. Sá hluti sem er vinstra megin við meðaltalið er því spegilmynd af hægri 

hliðinni. Dreifingar geta hins vegar haft hærra eða lægra ferilris og verið skekktar til 

vinstri eða hægri. Ef dreifing hefur meðaltal jafnt núlli er sagt að hún sé skekkt til hægri 

ef hún hefur hlutfallslega fleiri lág neikvæð gildi en nokkur mjög stór jákvæð gildi og er 

því með lengri jákvæðan hala. Sömuleiðis hefur dreifing sem skekkt er til vinstri, 

hlutfallslega fleiri lág jákvæð gildi, nokkur mjög neikvæð gildi og lengri hala til vinstri. Ef 

halinn nær annaðhvort lengra til vinstri eða hægri en normaldreifingin, eru meiri líkur á 

því að öfgafull gildi fáist (Maginn o.fl., 2007). 

Í kafla 3.1.1 var notast við hermun til að sýna fram á að kerfisbreytingar geti haft áhrif 

á próf sem notuð eru við könnun á því hvort dreifingar séu normaldreifðar. Með því að 

splæsa saman tveimur normaldreifðum röðum ætti fræðilega að fást normaldreifð röð,   

en það væri vissulega tilfellið ef samsettu breyturnar hefðu sömu stikana, það er 

meðaltal og dreifni. En þar sem raðirnar sem splæst var saman höfðu mismunandi 

dreifni sökum kerfisbreytingar fékkst ný röð og var oftar en ekki auðvelt að hafna því að 

hún væri normaldreifð. Kerfisbreytingar geta því fræðilega séð aukið ferilris 

fjármálagagna, og gert það að verkum að próf gefi ranglega til kynna að raðir séu 

ósístæðar. Jafnframt, líkt og greint var frá í fimmta kafla, benda fyrri rannsóknir til þess 

að mögulegt sé að minnka þráleitni GARCH líkana með því að taka tillit til 
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kerfisbreytinga. Það er því vert að kanna hvort mögulegt sé að bæta spár fyrir fé í húfi 

með því að taka tillit til kerfisbreytinga. 
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11 Greining 

Í rannsókn þessari verður kannað hvort minnka megi þráleitni GARCH líkana, og þar með 

bæta spár fyrir fé í húfi, með því að taka tillit til kerfisbreytinga. Fyrst verður hins vegar 

metið hvort gögnin sýni algeng einkenni fjármálagagna og hvort forsendur séu fyrir því 

að GARCH líkan sé notað til að framkvæma spá fyrir fé í húfi. Einnig verður sérstaklega 

athugað hvort kerfisbreytingar sé raunverulega að finna í flökti ávöxtunar OMXI15 

vísitölunnar á tímabilinu. 

11.1 Ávöxtun fundin 

Notast er við daglega ávöxtun OMXI15 vísitölunnar frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008 í 

rannsókninni. Þegar unnið er með fjármálagögn, og þá sérstaklega þau sem hafa háa 

tíðni, er fyrsti mismunur af lograformi vísitölunnar oft tekinn og fæst þá samfelld 

ávöxtunarröð. Ávöxtunin er því fundin með eftirfarandi formúlu, þar sem Pt táknar gildi 

vísitölunnar á tíma t og rt ávöxtun á tíma t: 

 

      [
  

    
] (52) 

 

Mynd 5 sýnir ávöxtunina fyrir tímabilið. Til þess að um kerfisbreytingar sé að ræða, 

þurfa breytingar í ávöxtuninni að vera snarpar, en varanlegar. Það er því líklegt að 

kerfisbreytingar eigi sér stað þar sem flökt ávöxtunarraðarinnar snareykst eða minnkar 

skyndilega og helst þannig yfir ákveðið tímabil. 
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Mynd 5  Dagleg ávöxtun OMXI15 vísitölunnar frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008 

 

Af myndinni að dæma virðist vera nokkuð ljóst að dreifni ávöxtunarraðarinnar breytist í 

klösum líkt og við misdreifni, en áður en kannað verður hvort kerfisbreytingar séu til 

staðar skal gengið úr skugga um að röðin sé í raun misdreifð. 

11.2 Athugun á sjálffylgni og misdreifni 

Fjármálagögn einkennast af tímabilum með mismikla dreifni, eins og greint var frá í 

öðrum kafla. Áður en mögulegt er að kanna hvort ávöxtunarröðin sé misdreifð þarf hins 

vegar að leiðrétta fyrir sjálffylgni. Í þeim tilgangi er Ljung-Box próf framkvæmt fyrir 

ávöxtunarröðina. Með Ljung-Box prófinu er athugað hvort sjálffylgnistuðlar, fyrir tafin 

gildi af ávöxtunarröðinni og núverandi gildi, séu marktækt frábrugðnir núlli. Ef stuðlarnir 

eru marktækt frábrugðnir núlli bendir það til þess að sjálffylgni sé í líkaninu. Núlltilgáta 

prófsins er sú að gildin í ávöxtunarröðinni séu óháð dreifð og gagntilgátan að þau séu 

það ekki. Prófgildið má reikna með formúlu (53), þar sem N er stærð gagnasafnsins, ρk
2 

er fylgnistuðullinn fyrir tafið gildi ávöxtunarraðarinnar númer k og m er fjöldi tafinna 

gilda sem verið er að prófa (Box og Ljung, 1978): 
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  ( )   (   ) ∑(   )    
 

 

   

 (53) 

 

Ef prófgildið er stærra en höfnunargildi prófsins, sem fengið er úr kí-kvaðrat 

dreifingunni, er núlltilgátunni hafnað og bendir það til þess að sjálffylgni sé til staðar í 

röðinni. Prófgildi Ljung-Box prófsins fyrir ávöxtunarröðina er langtum stærra en 

höfnunargildið og p-gildi prófsins mjög nálægt núlli. Núlltilgátunni er því hafnað og 

bendir það til þess að sjálffylgni sé til staðar í líkaninu. Það þarf eyða sjálffylgninni, til 

dæmis með því að nota einhvers konar ARMA líkan, áður en hægt er að athuga hvort 

misdreifni sé til staðar. 

Fylgnirit (e. correlogram) eru notuð til þess að kanna hversu þrálát sjálffylgni er í 

líkönum og eru raðir sagðar hafa langt minni ef fylgnin deyr hægar út en veldisvísisfallið 

(Tsay, 2010). Sjálffylgnirit (e. autocorrelation function [ACF]) og hlutsjálffylgnirit (e. 

partial autocorrelation function [PACF]) eru notuð til þess að ákvarða fjölda tafinna 

gilda. Ef súlur fylgniritanna ná út fyrir höfnunarmörk prófsins eru viðkomandi 

sjálffylgnistuðlar sagðir marktækt frábrugðnir núlli og bendir það til þess að fylgni sé 

milli núverandi gildis og tafinna gilda (Tsay, 2010). Ef mörg gildi ná út fyrir 

höfnunarmörkin er líklegt að sjálffylgni sé til staðar. Á mynd 6 eru höfnunarmörkin 

táknuð með brotnum línum. Til þess að finna tafin AR gildi er PACF skoðað, en til þess að 

finna tafin MA gildi er litið á ACF fylgniritið.  
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Mynd 6  ACF og PACF fylgnirit fyrir logra ávöxtunarröðina, þar sem súlurnar tákna fylgnistuðla og bláu 
línurnar höfnunarmörk 

 

Af fylgniritunum að dæma er best að nota ARMA (e. autoregressive moving-average) 

líkan, sem er samblanda af AR og MA líkönum, til þess að taka tillit til sjálffylgninnar, þar 

sem hún deyr smám saman út í bæði ACF og PACF fylgniritunum. Notast er við AIC 

upplýsingaviðmiðið til þess að velja besta ARMA líkanið, en samkvæmt því er 

ARMA(10,6) best. Það virðist vera í samræmi við niðurstöður fylgniritanna, en fyrri talan 

táknar tafða AR liði og sú seinni táknar tafða MA liði. Eftirfarandi jafna sýnir 

meðaltalsjöfnu ARMA(10,6) líkansins,: 

 

                                                   (54) 

 

Þegar fylgnirit fyrir leifalið ARMA(10,6) líkansins eru skoðuð bendir allt til þess að 

sjálffylgnin sé horfin, þar sem fylgnistuðlarnir eru allir fyrir innan brotnu línurnar. Mynd 

7 sýnir fylgniritin ACF og PACF fyrir leifalið ARMA(10,6) líkansins.  
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Mynd 7  ACF og PACF fylgnirit fyrir leifalið ARMA(10,6) líkansins, þar sem súlurnar tákna fylgnistuðla og 
bláu línurnar höfnunarmörk 

 

Til þess að álykta um það hvort sjálffylgni sé enn til staðar er framkvæmt Ljung-Box 

próf fyrir leifalið líkansins. Prófið gefur til kynna að sjálffylgnin sé horfin, þar sem 

prófgildið er mun lægra en höfnunargildið og p-gildið er mjög nálægt einum. Þar með er 

búið er að leiðrétta fyrir sjálffylgni og er því hægt að kanna hvort misdreifni sé í líkaninu. 

Ef litið er á mynd 8, sem sýnir ACF fyrir leifalið ARMA(10,6) líkansins í öðru veldi, bendir 

allt til þess að um misdreifni sé að ræða, þar sem tafin gildi deyja mjög hægt út.  

 

Mynd 8  ACF fylgnirit fyrir leifalið ARMA(10,6) líkansins í öðru veldi, þar sem súlurnar tákna fylgnistuðla 
og bláu línurnar höfnunarmörk 
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Þó er nauðsynlegt að ganga úr skugga um að misdreifni sé til staðar með Ljung-Box prófi 

á leifaliðum ARMA(10,6) líkansins í öðru veldi. Reiknað prófgildi er mjög stórt og p-gildið 

mjög nálægt núlli, en eins og þegar hefur komið fram er núlltilgátu Ljung-Box prófsins 

hafnað ef prófgildið er stærra en höfnunargildið, og má því álykta að misdreifni sé til 

staðar. 

11.3 Prófað fyrir kerfisbreytingum 

Þar sem staðfest hefur verið að misdreifni sé í ávöxtunarröðinni er næsta skref að meta 

hvort kerfisbreytingar hafi átt sér stað á tímabilinu og þá hvenær, en til þess verður 

notast við aðferð Bai og Perron (2003). Þar sem dagsetning brotpunkta er óþekkt verður 

notast við Sup F próf Andrews, sem fjallað var um í kafla 4.1.2.2, og litið á 

kerfisbreytingar sem ytri breytur. Notast verður við Wald útgáfu prófsins líkt og Bai og 

Perron (1998) hafa mælt með.  

Algengt er að framkvæma námundun fyrir flökt ávöxtunarraða með því að hefja þær í 

annað veldi og verður notast við þá aðferð hér, en einnig væri hægt að notast við algild 

(e. absolute) gildi af röðinni. Til þess að kanna hvort kerfisbreytingar séu til staðar í flökti 

ávöxtunarraðarinnar er aðferð Bai og Perron því notuð á röðina í öðru veldi. Jafnframt 

er notast við afskurðarþáttinn h = 0,08, þar sem hann virtist henta gögnunum best.  

Þar sem h = 0,08 var leitað að brotpunktum á bilinu [0,08:0,92] í gagnasafninu. Fimm 

brotpunktar fundust við könnunina, en notast við BIC upplýsingaviðmiðið til að ákvarða 

fjölda þeirra. Til þess að sannreyna niðurstöðuna, sem fékkst með aðferð Bai og Perron, 

og til að kanna hvort fjöldi brotpunktanna stæðist, var notast við CUSUM prófið með 

OLS leifaliðum. Þá er núlltilgátan sú að brotpunktarnir séu fimm talsins og gagntilgátan 

sú að til séu sex brotpunktar. Niðurstöðu prófsins má sjá myndrænt á mynd 9. 
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Mynd 9  Niðurstöður OLS-CUSUM prófsins, þar sem rauðu línurnar tákna höfnunarmörk prófsins 

 

Þar sem ferillinn fer aldrei út fyrir sett öryggismörk, sem eru sýnd með rauðum línum 

á myndinni, er ekki hægt að hafna þeirri núlltilgátu að brotpunktarnir séu ekki fleiri en 

fimm talsins. Matið sem fæst fyrir brotpunktana í Sup F prófinu er punktmat. Það er hins 

vegar einnig nauðsynlegt að reikna öryggisbil fyrir brotpunktana. Tafla 4 sýnir 

tímasetningu brotpunktanna og öryggisbil fyrir hvern þeirra. 

 

Tafla 4  Tímasetning brotpunkta og öryggisbil þeirra 

 

 

 

Neðri mörk Efri mörk

Brotpunktur 1 4.2.2000 22.7.1999 29.2.2000

Brotpunktur 2 11.10.2001 28.8.2001 30.7.2002

Brotpunktur 3 4.7.2005 2.2.2005 20.7.2005

Brotpunktur 4 29.6.2006 23.6.2006 30.11.2006

Brotpunktur 5 28.6.2007 26.3.2007 29.6.2007

Tímasetning 

brotpunkta

                   Öryggisbil
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Myndir 10, 11 og 12 sýna svo OMXI15 vísitöluna, ávöxtun hennar og flökt, þar sem 

búið er að merkja brotpunktana inn á með heilum línum en öryggisbilin með brotnum 

línum. 

 

Mynd 10  Gildi OMXI15 vísitölunnar frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008, þar sem brotpunktar eru merktir 
með heilum línum og öryggisbil með brotnum

4
 

 

Mynd 11  Ávöxtun OMXI15 vísitölunnar frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008, þar sem brotpunktar eru 
merktir með heilum línum og öryggisbil með brotnum 

 

                                                      
4
 Erfitt er að sjá efri mörk öryggisbilsins fyrir síðasta brotpunktinn, en það er vegna þess að efri mörkin 

eru daginn eftir brotpunktinn og falla línurnar því inn í hvor aðra. 
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Mynd 12  Flökt ávöxtunar OMXI15 vísitölunnar frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008, þar sem brotpunktar 
eru merktir með heilum línum og öryggisbil með brotnum 

 

Eins og sjá má af mynd 12 verður snörp breyting í flöktinu á þeim tímapunkti sem 

kerfisbreyting á sér stað. Fyrir brotpunkta eitt, þrjú og fimm eykst flöktið skyndilega en 

fyrir brotpunkta tvö og fjögur minnkar það snögglega. Til þess að átta sig betur á því 

hvort flökt eykst eða minnkar eftir að kerfisbreyting á sér stað getur verið gott að bera 

niðurstöður prófsins saman við meðaltalsflökt vísitölunnar með mismunandi tíðni. 

 

Mynd 13  Ársfjórðungslegt flökt ávöxtunar OMXI15 vísitölunnar, frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008, á 
ársgrundvelli 
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Til þess að kanna hvort ekki komi tímabil með auknu eða minnkuðu flökti í kjölfar 

kerfisbreytinga er gott að skoða ársfjórðungslegt meðalflökt. Í viðauka 3 má svo sjá 

vikulegt og mánaðarlegt meðalflökt til samanburðar. Af mynd 13 má sjá að flökt eykst á 

næsta ársfjórðungi á eftir þeim sem kerfisbreyting eitt átti sér stað á. Hið sama á við um 

ársfjórðungana á eftir þeim sem kerfisbreytingar þrjú og fimm áttu sér stað á. Einnig má 

sjá að flöktið minnkar á næstu ársfjórðungum á eftir þeim sem kerfisbreytingar tvö og 

fjögur áttu sér stað á. Þessi breyting er augljós fyrir þá brotpunkta sem hafa aukið flökt í 

för með sér en ekki jafn greinileg fyrir hina, það er tvö og fjögur. Ef tekið er tillit til 

öryggisbilanna er augljóst að flökt minnkar í kjölfar þessara kerfisbreytinga. 

Mynd 14 sýnir ávöxtunina, þar sem búið er að skipta gagnasafninu í sex hluta eftir 

kerfisbreytingunum og merkja inn ±3 staðalfrávik fyrir hvern og einn hluta með rauðum 

línum. Af myndinni er ljóst að flöktið eykst í kjölfar kerfisbreytinga númer eitt, þrjú og 

fimm, og minnkar í kjölfar kerfisbreytinga tvö og fjögur. 

 

Mynd 14  Ávöxtun OMXI15 vísitölunnar, frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008, þar sem búið er að skipta 
röðinni í sex hluta út frá kerfisbreytingum og merkja ±3 staðalfrávik fyrir hvern og einn hluta 
með rauðum línum 

 

Til samanburðar var einnig kannað hvort prófið gæfi sömu brotpunkta fyrir vikulegt flökt 

ávöxtunar OMXI15 vísitölunnar. Helstu niðurstöður þeirrar athugunar voru þær að 

prófið nam kerfisbreytingar með svipaða brotpunkta og daglegu gögnin á seinni hluta 
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tímabilsins, en ekki á þeim fyrri. Ekki verður farið nánar út í þær niðurstöður hér, en þær 

má sjá í viðauka 4. Í næsta kafla verður farið yfir það hvaða kerfisbreytingar gætu 

orsakað brot í flökti ávöxtunarraðar OMXI15 vísitölunnar. 

11.4 Líklegar kerfisbreytingar á tímabilinu  

Fimm kerfisbreytingar fundust á tímabilinu með reiknilíkani Bai og Perron. Áður en 

þráleitni GARCH líkana verður könnuð, er ef til vill gott að renna yfir söguna og athuga 

hvort brotpunktarnir komi heim og saman við atburði sem áttu sér stað á tímabilinu, 

bæði á Íslandi og í heiminum öllum. Aggarwal, Inclan og Leal (1999) sýndu fram á að 

atburðir heima fyrir væru líklegri til þess að valda kerfisbreytingum, en oft og tíðum 

færu þeir atburðir þó saman við atburði úti í heimi. Það er því einnig nauðsynlegt að 

kanna atburði á erlendri grundu sem gætu hafa orðið til þess að kerfisbreytingar áttu sér 

stað. 

11.4.1 Kerfisbreytingar sem koma erlendis frá 

Sumar aðstæður eða atburðir geta haft áhrif um allan heim, má þar til dæmis nefna 

stríð, olíukreppur og efnahagskreppur. Tvö stór stríði, sem líklega höfðu áhrif á allan 

heiminn, áttu sér stað á tímabilinu. Það eru stríðin í Afganistan, sem hófst árið 2001, og 

stríðið í Írak, en það hófst árið 2003. Af þessum tveimur er líklegt að stríðið í Írak hafi 

haft meiri áhrif á flökt hlutabréfamarkaða á Íslandi, þar sem Írak er auðugt af olíu. Ísland 

átti hins vegar litla aðild að þessum stríðum og hlaut því ekki fjárhagslegt tjón af þeim. 

Hvorugt stríðið virðist því hafa haft áhrif, ef marka má tímasetningar brotpunktanna. 

Til þess að kanna hvort framboðsskellir á olíumörkuðum hafi haft áhrif á flökt íslensks 

hlutabréfamarkaðar getur verið ágætt að virða fyrir sér verðferil fyrir heimsmarkaðsverð 

á olíu og skoða flökt fyrir ávöxtunarröðina samhliða því. Samkvæmt greinargerð 

efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins (2004) um olíumarkaðinn dregst hagvöxtur á 

Íslandi saman um 0,1%, þegar olíuverð hækkar um 10% umfram væntanlega hækkun, að 

mati ráðuneytisins. Ennfremur kemur fram í áðurnefndri greinargerð að þjóðartekjur 

myndu dragast saman um 0,2% og viðskiptahallinn aukast um sama hlutfall af 

landsframleiðslu. Það er því ljóst að hækkanir á olíumörkuðum hafa ekki bara áhrif á 

framleiðslufyrirtækin í landinu, heldur öll fyrirtæki og heimili. Olíuverð hefur því líklegast 
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áhrif á virði hlutabréfa. Að auki sýna rannsóknir fram á tengsl milli framboðsskella á 

olíumörkuðum og ávöxtunar á hlutabréfamörkuðum (Park og Ratti, 2008), en einnig 

einhliða tengsl milli flökts í olíuverði og flökts á fjármálamörkuðum (Huang, Masulis og 

Stoll, 1996). Framboðsskellir á olíumörkuðum gætu því orsakað kerfisbreytingar á 

Íslenskum hlutabréfamarkaði. Í viðauka 5 má sjá graf yfir flökt á vikulegu olíuverði frá 

árinu 1997 til júní 2008, en gögn yfir heimsmarkaðsverð á olíu eru fengin af síðu U.S. 

Energy Information Administration.5 Af mynd 23 að dæma er líklegast að 

kerfisbreytingar sökum framboðsskella á olíumörkuðum finnist í byrjun árs 1998, 2003 

og 2005. Þá á sér stað snörp aukning í flöktinu sem heldur sér næstu tímabil á eftir. 

Miðað við brotpunktana sem fundust við greininguna í kafla 11.3 er mögulegt að 

skellurinn árið 2005 hafi haft áhrif á flökt ávöxtunar OMXI15 vísitölunnar. 

Efnahagsáföll á borð við kreppur og krísur geta einnig valdið kerfisbreytingum. Helstu 

áföllin sem áttu sér stað á fyrri hluta tímabilsins eru krísan í Asíu árið 1997, rússneska 

fjármálakrísan árið 1998 og krísan í Argentínu árið 2001. Kreppan í Asíu skall á stórum 

hluta álfunnar og óttuðust margir að hún myndi ná til fleiri heimsálfa, en svo varð ekki. 

Það má eiginlega segja að rússneska krísan hafi komið í kjölfar krísunnar í Asíu enda er 

sá hluti Rússlands, sem er austan Úralfjalla, hluti af Asíu. Einnig hefur skellurinn, sem átti 

sér stað á olíumörkuðum árið 1998, eflaust haft sitt að segja. Í Asíu krísunni óttuðust 

margir að fjármálakerfi heimsins væru komin á vonarvöl, en við slíkar aðstæður er líklegt 

að flökt á fjármálamörkuðum aukist um heim allan. 

Íslenskur hlutabréfamarkaður var hins vegar býsna einangraður frá erlendum áhrifum 

á þessum tíma. Það var ekki fyrr en við útgáfu krónubréfanna árið 2005 sem áhrifa frá 

erlendum mörkuðum fór að gæta á íslenskum hlutabréfamarkaði, en meira er fjallað um 

það í næsta kafla (Greiningardeild KB banka, 2005). Hvað efnahagsáföll og 

kerfisbreytingar varðar getur verið að sama gildi um stríð og kerfisbreytingar, það er að 

segja það kann að vera að krísur og kreppur séu líklegri til þess að valda 

kerfisbreytingum í þeim löndum sem áföllin snerta beint. Það væri í það minnsta í 

samræmi við niðurstöður Aggarwal, Inclan og Leal (1999). Flökt á íslenskum 

hlutabréfamarkaði jókst hins vegar ekki fyrr en árið 2000 og er því ólíklegt að 

framangreindar krísur hafi haft áhrif hérlendis. 

                                                      
5
 www.eia.gov 
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Tímabilið sem rannsóknin tekur til nær til mánaðamóta júní og júlí árið 2008, en í 

október það ár átti hrun íslenska bankakerfisins sér stað. Hættumerki voru hins vegar 

farin að sjást fyrir þann tíma, bæði á íslenskum og erlendum mörkuðum. Snemma árs 

2007 voru bankar víða um heim í mikilli lausafjárþurrð og þurftu ýmsir bankar á hjálp frá 

seðlabönkum að halda. Þá ríkti mikil spenna og óvissa varðandi framtíðina. Það má segja 

að alvarleiki lausafjárkrísunnar árið 2007 endurspeglist í atburði sem átti sér stað hinn 

14. september árið 2007, en þá var gert áhlaup á einn af stærri bönkum Bretlands, 

Northern Rock, eftir að fregnir um að bankinn hefði sóst eftir aðstoð Englandsbanka 

höfðu lekið út. Northern Rock var síðan þjóðnýttur í febrúar árið eftir. Áhlaupið var það 

fyrst (Seðlabanki Íslands, 2008). Af efnahagskreppunum sem hér hafa verið nefndar er 

sú síðasta, lausafjárkrísan, líklegust til þess að hafa valdið auknu flökti fyrir íslenskan 

hlutabréfamarkað, enda hafði hún bein áhrif á íslenska markaðinn. En það er í samræmi 

við fimmta og síðasta brotpunktinn, sem fannst með reikniriti Bai og Perron. 

11.4.2 Heimatilbúnar kerfisbreytingar 

Síðustu áratugi hafa ýmsir atburðir, sem mögulega gætu haft áhrif á flökt ávöxtunar 

OMXI15 vísitölunnar, átt sér stað á Íslandi. Fyrst má nefna að árið 2001 var tekin upp ný 

peningamálastefna og varð þá meginmarkmið Seðlabanka Íslands að viðhalda stöðugu 

verðlagi í landinu. Þá var fastgengisstefnan afnumin og íslenska krónan sett á flot (Gylfi 

Zoega og Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). Þegar seðlabankar skipta úr gengismarkmiði 

yfir í verðbólgumarkmið eykur það vafalaust áhættu fyrir erlenda fjárfesta af kaupum í 

bréfum á íslenskum hlutabréfamarkaði, þar sem þróun gengisins kemur þá til viðbótar 

öðrum áhættuþáttum. Af þeim sökum ætti flökt að aukast fyrir OMXI15 vísitöluna við 

slíkar breytingar. Hins vegar gætu þessar sömu breytingar orðið til þess að minnka flökt 

fyrir vísitöluna, ef innlendir aðilar líta á þetta sem jákvæða breytingu, sem eykur trú og 

traust þeirra á peningamálastefnunni í heild sinni. Auk þessa minnkar áhættan á 

skyndilegu gengisfalli við breytingu Seðlabankans úr gengismarkmiði yfir í 

verðbólgumarkmið, en það ætti einnig að minnka flökt ávöxtunar OMXI15 vísitölunnar, 

vegna aukins trausts erlendra fjárfesta á íslenskum markaði. 

Samfara því að ákveðið var að taka upp nýja peningamálastefnu voru ný lög um 

Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001, samþykkt af Alþingi. Með þeim var sjálfstæði 
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Seðlabanka Íslands aukið og þar með geta hans til þess að framfylgja eigin markmiðum. 

Einnig var Seðlabankanum gert skylt að varðveita gjaldeyrisvarasjóð og stuðla að virku 

og öruggu fjármálakerfi. Í lögunum er jafnframt tekið fram í 16. grein að ríkissjóði sé 

óheimilt að taka lán hjá bankanum (Ingimundur Friðriksson, 2003). Þessar aðgerðir hafa 

eflaust aukið gagnsæi á mörkuðum og traust til Seðlabankans og við það ætti flökt 

vísitölunnar að minnka. Af mynd 14 að dæma minnkaði flöktið árið 2001 og er líklegt að 

breytt peningamálastefna og hin nýju lög um Seðlabankann, hafi valdið því. 

Önnur möguleg ástæða fyrir snörpum breytingum í flökti vísitölunnar gæti verið 

útgáfa íslenskra krónubréfa (jöklabréfa), eða öllu heldur útgáfa erlendra aðila á 

skuldabréfum í íslenskum krónum. Krónubréfin voru fyrst gefin út í ágúst árið 2005 og 

hefur það ef til vill aukið flökt á fjármálamarkaði. Í skýrslu greiningardeildar KB-banka 

(2005) kemur fram að krónubréfin hafi verið sérlega æskilegur fjárfestingarkostur fyrir 

erlenda fjárfesta, þar sem vaxtamunur á þessum tíma var 7,7% við útlönd og til þess að 

ná verðbólgumarkmiði sínu varð Seðlabankinn að sjá til þess að krónan veiktist ekki. Það 

var því lítil hætta á snörpum gengisbreytingum og af þeim sökum minni áhætta fyrir 

erlenda fjárfesta. Síðan útgáfa krónubréfa hófst hefur íslenski fjármálamarkaðurinn þó 

einnig orðið opnari fyrir áhrifum erlendis frá. Það er því líklegt að fyrsta útgáfa 

krónubréfanna og skellir á olíumörkuðum hafi valdið auknu flökti árið 2005. 

Í febrúar árið 2006 tilkynnti matsfyrirtækið Fitch um neikvæðar horfur fyrir 

lánshæfiseinkunn ríkissjóðs Íslands. Helstu ástæðurnar sem voru gefnar fyrir því voru, 

ofhitnun í hagkerfinu, illviðráðanlegur viðskiptahalli og ört vaxandi skuldsetning erlendis 

(Viðskiptablaðið, 2006). Íslenska ríkið fór þar með úr því að hafa stöðugar horfur yfir í 

neikvæðar, gengi íslensku krónunnar lækkaði við tilkynninguna og flökt hennar og á 

hlutabréfamörkuðum jókst (Bryndís Ásbjarnardóttir, 2007). Þessi atburður hefur líklega 

orðið til þess að flökt hélst hátt út mitt árið 2006, en þá minnkaði flöktið snögglega. Á 

þeim tíma hafði gengi krónunnar hækkað mikið og stóru viðskiptabankarnir þrír, 

Landsbankinn, Glitnir og KB banki, tilkynntu að búið væri að endurfjármagna lán út árið 

2007. Með því var mikilli óvissu um fjármögnun bankanna eytt og tóku 

greiðslufallstryggingar á skuldir þeirra að lækka í kjölfarið (Seðlabanki Íslands, 2006). 

Þessi tilkynning hefur hugsanlega átt stóran þátt í því að flökt ávöxtunar OMXI15 
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vísitölunnar minnkaði, en á þessum tíma var vægi íslensku bankanna í OMXI15 

vísitölunni orðið býsna mikið. 

11.4.3 Kerfisbreytingar án landamæra 

Auk heimatilbúinna kerfisbreytinga og þeirra sem eiga upptök sín erlendis má nefna 

atburð sem hafði áhrif á hlutabréfamarkaði um allan heim, það er þegar netbólan (e. 

Dot-com bubble) sprakk. Í netbólunni jókst eftirspurn eftir hlutabréfum í fyrirtækjum 

internetgeirans, en ef til vill voru vaxtamöguleikar slíkra fyrirtækja ofmetnir. Bólan náði 

hámarki í mars 2000, en eftir það lækkuðu hlutabréfaverð netfyrirtækja hratt. Mörg 

fyrirtæki urðu gjaldþrota á þessum tíma og hurfu af markaði. Er því líklegt að aukningu í 

flökti í byrjun árs 2000 megi skýra með því að þá hafi netbólan sprungið 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

11.5 Besta spálíkanið 

Eins og misdreifniprófið í kafla 11.2 sýnir er greinilegt að flöktið skiptist í þyrpingar. Til 

þess að taka á þessari misdreifni verður notast við afbrigði af GARCH líkaninu. Svo hægt 

sé að spá fyrir um flökt í framtíðinni verða tvö vinsæl GARCH líkön notuð í 

samanburðinum, GARCH(1,1) og GJR-GARCH. Alls voru eftirfarandi fjögur líkön skoðuð: 

 

1. AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 

2. AR(1)-GARCH(1,1) 

3. AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með kerfisbreytingum 

4. AR(1)-GARCH(1,1) með kerfisbreytingum 

 

Til þess að spá fyrir um fé í húfi verður notast við utan úrtaks aðferðina, sem fjallað 

var um í kafla 7.4. Tímabilið frá 3. janúar 1996 til 10. nóvember 2006 er notað til þess að 

finna stuðla líkananna og restinni af úrtakinu, eða tímabilinu frá 13. nóvember 2006 til 

30. júní 2008, er haldið eftir fyrir spána. Lengsta mögulega spátímabilið er þá 400 

spágildi. Eins og þegar hefur verið greint frá fundust fimm kerfisbreytingar á öllu 

tímabilinu. Með því að skipta tímabilinu upp, og halda 400 gildum eftir fyrir utan úrtaks 
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spána, verður tekið tillit til fjögurra kerfisbreytinga þegar stuðlar líkananna eru metnir, 

en ein af kerfisbreytingunum kemur fyrir á spátímabilinu. Tímapunktur 

kerfisbreytingarinnar sem kemur fyrir á spátímabilinu er 28. júní 2007 og er það 153. 

gildi spárinnar. 

Til þess að taka tillit til kerfisbreytinganna er gervibreytum bætt í dreifnijöfnuna. Þar 

sem kerfisbreytingarnar eru fjórar talsins verður notast við fjórar gervibreytur, sem hver 

og ein tekur gildið einn á þeim tímapunkti sem kerfisbreyting á sér stað og fyrir öll gildin 

eftir það. Annars tekur gervibreytan gildið núll. Jafna (55) sýnir dreifnijöfnu líkans fjögur, 

en jafna (56) sýnir dreifnijöfnu fyrir líkan þrjú. Í dreifnijöfnunum er Di = 0, fram að 

tímapunkti kerfisbreytingar, en þá tekur Di  gildið 1 fyrir i = 1,2,...,4. Dreifnijöfnur fyrir 

líkan eitt og tvö voru leiddar út í sjöunda kafla, jafna (37) sýnir dreifnijöfnu líkans eitt og 

jafna (38) sýnir dreifnijöfnu líkans tvö. 

 

                               
                       (55) 

                         (        )    
                       (56) 

 

11.6 Besta matið 

Til þess að kanna hvort líkönin séu betur hæf til þess að spá fyrir um fé í húfi þegar tekið 

er tillit til kerfisbreytinga verður litið á þrennt. Í fyrsta lagi verður litið á marktækni 

stuðla, í öðru lagi á gildi Akaike og Bayes upplýsingaviðmiðanna og í þriðja og síðasta lagi 

verða þráleitni líkananna og helmingunartímar þeirra skoðuð. Það líkan sem hefur 

lægsta þráleitni og AIC og BIC gildi telst vera besta líkanið. Fyrst voru öll líkönin metin og 

má sjá úttök (e. output) líkana eitt og þrjú í töflu 5 og úttök líkana tvö og fjögur í töflu 6. 
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Tafla 5  Úttök líkana eitt og þrjú 

 

 

Í líkönum þrjú og fjögur, sem taka tillit til kerfisbreytinga, hafa stuðlar kerfisbreytinga 

eitt og þrjú jákvæð formerki en stuðlar breytinga tvö og fjögur neikvæð. Við þessu var 

að búast og er þetta í samræmi við greininguna í kafla 11.3. Þar kom fram að flökt jókst í 

kjölfar kerfisbreytinga sem áttu sér stað 4. febrúar árið 2000 og 11. október árið 2001 og 

minnkaði í kjölfar kerfisbreytinganna 4. júlí árið 2005 og 29. júní árið 2006. 

Líkt og tafla 5 sýnir er einn ómarktækur stuðull í líkani eitt og tveir í líkani þrjú, þar 

sem p-gildi þeirra eru stærri en gefnar marktæknikröfur. Vanalega er miðað við 5% 

marktæknikröfu, en stuðlarnir eru allir ómarktækir miðað við 10% marktæknikröfu. Í 

báðum líkönum er gamma stuðullinn ómarktækur, en formerki hans eru jafnframt 

neikvæð í báðum líkönum. Þar sem formerki stuðulsins eru neikvæð ættu jákvæðir 

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1)

Stikar      Mat Staðalfrávik

AR(1) 0,173 0,021 5,83E-16 ***

ω 0,027 0,007 1,00E-04 ***

α 0,104 0,019 2,82E-08 ***

γ -0,009 0,041 0,820

β 0,860 0,025 3,39E-249 ***

d1          -     -          -

d2          -     -          -

d3          -     -          -

d4          -     -          -

Líkan 3: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum

Stikar      Mat Staðalfrávik

AR(1) 0,175 0,022 1,05E-15 ***

ω 0,045 0,013 5,00E-04 ***

α 0,119 0,023 1,67E-07 ***

γ -0,010 0,048 0,835

β 0,792 0,046 5,21E-67 ***

d1 0,076 0,029 8,50E-03 ***

d2 -0,073 0,026 5,00E-03 ***

d3 0,058 0,025 0,020 **

d4 -0,046 0,028 0,102

*** 1% marktækni          ** 5% marktækni          *10% marktækni

P-gildi

P-gildi
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skellir að hafa meiri áhrif á OMXI15 vísitöluna heldur en neikvæðir, en það stangast á við 

það sem almennt gengur og gerist á mörkuðum. Það er því ef til vill ekki skrítið að 

stuðullinn sé ómarktækur. Einnig er gervibreyta fyrir fjórðu kerfisbreytinguna í líkani 

þrjú ómarktæk.  

 

Tafla 6  Úttök líkana tvö og fjögur 

 

 

Hvað varðar líkön tvö og fjögur þá má sjá af töflu 6 að allir stuðlarnir eru marktækt 

frábrugðnir núlli, nema fyrir gervibreytur þrjú og fjögur, þegar miðað er við 1% 

marktæknikröfu. Gervibreyta þrjú er hins vegar marktæk miðað við 5% marktæknikröfu 

og gervibreyta fjögur miðað við 10% marktæknikröfu. Þess ber að geta að ef allt 

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1)

Stikar      Mat Staðalfrávik

AR(1) 0,173 0,021 4,71E-16 ***

ω 0,028 0,007 6,12E-05 ***

α 0,104 0,018 1,63E-08 ***

β 0,858 0,025 1,23E-255 ***

d1          -     -          -

d2          -     -          -

d3          -     -          -

d4          -     -          -

Líkan 4: AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum

Stikar      Mat Staðalfrávik

AR(1) 0,175 0,022 4,93E-16 ***

ω 0,046 0,012 2,00E-04 ***

α 0,120 0,022 3,62E-08 ***

β 0,789 0,043 5,46E-74 ***

d1 0,078 0,029 6,30E-03 ***

d2 -0,075 0,026 4,10E-03 ***

d3 0,059 0,025 0,017 **

d4 -0,047 0,028 0,095 *

*** 1% marktækni          ** 5% marktækni          *10% marktækni

P-gildi

P-gildi
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tímabilið var notað til þess að meta stika líkana þrjú og fjögur voru allar gervibreyturnar 

marktækar miðað við 5% marktæknikröfu, eins og sjá má af töflum 13 og 14 í viðauka 6.  

Þar sem gamma stuðullinn er ómarktækur fyrir líkön eitt og þrjú er líklegt að  AR(1)-

GARCH(1,1) sé betra en AR(1)-GJR-GARCH(1,1) samkvæmt upplýsingaviðmiðunum. 

Einnig er vert að benda á að við það að tekið væri tillit til kerfisbreytinga stækkaði α1, en 

β1 minnkaði mikið meira og var því heildar niðurstaðan sú að þráleitnin minnkaði. Tafla 

7 sýnir gildi fyrir Akaike og Bayes upplýsingaviðmiðin, þráleitni og helmingunartíma 

líkananna. Notast verður við jöfnur (26) og (27) úr kafla 4.1.4 til þess að reikna BIC og 

AIC, jöfnur (40) og (41) úr kafla 7.3 til þess að reikna þráleitni líkananna og jöfnu (42) 

fyrir helmingunartímann. 

 

Tafla 7  Upplýsingaviðmið Akaike og Bayes, þráleitni og helmingunartími fyrir spálíkönin 

 

 

Af töflunni að dæma minnkar þráleitni fyrir bæði líkönin við það að kerfisbreytingum sé 

bætt við skilyrtu dreifnijöfnuna. Einnig er ljóst að líkönin sem taka tillit til kerfisbreytinga 

gefa betra mat samkvæmt báðum upplýsingaviðmiðunum og hafa áberandi minni 

þráleitni og helmingunartíma. Þar sem gamma stuðullinn var ómarktækur var við því að 

búast að AR(1)-GARCH(1,1) líkanið gæfi betra mat en AR(1)-GJR-GARCH(1,1), óháð því 

hvort tekið yrði tillit til kerfisbreytinga, og sú varð raunin. Aftur á móti er þráleitni örlítið 

minni fyrir líkanið sem gefur neikvæðum og jákvæðum skellum mismikið vægi. Það er 

hins vegar vert að nefna það að þó svo að líkan gefi betra mat samkvæmt 

upplýsingaviðmiðunum er ekki víst að það gefi nákvæmari spá fyrir fé í húfi. Einnig má 

geta þess að helmingunartími líkananna sem tóku tillit til kerfisbreytinga var rúmlega 

Stikar Líkan 1 Líkan 3 Líkan 2 Líkan 4

AIC 6254,02 6223,37 6252,07 6221,41

BIC 6283,53 6276,48 6275,68 6268,62

Þráleitni 0,9585 0,9063 0,9627 0,9093

Helmingunartími 17,34 8,05 19,23 8,29
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tvöfalt minni fyrir líkön þrjú og fjögur en fyrir líkön eitt og tvö. Það má því álykta að 

sjálffylgni í dreifnijöfnunni deyi hraðar út fyrir líkön sem taka tillit til kerfisbreytinga. 

Til þess að skera úr um það hvort bæta megi spár fyrir fé í húfi, með því að taka tillit 

til kerfisbreytinga, verður haldið áfram með samanburð á líkönum eitt og þrjú annars 

vegar og tvö og fjögur hins vegar. 

11.7  Besta spáin 

Til þess að kanna hvort það hefur áhrif á gæði spáa að taka tillit til kerfisbreytinga eru 

líkönin og spár þeirra borin saman. Í þessum tilgangi eru meðal annars borin saman 

líkön sem eru eins að öllu leyti nema því, að annað þeirra gerir ráð fyrir 

kerfisbreytingum en hitt ekki. Þannig eru líkön eitt og þrjú annars vegar borin saman, en 

hins vegar líkön tvö og fjögur.  

Við gerð spáa fyrir fé í húfi er notast við utan úrtaks spá, sem lýst var í kafla 7.4. Þegar 

ákvarðað er hvaða spálíkan gefur besta spá fyrir fé í húfi eru tapföll og brothlutföll þeirra 

borin saman. Það líkan sem gefur lægst tapföll og brothlutföll næst einum telst gefa 

bestu spána, eins og fjallað var um í köflum 8.1 og 8.2. Einnig er lagt mat á gæði spáa 

með því að framkvæma Kupiec og Christoffersen próf. Bæði er notast við 

skammtímaspár, þar sem spáin spannar mest fimm mánuði, og langtímaspár, en þá er 

spáð tíu til tuttugu mánuði fram í tímann. Í skammtímaspánni er nánar tiltekið notast 

við tímabilin n = 10, 25, 50 og 100 og tímabilin n = 200, 300, 350 og 400 í 

langtímaspánni. Auk þeirrar spár sem gerð er fyrir öll tímabilin er gerð önnur fyrir n = 

400, þar sem notast er við endurkvæman tímaramma. Í notkun endurkvæms 

tímaramma felst að líkanið er endurmetið á hundrað gilda fresti. Þess ber að geta að 

hundrað spágildi jafngilda um fimm mánuðum, en það er vegna þess að vísitalan er 

einungis reiknuð fyrir virka daga, sem eru um 20 í mánuði.  

Tapföll og brothlutföll eru birt í töflum 8 og 9 og í þeim eru líkönin flokkuð eftir 

tapföllum sínum. Í töflunum er líkönunum raðað eftir því hversu nákvæma spá þau gefa. 

Það líkan sem gefur nákvæmustu spána er þá númer (1) í röðinni, en síðan fara númer 

líkananna hækkandi eftir því sem nákvæmni þeirra minnkar. Það líkan sem kemur verst 

út úr samanburðinum er því númer (4) í röðinni.  
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11.8 Gæði spálíkana metin með afturvirkri prófun 

Spárnar fyrir fé í húfi má sjá á myndum 15 og 16. Mynd 15 sýnir spárnar fyrir líkön eitt 

og þrjú, en mynd 16 fyrir líkön tvö og fjögur. Myndirnar sýna einnig þau gildi 

ávöxtunarraðarinnar sem eru neikvæðari en spárnar fyrir fé í húfi, þau gildi flokkast sem 

brot eins og áður kom fram í kafla 8.1. Af myndunum má að auki sjá hvernig flöktið 

eykst í kjölfar kerfisbreytingarinnar sem átti sér stað á 153. gildi spárinnar. Þó svo að 

flöktið aukist virðist brotunum ekki fjölga að sama skapi, en eins og mynd 17 sýnir þá 

fjölgar brotum línulega út allt tímabilið. 

 

Mynd 15  Spár fyrir fé í húfi líkana eitt og þrjú og raunveruleg ávöxtun á spátímanum 



 

87 

 

Mynd 16  Spár fyrir fé í húfi líkana tvö og fjögur og raunveruleg ávöxtun á spátímanum 

 

 

Mynd 17  Fjöldi brotpunkta líkans 3 fyrir mismunandi tímabil 

 

Ef litið er á brothlutföllin í töflum 8 og 9 má sjá að líkönin vanmeta alltaf áhættuna í 

spám sínum, en það má ráða af því að brothlutföllin eru alltaf stærri en einn. Einnig má 
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sjá af áðurnefndum töflum að líkönin gefa öll svipaðan fjölda brota, en yfirleitt munar 

aðeins tveimur eða þremur brotum á líkönunum. Brothlutföllin sem líkönin gefa eru 

oftast í kringum 2,5, en meðaltal brothlutfallanna er 3,0.  

Þegar spáð er til skamms tíma virðast þau líkön, sem ekki taka tillit til kerfisbreytinga, 

vanmeta fé í húfi sjaldnar. Þetta má greina í því að brothlutföllin eru  minni fyrir líkön 

eitt og tvö en fyrir þrjú og fjögur þegar  n = 50 og 75, eins og tafla 8 sýnir. Brothlutföllin 

eru reyndar þau sömu fyrir stystu tímabilin, n = 10 og 25, samkvæmt töflu 8. 

Ólíkt því sem á við í skammtímaspánni virðast þau líkön sem ekki gera ráð fyrir 

kerfisbreytingum vanmeta fé í húfi oftar en þau sem gera ráð fyrir þeim. Þannig er líkan 

fjögur, sem gerir ráð fyrir kerfisbreytingum, alltaf með minnsta brothlutfallið, en líkan 

þrjú virðist hins vegar vanmeta fé í húfi álíka oft og líkön eitt og tvö. Fyrir tímabil n = 400 

vanmetur það þó fé í húfi sjaldnar hvort sem notast er við endurkvæman tímaramma 

eða ekki. 

Til þess að leggja mat á gæði spáa fyrir fé í húfi var notast við Kupiec prófið og 

Christoffersen prófið úr kafla 8.1. Niðurstöður fyrir prófin má sjá í viðauka 7. Af töflum 

15 til 18 að dæma virðast líkön eitt, tvö og þrjú gefa álíka góðar spár, en greinilegt er að 

líkan fjögur gefur bestu spána. 

Ef litið er á niðurstöður Kupiec prófsins er ljóst að öll líkönin hafna þeirri núlltilgátu að 

líkanið sé „rétt“, þegar miðað er við 5% marktæknikröfu fyrir öll tímabilin. Þegar hins 

vegar er miðað við 10% marktæknikröfu má sjá að sömu núlltilgátu var ekki hafnað fyrir 

neitt líkan, þegar notast var við tímabilin n = 25, 50, 100 og 200. Þó er ljóst að líkan 

fjögur er eina líkanið sem hafnar ekki núlltilgátunni þegar notast er við önnur tímabil en 

þessi. Núlltilgátunni er einungis hafnað fyrir líkan fjögur þegar n = 10, en henni er einnig 

hafnað fyrir öll hin líkönin fyrir það tímabil.  

Eins og þegar hefur verið fjallað um tekur Kupiec prófið ekki tillit til þess hvenær 

brotin eiga sér stað og hvort fylgni sé þeirra á milli. Aftur á móti gerir Christoffersen 

prófið það. Líkt og í Kupiec prófinu er núlltilgátunni yfirleitt hafnað ef miðað er við 5% 

marktæknikröfu í Christoffersen prófinu, en því er ekki hafnað fyrir tímabilið n = 25 og n 

= 50 fyrir líkön eitt, tvö og fjögur. Ef miðað er við 10% marktæknikröfu er núlltilgátunni 

ekki hafnað fyrir tímabilin sem hafa færri en 300 gildi, og aldrei fyrir líkan fjögur. 
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11.9 Nákvæmasta spálíkanið samkvæmt tapföllunum 

Af töflu 8, sem meðal annars sýnir tapföll fyrir skammtímaspá líkananna, má vera ljóst 

að nákvæmari og betri spá fæst með því að taka tillit til kerfisbreytinga. Þetta má sjá 

með því að bera saman líkön, sem eru eins að öllu leyti nema því að annað þeirra gerir 

ráð fyrir kerfisbreytingum. Annars vegar eru líkön eitt og þrjú borin saman, og hins vegar 

líkön tvö og fjögur. Framangreind niðurstaða fæst fyrir öll tímabilin ef litið er á MAE, en 

öll nema eitt þegar litið er á MSE. Samkvæmt MSE gefa þau líkön sem ekki taka tillit til 

kerfisbreytinga nákvæmari spá þegar spáð er 10 gildi fram í tímann. Af töflu 8 má einnig 

sjá að líkan þrjú gaf nákvæmustu spána í helmingi tilfella samkvæmt MSE, en í þremur 

tikvikum af fjórum þegar litið var á MAE. 

Tapföll langtímaspárinnar má sjá í töflu 9. Þegar tapföllin eru borin saman kemur 

glöggt í ljós hvert spálíkananna spáir nákvæmast til langs tíma, þegar spágildi eru 200 

eða fleiri. Líkan þrjú eða AR(1)-GJR-GARCH(1,1), sem tekur tillit til kerfisbreytinga, er 

alltaf með minnstu tapföllin, óháð því hvort litið er á MSE eða MAE. Að auki má nefna að 

líkan fjögur, AR(1)-GARCH(1,1), sem einnig tekur tillit til kerfisbreytinga, spáir nær alltaf 

nákvæmar fyrir fé í húfi en líkan tvö. En eini munurinn á þeim líkönum er sá að líkan tvö 

gerir ekki ráð fyrir kerfisbreytingum. Líkan fjögur spáir jafnframt alltaf nákvæmar fyrir fé 

í húfi en líkön eitt og tvö, nema þegar n = 400 og notast er við MAE. Þá spáir líkan eitt 

nákvæmar fyrir en líkön fjögur og tvö. 
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Tafla 8  Tapföll og brothlutföll fyrir skammtímaspána 

 

MSE (röð) MAE (röð) Brot
BH 

hlutfall

n = 10

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 0,543 (2) 0,591 (4) 2 4,0

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 0,557 (3) 0,587 (2) 2 4,0

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 0,542 (1) 0,588 (3) 2 4,0

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 0,557 (4) 0,586 (1) 2 4,0

n = 25

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 0,325 (3) 0,459 (4) 4 3,2

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 0,322 (1) 0,444 (1) 4 3,2

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 0,325 (4) 0,459 (3) 4 3,2

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 0,323 (2) 0,447 (2) 4 3,2

n = 50

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 0,814 (2) 0,665 (3) 6 2,4

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 0,809 (1) 0,645 (1) 8 3,2

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 0,831 (4) 0,673 (4) 6 2,4

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 0,821 (3) 0,653 (2) 8 3,2

  n = 100

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 1,255 (3) 0,753 (3) 10 2,0

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 1,228 (2) 0,719 (1) 13 2,6

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 1,257 (4) 0,757 (4) 10 2,0

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 1,227 (1) 0,722 (2) 13 2,6
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Tafla 9  Tapföll og brothlutföll fyrir langtímaspána 

 

MSE (röð) MAE (röð) Brot
BH 

hlutfall

n = 200

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 2,841 (3) 0,930 (3) 23 2,3

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 2,725 (1) 0,914 (1) 23 2,3

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 2,906 (4) 0,940 (4) 23 2,3

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 2,764 (2) 0,924 (2) 22 2,2

n = 300

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 8,464 (3) 1,567 (3) 37 2,5

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 8,295 (1) 1,556 (1) 38 2,5

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 8,634 (4) 1,572 (4) 37 2,5

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 8,417 (2) 1,566 (2) 35 2,3

n = 350

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 12,119 (3) 1,790 (3) 41 5,5

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 11,888 (1) 1,762 (1) 43 5,7

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 12,358 (4) 1,805 (4) 41 5,5

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 12,043 (2) 1,778 (2) 39 5,2

n = 400

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 10,950 (3) 1,695 (2) 50 2,5

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 10,766 (1) 1,686 (1) 48 2,4

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 11,162 (4) 1,707 (4) 51 2,6

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 10,899 (2) 1,701 (3) 44 2,2

n = 400, m = 100

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 10,897 (3) 1,697 (3) 50 2,5

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 10,710 (1) 1,683 (1) 47 2,4

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 11,136 (4) 1,704 (4) 50 2,5

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 10,896 (2) 1,693 (2) 45 2,3
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12 Niðurstöður og lokaorð 

Í þessari rannsókn voru áhrif kerfisbreytinga á flökt fyrir ávöxtun íslensks 

hlutabréfamarkaðar könnuð, með áherslu á þýðingu þeirra fyrir áhættustýringu 

hérlendis. Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort mögulegt væri að minnka 

þráleitni GARCH líkana með því að taka tillit til kerfisbreytinga, og þar með bæta spár 

fyrir fé í húfi. Með reikniriti Bai og Perron fundust fimm kerfisbreytingar fyrir flökt 

ávöxtunar OMXI15 vísitölunnar á tímabilinu frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008, en 

notast var við dagleg gögn. Greinilega mátti nema breytingar í flöktinu við þessar 

kerfisbreytingar og skiptust á tímabil með litlu og miklu flökti. Í kafla 11.4 var farið yfir 

mögulegar ástæður fyrir því að kerfisbreytingar gætu hafa átt sér stað á viðkomandi 

tímabili. Í ljós kom að kerfisbreytingarnar, sem fundust á tímabilinu, komu heim og 

saman við raunverulega atburði.  

Til þess að kanna hvort minnka megi þráleitni GARCH líkana og bæta þau sem 

spálíkön fyrir fé í húfi, með því að taka tillit til kerfisbreytinga, var notast við 

gervibreytur í dreifnijöfnunni. Tvö vinsæl GARCH líkön, AR(1)-GJR-GARCH(1,1) og AR(1)-

GARCH(1,1), voru notuð við greininguna. Þegar líkönin voru metin kom í ljós að með því 

að taka tillit til kerfisbreytinganna minnkaði ekki einungis þráleitni þeirra, heldur fékkst 

einnig betra mat fyrir bæði líkönin. 

Við athugun á því hvort hægt væri að bæta spár líkananna fyrir fé í húfi var gerð 

afturvirk prófun fyrir spárnar og árangur þeirra metinn með tapföllum. Við afturvirka 

prófun voru brothlutföll líkana borin saman og Kupiec og Christoffersen prófin notuð til 

að meta gæði spáa. Þegar brothlutföllin voru skoðuð virtist skipta litlu máli hvort tekið 

var tillit til kerfisbreytinga. Það gaf því ekki betri niðurstöðu að gera ráð fyrir 

kerfisbreytingunum og virtist jafnvel betra að sleppa því að taka tillit til þeirra, ef 

tilgangurinn var að spá til skamms tíma. Þau sýndu jafnframt að líkönin vanmátu alltaf fé 

í húfi, þar sem brothlutföllin voru alltaf stærri en einn. 

Því næst var notast við Kupiec og Christoffersen prófin til að meta gæði spánna fyrir 

fé í húfi. Með þeim var kannað hvort fjöldi brota hefði verið í samræmi við ákveðna 

marktæknikröfu og hvort brotin hefðu verið háð hverju öðru. Niðurstöður prófanna gáfu 
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til kynna að líkönin gæfu álíka góða spá þegar notast var við 5% marktæknikröfu. Þegar 

10% marktæknikrafa var notuð voru gæði spáa fyrir líkön eitt, tvö og þrjú álíka mikil, en 

þá gaf líkan fjögur hins vegar bestu spána. 

Þegar tapföllin voru borin saman kom í ljós að nákvæmari spá fékkst með því að taka 

tillit til kerfisbreytinga í bæði skammtíma- og langtímaspánum, hvort sem litið var á MSE 

eða MAE. Í langtímaspánni var greinilegt að líkan þrjú gaf nákvæmustu spána, en það 

var alltaf með lægstu tapföllin. Í skammtímaspánni gaf sama líkan nákvæmustu spána í 

helmingi tilfella samkvæmt MSE, en í þremur tilvikum af fjórum þegar litið var á MAE. 

Tafla 7 sýnir að líkan þrjú var með lægsta þráleitni þegar öll líkönin voru borin saman, 

þar með talið líkan fjögur, sem einnig tók tillit til kerfisbreytinga. Það virðist því vera að 

nákvæmni GARCH líkana aukist eftir því sem þráleitni þeirra er minni. 

Af ofangreindu má draga þá ályktun að kerfisbreytingar hafi áhrif á þráleitni og þar 

með nákvæmni spáa þessara tilteknu GARCH líkana fyrir fé í húfi, fyrir umrætt gagnasafn 

og tímabil. Benda þessar niðurstöður til þess að betri áhættuspár fáist almennt með því 

að taka tillit til kerfisbreytinga við gerð þeirra. En til þess að staðfesta þá niðurstöðu er 

þörf á frekari rannsóknum, þar sem notast er við fleiri gerðir spálíkana og önnur 

gagnasöfn.  

 



 

94 

Heimildaskrá 

Aggarwal, R., Inclan, C. og Leal, R. (1999). Volatility in emerging stock markets. The 
Journal of Financial and Quantitative Analysis, 34(1), 33-55. 

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on 
Automatic Control, 19, 716-723. 

Andersen, T. G. og Bollerslev, T. (1998). Answering the skeptics: Yes, standard volatility 
models do provide accurate forecasts. International Economic Review, 39(4), 885-
905. 

Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with 
unknown change point. Econometrica, 61(4), 821-856. 

Andrews, D. W. K. og Ploberger, W. (1994). Optimal tests when a nuisance parameter is 
present only under the alternative. Econometrica, 62(6), 1383-1414. 

Andrews, D. W. K. og Zivot, E. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price 
shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 
10(3), 251-270. 

Bai, J. (1994) Least squares estimation of a shift in linear processes. Journal of Time 
Series Analysis, 15(5), 453-472. 

Bai, J. (1997). Estimation of a change point in multiple regression models. The Review of 
Economics and Statistics, 79(4), 551-563. 

Bai, J. og Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural 
changes. Econometrica, 66(1), 47-78. 

Bai, J. og Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change 
models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. 

Basel Committe on Banking Supervision. (2006). International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards: A Revised Framework Comprehensive Version. 
Sótt 05. október 2012 af http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf. 

Baum, C. F., Barkoulas, J. T. og Caglayan, M. (1999). Long memory or structural breaks: 
Can either explain nonstationary real exchange rates under the current float? 
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 9(4), 359-376. 

Blair, B. J., Poon, S. H. og Taylor, S. J. (2001). Forecasting S&P 100 volatility: The 
incremental information content of implied volatilities and high frequency index 
returns. Journal of Econometrics, 105(1), 5-26. 

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf


 

95 

Bodie, Z., Kane, A. og Marcus, A. J. (2009). Investments (8. útgáfa). Boston: McGraw-
Hill/Irwin. 

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal 
of Econometrics, 31(3), 307-327. 

Bollerslev, T. og Engle, R. F. (1993). Common persistence in conditional variances. 
Econometrica, 61(1), 167-186. 

Box, G. E. P. og Ljung, G. M. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. 
Biometrika, 65(2), 297-303. 

Brooks, C. (2008). Introductory Econometrics for Finance (2. útgáfa). New York: 
Cambridge University Press. 

Brown, R. L., Durbin, J. og Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of 
regression relationships of time. Journal of the Royal Statistical Society, 37, 149-192. 

Bryndís Ásbjarnardóttir. (2007, 11. desember). Eru tengsl á milli flökts í hlutabréfaverði 
og gengi krónunnar? Málstofa Seðlabanka Íslands. Sótt 20. október 2012 af 
http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5548. 

Caporin, M. og McAleer, M. (2012). Model selection and testing of conditional and 
stochastic volatility models. Í Bauwens, L., Hafner, C. og Laurent, S. (ritstjórar), 
Handbook of Volatility Models and their Applications (bls. 199-222). New Jersey: 
John Wiley & Sons. 

Chen, C. og Diebold, F. X. (1996). Testing structural stability with endogenous 
breakpoint: A size comparison of analytic and bootstrap procedures. Journal of 
Econometrics, 70(1), 221-241. 

Cho, D. og West, K. D. (1995). The predictive ability of several models of exchange rate 
volatility. Journal og Econometrics, 69, 367-391. 

Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear 
regressions. Econometrica, 28(3), 591-605. 

Christiano, L. J. (1992). Searching for a break in GNP. Journal of Business and Economic 
Statistics, 10(3), 237-250. 

Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic 
Review, 39(4), 841-862. 

Christoffersen, P. F. og Pelletier, D. (2004). Backtesting value-at-risk: A duration-based 
approach. Journal of Financial Econometrics, 2(1), 84-108. 

Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues. 
Quantitative Finance, 1(2), 223-236. 

http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5548


 

96 

Cvitanic, J. og Zapatero, F. (2004). Introduction to the Economics and Mathematics of 
Financial Markets. Cambridge: The MIT Press. 

Diebold, F. X. (1986). Modelling the persistence of conditional variances: A comment. 
Econometric Reviews, 5(1), 51-56. 

Dufour, M. J. (1982). Recursive stability analysis of linear regression relationships: An 
exploratory methodology. Journal of Econometrics, 19, 31-76. 

Engle, R. (1982).  Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the 
variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. 

Engle, R. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. 
Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157-168. 

Fjármálaráðuneytið. (2004). Upplýsingar um olíumarkað. Úr þjóðarbúskapnum: 
Greinargerð um efnahagsmál. Sótt 22. október 2012 af 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Thjodarbuskapurinn/Urtjodarbuskapnum0
405.pdf. 

Gadea, M. D., Sabaté, M. og Serrano, J. M. (2003).  Structural breaks and their trace in 
memory inflation rate series in the long-run. Journal of International Financial 
Markets, Institutions and Money, 14(2), 117-134. 

Glosten, L. R., Jagannathan, R. og Runkle, D. E. (1993). On the relation between the 
expected value and the volatility of the nominal excess returns on stocks. The 
Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. 

Granger, C. W. J. (1981). Some properties of time series data and their use in 
econometric model specification. Journal of Econometrics, 16(1), 121-130. 

Greiningardeild KB banka. (2005, október). Ókeypis hádegisverður á 
skuldabréfamarkaði? Peningamálastefna og erlend skuldabréfaútgáfa í krónum. 
Sérefni um skuldabréfamarkaðinn. Sótt 15. nóvember 2012 af 
http://www.kbbanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4864. 

Griffiths, W. E., Hill, R. C. og Lim, G. C. (2008). Principles of Econometrics (3. útgáfa). 
Bandaríkin: John Wiley & Sons. 

Guðmundur Magnússon. (2003). Eiginfjárreglur og áhættustjórnun banka: Basel I og II. 
Fjármálatíðindi, 50(2), 30-56.  

Gylfi Magnússon. (2006, 28. nóvember). Rannsóknir á íslenskum hlutabréfamarkaði. 
Fyrirlestur fyrir Landssamtök lífeyrissjóða. Sótt 16. nóvember 2012 af 
http://www.ll.is/files/bbgehddaaf/Gylfi_Magnusson.pdf. 

Gylfi Magnússon. (2007). Markaður verður til: Saga íslenska hlutabréfamarkaðarins 
(Skýrsla nr. R07:01). Reykjavík: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Thjodarbuskapurinn/Urtjodarbuskapnum0405.pdf
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Thjodarbuskapurinn/Urtjodarbuskapnum0405.pdf
http://www.kbbanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=4864
http://www.ll.is/files/bbgehddaaf/Gylfi_Magnusson.pdf


 

97 

Gylfi Zoega og Tryggvi Þ. Herbertsson. (2005). Fyrirkomulag gengismála á Íslandi: Horft 
til framtíðar (Ársskýrsla 2005). Reykjavík: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. 

Hansen, B. E. (1997). Approximate asymptotic p-values for structural change tests. 
Journal of Business & Economic Statistics, 15(1), 60-67. 

Hansen, B. E. (2001). The new econometrics of structural change: Dating breaks in U.S. 
labor productivity. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 117-128. 

Hillebrand, E. (2005). Neglecting parameter changes in GARCH models. Journal of 
Econometrics, 129(1), 121-138. 

Huang, R. D., Masulis, R. W. og Stoll, H. R. (1996). Energy shocks and financial 
markets. Journal of Futures Markets, 16(1), 1-27. 

Ingimundur Friðriksson. (2003). Peningastefnan og staða peningamála. Peningamál: 
Ársfjórðungsrit Seðlabanka Ísland, 2003/2, 67-71. 

International Organization for Standardization. (2009). Risk Management: Principles and 
guidelines. Geneva: International Organization for Standardization. 

Jón Daníelsson. (2011). Financial risk forecasting: The theory and Practice of 
Forecasting Market Risk, with Implementation in R and MATLAB.  Bretland: John 
Wiley & Sons. 

Jón Daníelsson og de Vries, C.G. (2000) Value-at-risk and extreme returns. Annals of 
Economics and Statistics, 60, 239-270. 

Kauphöll Íslands. (e.d.). Hlutabréfavísitölur Kauphallar Íslands. Sótt 16. október 
2012 af http://news.icex.is/attachments/other/hlutabrefavisitolur.pdf. 

Kim, In-Moo og Maddala, G. S. (2000). Unit roots, Cointegration and Structural 
Change. Edinborg: Cambridge University Press. 

Kramer, W. og Ploberger, W. (1990). The local power of the CUSUM and CUSUM of 
squares tests. Econometric Theory, 6(3), 335-347. 

Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. 
The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. 

Lamoureux, C. G. og Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, 
and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225-234. 

Lög um breyting á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002 nr. 170/2006 

Lög um verðbréfaviðskipti nr. 13/1996 

Lög um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001 

http://news.icex.is/attachments/other/hlutabrefavisitolur.pdf


 

98 

Maginn, J. L., McLeavey, D. W., Pinto, J. E. og Tuttle, D. L. (2007). Managing Investment 
Portfolios: A Dynamic Process (3. útgáfa). John Wiley & Sons. 

Park, J. W. og Ratti, R. A. (2008), Oil price shocks and stock markets in the U.S. and 13 
European countries. Energy Economics, 30(5), 2587-2608. 

Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. 
Journal of Econometrics, 160(1), 246-256. 

Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. 
Econometrica, 57(6), 1361-1401. 

Perron, P. og Vogelsang, T. J. (1992). Nonstationarity and level shifts with an application 
to purchasing power parity. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 301-
320. 

Quand, R.E. (1960). Tests of the hypothesis that a linear regression system obeys two 
separate regimes. Journal of the American Statistical Association, 55(290), 324-330. 

Rannsóknarnefnd Alþingis. (2010). Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 
og tengdir atburðir. (Bindi nr. 1). Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis. 

Rapach, D. E., Strauss, J. K. og Wohar, M. E. (2008). Forecasting stock returns volatility in 
the presence of structural breaks. Í Rapach, D.E. og Wohar, M.E. (ritstjórar), 
Frontiers of Economics and Globalization: Forecasting in the Presence of Structural 
Breaks and Model Uncertainty (bls. 381-416).  Bretland: Emerald Group Publishing 
Limited. 

Rothenberg, T.  J. (1973). Efficient Estimation with A Priori Information. London: Yale 
University Press. 

Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. The Annals of Statistics, 6(2), 
461-464. 

Seðlabanki Íslands. (2006). Aukin bjartsýni á innlendum mörkuðum. Peningamál: 
Ársfjórðungsrit Seðlabanka Ísland, 2006/3, 65-70. 

Seðlabanki Íslands. (2008). Alþjóðlega fjármálakreppan dýpkar enn. Peningamál: 
Ársfjórðungsrit Seðlabanka Ísland, 2008/3, 12-16. 

Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3. útgáfa). New Jersey: John Wiley & 
Sons. 

Valentinyi, M. (2004, desember). Structural Breaks and Financial Risk Management 
(Rannsóknarskýrsla nr. 2004/11). Budapest: Magyar Nemzeti Bank. 

Viðskiptablaðið. (2006, 21. febrúar). DJ Fitch Ratings Downgrades Iceland Rating to 
Negative. Sótt 01. desember 2012 af http://www.vb.is/frett/51544/?q=Fitch. 

http://www.vb.is/frett/51544/?q=Fitch


 

99 

Vísir. (2009, 2. janúar). Ný hlutabréfavísitala innleidd. Sótt 16. október 2012 af 
http://www.visir.is/ny-hlutabrefavisitala-innleidd/article/2009269895627. 

Zellner, A. (1985). Bayesian econometrics. Econometrica, 53(2), 253-269. 

Þórarinn G. Pétursson. (2004). Tímaraðagreining: Samþætting og eiginfylgni í skilyrtu 
flökti. Fjármálatíðindi, 51(1), 55-75. 

http://www.visir.is/ny-hlutabrefavisitala-innleidd/article/2009269895627


 

100 

Viðauki 1 

Mynd 18 sýnir stuðlarit fyrir nokkrar af hermununum úr kafla 3.1.1, þar sem búið er að 

splæsa mismunandi röðum við þá fyrstu. Greinilegt er að ekki er um normaldreifingar að 

ræða. Jafnframt er eftirtektarvert að ferilrisið eykst eftir því sem breyting í dreifninni er 

meiri. Til dæmis er breytingin milli #1 og #9 mest og breytingin milli #1 og #2 minnst. Þetta 

er í samræmi við það sem tafla 2 úr kafla 3.1.1 sýnir.  

 

 

Mynd 18  Samanburður á dreifingum valinna raða úr kafla 3.1.1 og normaldreifingu, sem táknuð er með 
bláum ferli 
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Í töflum 10 og 11 má sjá gildi fyrir skekkju dreifinganna og gildin sem fengust úr Jarque-

Bera normal prófinu. Tafla 11 sýnir að öll prófin nema tvö gefa til kynna að raðirnar séu ekki 

normaldreifðar, en öllum núlltilgátunum um að raðirnar væru normaldreifðar var hafnað 

nema fyrir samsettu raðirnar #4 og #5 annars vegar og #5 og #6 hins vegar. Einnig má sjá á 

töflu 10 að skekkjan er aldrei núll og að í sumum tilfellum er hún tiltölulega há, til dæmis 

fyrir samsettu raðirnar #1 og #9. Eins og gefur að skilja er skekkjan minnst fyrir samsettu 

raðirnar #4 og #5 og einnig #5 og #6, enda ekki hægt að hafna núlltilgátunni um að raðirnar 

séu normaldreifðar. 

Tafla 10  Skekkja dreifinganna fyrir samsettu raðirnar, þar sem lóðrétti ásinn táknar fyrri röðina og 
lárétti þá seinni 

 

 

Tafla 11  Niðurstöður Jarque-Bera prófsins fyrir samsettu raðirnar, þar sem lóðrétti ásinn táknar fyrri 
röðina og lárétti þá seinni 
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Viðauki 2 

Eftirfarandi útleiðsla sýnir hvernig má reikna fé í húfi þegar notast er við samfellda 

ávöxtun (e. continuously compounded returns). Gert er ráð fyrir því að meðaltal 

ávöxtunarraðarinnar, μ, sé jafnt núlli til einföldunar. Byrjað er á því að skilgreina 

samfellda ávöxtun rt, þar sem Pt er verð á tíma t (Jón Daníelsson, 2011): 
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Þá fæst: 
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Þar sem –VaR(p)/Pt-1 ≤ 1 og p eru líkur á því að ávöxtunin verði minna en fé í húfi. Þá er 

hægt að tákna dreifinguna fyrir staðlaða ávöxtun (e. standardized returns) með 

dreififallinu Fr
 (∙) og andhverfu þess sem γ(p) = Fr

-1(p) = α. Þá er ljóst að: 
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Sem jafngildir: 
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Viðauki 3 

Til þess að átta sig betur á því hvort flökt eykst eða minnkar eftir að kerfisbreyting á sér 

stað getur verið gott að bera saman niðurstöður prófsins við meðaltalsflökt vísitölunnar 

með mismunandi tíðni. Myndir 19 og 20  sýna vikulegt og mánaðarlegt flökt á 

ársgrundvelli. Auðvelt er að sjá út frá myndunum hvenær flökt eykst og hvenær það 

minnkar sérstaklega mikið, og virðast kerfisbreytingarnar sem fundust í greiningunni vera í 

samræmi við vikulega og mánaðarlega flöktið. Mikla flöktið í upphafi árs 1997 vekur 

sérstaka athygli, en Sup F prófið fyrir dagleg gögn nam enga kerfisbreytingu þar og reyndar 

ekki heldur prófið fyrir vikulegu gögnin eins og niðurstöður í viðauka 4 sýna. 

 

Mynd 19  Vikulegt flökt ávöxtunar OMXI15 vísitölunnar, frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008, á 
ársgrundvelli 

 

Mynd 20  Mánaðarlegt flökt ávöxtunar OMXI15 vísitölunnar, frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008, á 
ársgrundvelli 
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Viðauki 4 

Tafla 12 sýnir tímasetningar brotpunkta og öryggisbil þegar notast er við vikuleg gögn 

OMXI15 vísitölunnar. 

 

Tafla 12  Tímasetning brotpunkta vikulegra gagna og öryggisbil þeirra 

 

 

Ekkert öryggisbil fékkst fyrir brotpunkt númer tvö. Mynd 21 sýnir svo flökt ávöxtunar 

OMXI15 vísitölunnar yfir tímabilið 3. janúar 1996 til 30. júní 2008 þar sem búið er að 

merkja brotpunktana og öryggisbilin inn á myndina. 

 

Mynd 21  Vikulegt flökt ávöxtunar OMXI15 vísitölunnar, frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008, þar sem 
búið er að merkja brotpunkta og öryggisbil með rauðum línum 

Neðri mörk Efri mörk

Brotpunktur 1 28.7.2004 27.8.2003 4.8.2004

Brotpunktur 2 17.11.2004 NA NA

Brotpunktur 3 28.12.2005 17.8.2005 4.1.2006

Brotpunktur 4 7.6.2006 17.5.2006 8.11.2006

Brotpunktur 5 29.8.2007 6.12.2006 19.9.2007

Tímasetning 

brotpunkta

Öryggisbil
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Mynd 22 sýnir vikulega ávöxtun OMXI15, þar sem búið er að skipta gagnasafninu í sex 

hluta eftir kerfisbreytingunum og merkja inn ±3 staðalfrávik fyrir hvern og einn hluta 

með rauðum línum. Af myndinni er ljóst að flöktið eykst í kjölfar kerfisbreytinga númer 

eitt, þrjú og fimm, og minnkar í kjölfar kerfisbreytinga tvö og fjögur. 

 

Mynd 22  Vikuleg ávöxtun OMXI15 vísitölunnar, frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008, þar sem búið er að 
skipta röðinni í sex hluta út frá kerfisbreytingum og merkja ±3 staðalfrávik fyrir hvern og einn 
hluta með rauðum línum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

 Viðauki 5 

Á mynd 23 má sjá vikulegt flökt fyrir heimsmarkaðsverð á olíu mælt í prósentum. 

Myndin sýnir nokkra toppa í flöktinu fyrir ávöxtun olíuverðs. Greinilegt er að flöktið 

eykst snögglega árið 1998 og helst frekar hátt næstu tvö árin. Eftir það eykst flöktið á 

köflum og erfitt er að finna tímabil þar sem flöktið helst lágt í meira en eitt ár. Það er 

eiginlega ekki fyrr en eftir stökkið 2005 sem það helst tiltölulega lágt í lengri tíma. Af 

mynd 23 að dæma eiga helstu skellirnir á olíumarkaði sér stað í byrjun árs 1998, við 

áramótin 2000 og 2001, í upphafi árs og 2003 og svo greinilega árið 2005. 

 

Mynd 23  Vikulegt flökt fyrir heimsmarkaðsverð olíu frá árinu 1997 til júni 2008
6
 

 

                                                      
6
 Gögn eru fengin af síðu U.S. Energy Information Administration, www.eia.gov  
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Viðauki 6 

Tafla 13 sýnir úttökin fyrir líkön eitt og þrjú, þegar notast er við allt tímabilið til þess að 

meta stika líkansins. Tafla 14 sýnir úttökin fyrir líkön tvö og fjögur fyrir sama tímabilið, 

það er þegar ekki er haldið eftir hluta af því fyrir utan úrtaks spá. 

 

Tafla 13  Úttök líkana eitt og þrjú, þar sem notast er við tímabilið frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008 til 
þess að meta stika þess 

 

 

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1)

Stikar     Mat Staðalfrávik

AR(1) 0,183 0,020 3,82E-20 ***

ω 0,036 0,007 1,13E-06 ***

α 0,132 0,019 1,66E-12 ***

γ 0,075 0,036 0,036 **

β 0,827 0,024 1,84E-259 ***

d1         -     -          -

d2         -     -          -

d3         -     -          -

d4         -     -          -

d5         -     -          -

Líkan 3: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum

Stikar     Mat Staðalfrávik

AR(1) 0,186 0,020 5,69E-20 ***

ω 0,060 0,013 2,72E-06 ***

α 0,147 0,021 7,58E-12 ***

γ 0,067 0,043 0,116

β 0,735 0,043 5,44E-67 ***

d1 0,104 0,032 0,001 ***

d2 -0,095 0,029 0,001 ***

d3 0,076 0,030 0,012 **

d4 -0,071 0,032 0,028 **

d5 0,167 0,059 0,005 ***

*** 1% marktækni          ** 5% marktækni          *10% marktækni

P-gildi

P-gildi
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Tafla 14  Úttök líkana tvö og fjögur, þar sem notast er við tímabilið frá 3. janúar 1996 til 30. júní 2008 til 
þess að meta stika þess 

 

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1)

Stikar     Mat Staðalfrávik

AR(1) 0,180 0,020 7,98E-20 ***

ω 0,031 0,006 1,49E-06 ***

α 0,126 0,018 5,21E-12 ***

β 0,839 0,023 6,05E-297 ***

d1         -     -          -

d2         -     -          -

d3         -     -          -

d4         -     -          -

d5         -     -          -

Líkan 4: AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum

Stikar     Mat Staðalfrávik

AR(1) 0,182 0,020 1,60E-19 ***

ω 0,055 0,012 5,45E-06 ***

α 0,141 0,021 2,66E-11 ***

β 0,750 0,042 1,43E-72 ***

d1 0,097 0,031 0,002 ***

d2 -0,091 0,028 0,001 ***

d3 0,070 0,028 0,014 **

d4 -0,064 0,030 0,034 **

d5 0,171 0,059 0,003 ***

*** 1% marktækni          ** 5% marktækni          *10% marktækni

P-gildi

P-gildi
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Viðauki 7 

Í töflum 15 og 16 má sjá niðurstöður fyrir Kupiec prófið úr kafla 8.1. Notast er við 

mismunandi líkur á því að brot eigi sér stað miðað við gefna marktæknikröfu, p = 5% og 

10%.  

Tafla 15  Niðurstöður Kupiec prófsins fyrir skammtímaspána, þar sem notast er við höfnunargildin 5% 
og 10% 

 

 

LR pof         

(p = 5%)

Höfnunar-

gildi = 3,84

LR pof    

(p = 10%)

Höfnunar-

gildi = 2,71

n = 10

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 7,13 Hafna 3,63 Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 7,13 Hafna 3,63 Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 7,13 Hafna 3,63 Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 7,13 Hafna 3,63 Hafna

n = 25

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 4,39 Hafna 1,01 Ekki Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 4,39 Hafna 1,01 Ekki Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 4,39 Hafna 1,01 Ekki Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 4,39 Hafna 1,01 Ekki Hafna

n = 50

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 3,93 Hafna 0,26 Ekki Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 6,05 Hafna 0,90 Ekki Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 3,93 Hafna 0,26 Ekki Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 3,93 Hafna 0,26 Ekki Hafna

  n = 100

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 7,69 Hafna 0,47 Ekki Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 11,91 Hafna 1,69 Ekki Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 5,87 Hafna 0,13 Ekki Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 5,87 Hafna 0,13 Ekki Hafna
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Tafla 16  Niðurstöður Kupiec prófsins fyrir langtímaspána, þar sem notast er við höfnunargildin 5% og 
10% 

 

  

LR pof    

(p = 5%)

Höfnunar-

gildi = 3,84

LR pof    

(p = 10%)

Höfnunar-

gildi = 2,71

n = 200

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 19,25 Hafna 1,91 Ekki Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 19,25 Hafna 1,91 Ekki Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 17,20 Hafna 1,35 Ekki Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 8,37 Hafna 0,00 Ekki Hafna

n = 300

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 42,37 Hafna 7,46 Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 37,62 Hafna 5,70 Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 37,62 Hafna 5,70 Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 22,77 Hafna 1,31 Ekki Hafna

n = 350

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 41,19 Hafna 5,70 Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 36,75 Hafna 5,70 Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 41,19 Hafna 4,25 Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 21,06 Hafna 0,52 Ekki Hafna

n = 400

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 58,87 Hafna 10,85 Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 44,80 Hafna 5,75 Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 51,65 Hafna 8,12 Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 24,80 Hafna 0,70 Ekki Hafna

n = 400, m = 100

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 54,02 Hafna 8,99 Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 47,04 Hafna 6,50 Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 49,33 Hafna 7,29 Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 28,43 Hafna 1,34 Ekki Hafna
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Töflur 17 og 18 sýna niðurstöður fyrir Christoffersen prófið úr kafla 8.1. Líkt og í 

Kupiec prófinu er notast við líkurnar p = 5% og 10%. Ekki reyndist mögulegt að reikna 

prófgildi fyrir 10 skrefa spárnar, þar sem n11 = 0 í útreikningum þeirra. Slíkt kann að  

orsakast af því að brot koma aldrei fyrir á tveimur gildum í röð, og var það svo í þessu 

tilfelli (Christoffersen, 1998). 

 

Tafla 17  Niðurstöður Christoffersen prófsins fyrir skammtímaspána, þar sem notast er við 
höfnunargildin 5% og 10% 

 

 

LRcc        

(p = 5%)

Höfnunar-

gildi = 5,99

LRcc        

(p = 10%)

Höfnunar-

gildi = 4,66

n = 10

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) NaN - NaN -

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum NaN - NaN -

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) NaN - NaN -

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum NaN - NaN -

n = 25

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 4,61 Ekki hafna 1,23 Ekki Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 4,61 Ekki hafna 1,23 Ekki Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 4,61 Ekki hafna 1,23 Ekki Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 4,61 Ekki hafna 1,23 Ekki Hafna

n = 50

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 4,04 Ekki hafna 0,37 Ekki Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 6,06 Hafna 0,90 Ekki Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 4,04 Ekki hafna 0,37 Ekki Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 4,04 Ekki hafna 0,37 Ekki Hafna

  n = 100

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 7,94 Hafna 0,71 Ekki Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 12,56 Hafna 2,34 Ekki Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 5,92 Hafna 0,19 Ekki Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 5,92 Hafna 0,19 Ekki Hafna
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Tafla 18  Niðurstöður Christoffersen prófsins fyrir langtímaspána, þar sem notast er við höfnunargildin 
5% og 10% 

 

LRcc        

(p = 5%)

Höfnunar-

gildi = 5,99

LRcc        

(p = 10%)

Höfnunar-

gildi = 4,66

n = 200

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 20,16 Hafna 2,82 Ekki Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 21,54 Hafna 4,20 Ekki Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 17,49 Hafna 1,64 Ekki Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 8,91 Hafna 0,54 Ekki Hafna

n = 300

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 47,27 Hafna 12,36 Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 38,31 Hafna 6,38 Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 42,09 Hafna 10,16 Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 22,90 Hafna 1,43 Ekki Hafna

n = 350

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 45,70 Hafna 10,21 Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 40,77 Hafna 5,94 Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 41,42 Hafna 8,27 Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 12,18 Hafna 0,63 Ekki Hafna

n = 400

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 68,98 Hafna 20,96 Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 45,14 Hafna 6,09 Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 60,04 Hafna 16,50 Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 25,01 Hafna 0,90 Ekki Hafna

n = 400, m = 100

Líkan 1: AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 56,86 Hafna 11,84 Hafna

Líkan 3 AR(1)-GJR-GARCH(1,1) með gervibreytum 47,79 Hafna 7,24 Hafna

Líkan 2: AR(1)-GARCH(1,1) 54,67 Hafna 12,63 Hafna

Líkan 4 AR(1)-GARCH(1,1) með gervibreytum 29,71 Hafna 2,62 Ekki Hafna


