
Prøve-eksamen stk2520, høst 2010

Oppgave 1

Finansiell avkasting R (“return” p̊a engelsk) er definert gjennom relasjonen V1 = (1 + R)V0 der V0

og V1 er verdien av investeringen ved starten og begynnelsen av perioden.

a) Foresl̊a en rimelig stokastisk model for R med et par ukjente parametre n̊ar investeringen dreier
seg om en aksje eller en aksjeindex. Spesifiser sannsynlighetsfordelingen.

b) Hvorledes vil du bygge ut modellen i a) dersom du følger investeringen over K perioder slik
at verdien utvikler seg som V0, V1, . . . , VK?

c) Anta at “investeringen” dreier seg om en pengesum satt i banken som oppn̊ar den til enhver
tid flytende rente. Foresl̊a en model for R = r n̊a og spesifiser en sannsynlighetsfordeling som er
rimelig, igjen med et par ukjente parametre.

d) Hvorledes vil du bygge ut modellen i c) til en som gjelder K perioder? Formuler modellen
matematisk med spesiell vekt p̊a forhold som atskiller den fra aksjemodellen.

Oppgave 2

En modell som er blitt foresl̊att i skadeforsikring, er den s̊akalte log-logistiske der sannsynlighetstet-
thet og fordelingsfunksjon er henholdsvis

f(z) =
α(z/β)α−1/β

{1 + (z/β)α}2
og F (z) = 1−

1

1 + (z/β)α

der α og β er positive parametre og z > 0. Du vil ikke trenge uttrykket for tettheten.

a) Bruk inversjonsalgoritmen til å utlede en trekningsalgoritme for Z n̊ar du g̊ar ut fra at en metode
for uniforme trekninger er tilgjengelig [Svar: Z∗ ← β(1/U∗ − 1)1/α der U∗ er uniform.].

b) Lag en programskisse som viser hvordan du vil generere m trekninger av Z.

c) Du finner ikke enkle matematiske utrykk for E(Z) og sd(Z). Forklar hvorledes du for gitt α
og β kan bestemme dem ved hjelp av Monte Carlo simuleringer.

Tabellen nedenfor viser forventning og standardavvik for tre verdier av α n̊ar β = 1 (1000000 simu-
leringer brukt):
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α = 3 α = 5 α = 10
E(Z) 1.209 1.068 1.016
sd(Z) 0.970 0.423 0.188

d) Hvorledes kan du fra tabellen regne ut forventning og varians for en vilk̊arlig verdi av β? Bestem
for hver av de tre α-verdiene β-verdier slik at E(Z) = 1 og skriv opp hva sd(Z) blir da.

Oppgave 3

La X = Z1 + . . .+ZN være total utbetaling for en skadeforsikringsportefølje der N er Poisson-fordelt
med parametre λ og Z1, Z2, . . . er uavhengige og log-logistisk fordelt som i foreg̊aende oppgave. Forut-
sett ogs̊a at skadeantall N er uavhengig av skadestørrelsene Z1, Z2, . . ..

a) Lag en skisse av et program som genererer m simuleringer av X.

Tabellen nedenfor viser forventning, standardavvik og en del persentiler i fordelingen til X n̊ar
λ = 20, α = 5 og β = 1. Det er brukt 100000 simuleringer:

E(X) sd(X) 1% 5% 25% 50% 75% 95% 99%
21.35 5.14 10.4 13.3 17.8 21.1 24.7 30.1 34.4

b) Sjekk programmet ved å sammenholde verdien for E(X) i tabellen med den teoretiske verdien du
kan beregne fra opplysninger i tabellen i foreg̊aende oppgave. Best̊as testen?

c) Hva betyr det at et forsikringsselskap avsetter 95% og 99% reserve? Bruk tabellen til å skrive opp
disse verdiene.

d) Anta at hele forsikringsporteføljen er re-assurert til et annet selskap som skal ha som premie
50% mer enn den rene premie. Bruk tabellen til å beregne hvor mye re-assurandør skal ha for å ta
over risken.

Oppgave 4

Auto-regressive prosesser av første orden er definert gjennom rekursjonen

Xk = aXk−1 + σεk, k = 1, 2, . . . med start i X0 = x0.

Her er a og σ parametre, og ε1, ε2, . . . uavhengige stokastiske variable med forventning 0 og standa-
davvik 1, og vi skal i denne oppgaven ogs̊a anta at de er normale.

a) Hva vil det si at modellen er stasjonær og for hvilke verdier av a blir den det?

X-prosessen er simulert 50 ganger og plottet mot tiden i figuren til venstre p̊a neste side. Parametrene
var a = 0.6 og σ = 0.3, og alle prosessene startet i x0 = −1.
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b) Hvordan kommer modellens stasjonære egenskap frem i det mønstret som er plottet?

En mulig måte å konvertere modellen til en beskrivelse av renter er gjennom spesifikasjonen rk = ξeXk

der ξ er enda en parameter.

c) Lag en programskisse som generer en simulering av r1, . . . rK med start i r0.

d) r-prosessen er simulert og plottet mot tiden 50 ganger i figuren til høyre ovenfor n̊ar ξ = 0.0373.
Hvordan kommer det stasjonære i modellen frem n̊a?

Oppgave 5

Anta at et individ i alder l0 tegner en dødsrisikoforsikring som løper over K perioder. Ved død i
periode k mottar de etterlatte en sum s som en engangsutbetaling ved slutten av perioden. Premien
for dette er en fast sum som innbetales ved inngangen til hver periode inntil en eventuell tidlig død
avbryter opplegget. Diskonteringsrente (teknisk rente) er r og sannsynligheten for at individet dør i
k’te periode er kql0 .

a) Skriv opp et matematisk uttrykk som bestemmer ekvivalenspremien for ordningen, enten ved
å bruke dødlighetsjusterte annuiteter eller ved å skrive opp de summene som inng̊ar direkte.

b) Skriv opp et tilsvarende utrykk som definerer kontraktens verdi p̊a tidspunkt k n̊ar polisein-
nehaver fremdeles er i live.

c) Anta at poliseinnehaver opphever kontrakten etter k perioder. Hvor mye skal hun/han da betales
tilbake? Hva er grunnen til at dette i praksis vil være et positivt beløp?
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