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I denne oppgaven skal du analysere den finansielle risikoen til en portefølje
av verdipapirer. Investeringsuniverset best̊ar av 7 verdipapirer:

1. Norske aksjer

2. Nordiske aksjer

3. Internasjonale aksjer

4. Hedgefond

5. Obligasjoner

6. Eiendom

7. Pengemarked

Vi antar sannsynlighetsegenskapene til verdipapir i er gitt av rekursjons-
formelen:
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V er en matrise og µ er en vektor hentet fra boken Alternative investeringer
(2006) skrevet av ansatte i Orkla Finans. Choleskydekomposisjonen av V gis
notasjon W . µ, V og W er gitt i filene ”mu.txt”, ”V.txt”og ”W.txt”. Utskrift
av filene finnes til slutt i oppgaven. Investeringene i de forskjellige papirene
er gitt av vektoren ω. Som default lar vi

ωi =
100

7
∀i

a) Still opp en algoritme du vil følge for å generere en simulert realisasjon
av porteføljens verdi i T år fremover, basert p̊a trekninger av uavhengige
standard normalfordelte stokastiske variable. (Hint: W t.W = V ). Denne al-
goritmen kan fungere som formeldokumentasjon og oppskrift for senere im-
plementering.]

b) Finn estimater for øvre og nedre 2.5% persentil samt 50% persentil hvert
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år, basert p̊a simulerte realisasjoner av porteføljens verdi. Lag en graf som
viser de aktuelle persentilene i 40 år fremover og en tabell som viser tal-
lverdier etter 1, 3, 5, 10, 20, 30 og 40 år.

c) Finn tilsvarende estimater som i b) for geometrisk gjennomsnitt av årlige
avkastninger.

d) µ og V angir verdier for modellparametere. Finn vektoren med årlige for-
ventningsverdier og matrisen med kovarianser for årlige avkastninger. (Hint:
Oppgave 2.)

e) Regn ut korrelasjonsmatrisen for de årlige verdiene. Kommenter.

f) Plott den effisiente fronten som funksjon av forventet avkastning, n̊ar short-
ing er tillatt. Finn det effisiente settet av vekter, i de to alternativene hvor
maksimalt standardavvik er p̊a 3% og 6%.

Vi skal n̊a ta for oss en person p̊a 30 år som har 500000 i lønn og pen-
sjoneres som 67 åring. Folketrygdens grunnbeløp er 60699. Dynamikken i
lønnsutviklingen og i folketrygdens grunnbeløp G drives av de samme støy-
leddene δ1, δ2...δn i.i.d. ∼ N(0, 1) og antas å følge den samme stokastiske
prosessen som i Oppgave 6, dvs:

Gt = (1 + λ) · Gt−1 + θ · δt · Gt−1

Lt = (1 + λ) · Lt−1 + θ · δt · Lt−1

λ = 0.03

θ = 0.015

Anta personen er med i en innskuddsordning, hvor innskuddene er årlig
forskuddsvise som i Oppgave 9, bare at i den nedre grensen er 2G erstat-
tet av G:

P (L,G, p1, p2) = p1 min{L − G, 5 G} I(L > G)+

p2 min{L − 6 G, 6 G} I(L > 6 G)
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g) Analyser sannsynlighetsegenskapene til sparekapital p̊a innskuddskontoen
målt i årslønner ved pensjonering, i de to alternativene fra f) med effisiente
vekter for maksimalt standardavvik er p̊a 3% og 6%, n̊ar p1 = 0.05 og
p2 = 0.08.

h) I hht lov om obligatorisk tjenestepensjon skal alle bedrifter innen 1. juli
2006 ha p̊a plass en ordning med tjenestepensjon. Dersom bedriften velger en
innskuddspensjon, må innskuddet være minimum P (L,G, 0.02, 0.02). Hvor-
dan blir sparekapital p̊a innskuddskontoen målt i årslønner ved pensjonering
i dette tilfellet?

I resten av oppgaven tillater vi ikke shorting, dvs at vi ikke kan ha nega-
tive vekter i noen av verdipapirene.

i) Anta vi har en portefølje best̊aende av andeler i internasjonal aksjer, obli-
gasjoner og pengemarked. Vis grafisk den effisiente fronten uten restriksjoner
og de 3 frontene med restriksjoner om at ett av papirene er lik 0. Drøft ved
hjelp av denne figuren hvordan vi finner den effisiente fronten uten shorting.

j) Skisser en fremgangsmåte for å finne den effisiente fronten, n̊ar vi har
med alle de 7 verdipapirene og vi ikke tillater at noen vekter er negative.

Vedlegg: Utskrift av filene ”mu.txt”, ”V.txt”og ”W.txt”:

”mu.txt”:

{0.1, 0.1, 0.095, 0.085, 0.08, 0.05, 0.045}

”V.txt”:

{{ 0.0484, 0.03146, 0.0264, 0.00594, -0.00264, 0.000066, -0.000055 },

{ 0.03146, 0.0484, 0.0264, 0.00693, -0.00176, 0.00066, -0.000055 },

{ 0.0264, 0.0264, 0.0225, 0.004725, -0.0012, 0.00045, -0.0000375},

{ 0.00594, 0.00693, 0.004725, 0.0081, -0.00108, 0.00048, 0.0000675},

{-0.00264, -0.00176, -0.0012, -0.00108, 0.0064, 0.00012, 0.0000004},

{ 0.000066, 0.00066, 0.00045, 0.00048, 0.00012, 0.0009, 0.000045 },

{-0.000055, -0.000055, -0.0000375, 0.0000675, 0.0000004, 0.000045, 0.000025 }}

”W.txt”:

{{0.22, 0.143, 0.12, 0.027, -0.012, 0.0003, -0.00025 },

{0., 0.167186, 0.0552679, 0.0183569, -0.000263181, 0.00369111, -0.000115142 },

{0., 0., 0.0710314, 0.00662319, 0.00358356, 0.00295644, -0.0000159981},

{0., 0., 0., 0.0836072, -0.00926839, 0.00459963, 0.00091463 },

{0., 0., 0., 0., 0.0784677, 0.00199583, 0.0000752432},

{0., 0., 0., 0., 0., 0.029196, 0.00141082 },

{0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.00470015 }}
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