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Prosjektoppgave, utlevering tirsdag 14. juni kl. 9.00, innlevering torsdag 16. juni 

kl. 14.00. Besvarelsen i to eksemplarer leveres i ekspedisjonen i 7. etasje. 

Sammen med besvarelsen av spørsmål som stilles i oppgaven skal kandidaten legge ved utskrift av 

programkode for de beregninger som besvarelsen bygger på og lysark som vil bli brukt ved den 

muntlige presentasjonen. 

Erklæring om selvstendig besvarelse, datert og undertegnet, skal også leveres sammen med 

besvarelsen. 

Etterfølgende 25 minutters muntlig presentasjon torsdag 23. juni og fredag 24. juni i henhold til publisert 

liste for fordeling av kandidater til de to dagene. 

For fastsettelse av endelig karakter vil den skriftlige besvarelsen og den muntlige presentasjonen bli 

vurdert som en helhet, og det vil bli lagt stor vekt på at kandidaten i sin muntlige presentasjon kan 

forklare, utdype og begrunne sin skriftlige besvarelse. 

  



I denne oppgaven betrakter vi et finansmarked, som antas å bestå av 7 finansielle eiendeler: 

1. Norske aksjer 

2. Nordiske aksjer 

3. Internasjonale aksjer 

4. Hedgefond 

5. Obligasjoner 

6. Eiendom 

7. Pengemarked 

Vi antar at sannsynlighetsegenskapene til verdiutviklingen for eiendel � er gitt av 

rekursjonsformelen: 

��� � ����� ∙ 	
� ��� � ���2 � � ���� ; ∀�, ��~��0, �� 

med stokastisk uavhengighet mellom �  og �� for ! " #. Vektoren � for verdiutviklingens 

driftsledd og kovariansmatrisen � for verdiutviklingens støyledd er hentet fra publikasjonen 

”Alternative Investeringer” (2006), utarbeidet av Orkla Finans. 

For løsning av oppgaven skal vi benytte Choleskydekomposisjonen til �, som vi gir betegnelsen $. �, � og $ er gitt i filene "mu.txt", "V.txt" og "W.txt". Utskrift av filene finnes til slutt i 

oppgaven. 

Vekter for investeringene i de forskjellige eiendelene betegner vi med %�; ∀�. 
a) Still opp en algoritme du vil følge for å generere en simulert pseudo-stokastisk realisasjon av 

porteføljens verdiutvikling i & år fremover fra en initiell verdi lik 1, basert på trekninger av 

uavhengige standard normalfordelte stokastiske variable. (Hint: $�.$ � �). Denne 

algoritmen kan fungere som formeldokumentasjon og oppskrift for senere implementering i 

beregningsprogram. 

For spørsmålene b)-c) lar vi %� � �
( ; ∀� 

b) Finn estimater for øvre og nedre 2,5% persentil samt 50% persentil for akkumulert verdi 

hvert år, basert på simulerte realisasjoner av porteføljens verdiutvikling. Lag en graf som viser 

de aktuelle persentilene i 40 år fremover og en tabell som viser tallverdier etter hhv. 1, 3, 5, 10, 20, 30 og 40 år. 

c) Finn tilsvarende estimater som i b) for geometrisk gjennomsnitt av årlige avkastninger
1
. 

d) � og � angir verdier for modellparametere. Finn vektoren med forventningsverdier og 

matrisen med kovarianser for årlige avkastninger. (Hint: Oppgave 2.) 

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

                                                           
1
 For årlige avkastninger .�,	.�, … . , .� er det geometriske gjennomsnittet definert som: 

1Π 3�� �1 � . �456 � 1 
 



f) Plott den effisiente fronten som funksjon av forventet årlig avkastning, når shorting er tillatt. 

Finn det effisiente settet av vekter, i de to alternativene hvor maksimalt årlig standardavvik er 

hhv. 	3% og 	6%. 

Vi skal nå se på kontantverdien av en løpende alderspensjonsforpliktelse, når vi diskonterer 

med slik avkastning som oppnås i finansmarkedet som beskrevet foran. Vi skal regne med 

dødsintensitet i alder 
 � # gitt ved: 

89:��;� � �1 � ;� ∙ 89:��0� 
89:��0� � < � = ∙ >9:� 

< � 0.00007809 
= � 0.00000719 
> � 10B.BCDEF 

; er en skaleringsparameter som kan varieres for å regne på ulikt nivå på dødeligheten. Videre 

notasjon er: 

&9G � gjenstående levetid for person i alder 
, avhengig av skaleringsparameteren ; 

��9�;� � HIJ&9G K #L 
g) For alder 
 � 65 plott forventet gjenstående levetid, M̅9�;�, som funksjon av ;; 0 O ; O 0,3. 

Vi betrakter en populasjon av � 
-åringer som alle har rett til en straks begynnende livsvarig helårlig 

forskuddsvis betalbar livrente/alderspensjon. Som en tilnærming til faktisk antall gjenlevende i alder 


 � # vil vi bruke � ∙� �9�;� (som antas å være forsvarlig når � er stor). Av bekvemmelighetshensyn 

skalerer vi med � � 1 når vi i resten av oppgaven skal beregne kontantverdien av alderspensjonen. 

h) For alder 
 � 65, ; � 0 og for den effisiente porteføljen med maksimalt årlig standardavvik på 3% 

finn en tilnærming til sannsynlighetsfordelingen for kontantverdien av fremtidig pensjonsutbetaling. 

i) Regn ut forventningsverdien til kontantverdien i spørsmål h), .P9�;�, når vi generaliserer til ; " 0. 

Velg noen verdier for ;; 	0 O ; O 0,3.	 
j) Sammenlign .P9�;�/.P9�0� og M̅9�;�/M̅9�0� som funksjoner av ;. Kommenter. 

Anta at vi tar utgangspunkt i en situasjon som beskrevet i spørsmål h) og at det så finner sted en 

medisinsk innovasjon som fører til en øyeblikkelig reduksjon i dødeligheten til ; � 0,2. Noen kan da 

komme på den idéen at økt alderspensjonskostnad på grunn av lenger levetid kan ”kompenseres” med 

en mer offensiv investeringsstrategi som har høyere forventet avkastning.  

k) Finn (ved prøving og feiling) forventet årlig avkastning og standardavvik i det effisiente settet som er 

slik at alderspensjonens forventede kontantverdi etter skiftet til ; � 0,2	er det samme som i spørsmål 

h).  

l) Sammenlign sannsynlighetsfordelingen til kontantverdien for de to alternativene og kommenter. 



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

 

”mu.txt”: 

 

 
 

”V.txt”: 

 

 
 

”W.txt”: 

 

 


