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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle finns det ett stort intresse i att kunna analysera 
finansiella data och skapa sig en uppfattning om hur marknaden utveck-
las. Olika statistiska modeller är de vanligaste verktygen för att kunna 
göra denna analys. 

Den här rapporten fokuserar på att med hjälp av en statistisk modell 
undersöka stabiliteten på en finansiell datasekvens. Datasekvensen 
kommer i rapporten vara de logaritmiska dagsavkastningarna på 
OMXS30-index mellan den 30e mars 2005 och den 6e mars 2009.  

Den statistiska modellen som kommer användas är en så kallad dold 
Markovmodell eller HMM (Hidden Markov Model). Modellen består 
huvudsakligen av två stokastiska processer: 

 En icke observerbar Markovkedja i ett ändligt tillståndsrum.  

 En tillståndsberoende process med ett pålagt vitt brus. 

Den senare av dessa två processer är vanligtvis känd. Problemet blir 
därför att försöka hitta hur den dolda Markovkedjan uppför sig. Detta 
löses med den så kallade EM-algoritmen, vilket är en iterativ metod för 
att få modellen att konvergera. Därefter genomförs en optimering med 
avseende på antal tillstånd med BIC (Bayesian Information Criterion), 
varefter en validering av modellen utförs, genom att grafiskt jämföra 
kvantilerna för modellens fördelningsfunktion med den observerade 
datamängden. 

Studien visar att det med hjälp av en HMM är möjligt att beskriva hur 
avkastningen på index varierar. Detta genom att undersöka hur sanno-
likt det är för förändringar mellan Markovkedjans volatilitetstillstånd. 
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Abstract 
The prediction and understanding of market fluctuations are of great 
interest in today’s society. A common tool for analyzing financial data is 
the use of different statistical models. 

This report will focus on examining the stability of a financial data 
sequence using a statistical model. The sequence that will be used in 
the report is the logarithmic return of OMXS30 index between the 30th of 
March 2005 and the 6th of March 2009. 

The statistical model that will be used is a HMM (Hidden Markov Model). 
This model consists essentially of two stochastic processes: 

 A non-observable Markov chain in a finite state space. 

 A state-dependent process with a superimposed white noise. 

The latter of these two processes is generally known. Therefore, the key 
is to find how the hidden Markov chain behaves. 

This will be solved with the so-called EM-algorithm, which is an iterative 
method to get the model to converge. An optimization of the model with 
respect to the number of states will be made with the BIC (Bayesian 
Information Criterion). Thereafter, a validation of the model is done by 
graphically comparing the quantiles of the model distribution function 
and the given data. 

This study shows that by employing an HMM it is possible to describe 
how the return on the index varies, by examining the probability of 
changes between the Markov chains volatility states. 
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 

BIC Bayesian Information Criterion, är ett mått på hur effektiv 
anpassningen av en statistisk modell är. BIC tar hänsyn 
till mängden av data som ingår i modellen samt mäng-
den parametrar och straffar dessa mot modellens maxi-
mala likelihood 

EM Förväntad maximering (engelska: Expectation Maximi-
zation), en metod för att anpassa en HMM till datase-
kvenser. 

HMM Dold Markovmodell (engelska: Hidden Markov Model), 
statistisk modell som kan förklaras som en Markovkedja 
observerad i brus. 

OMXS30 OMX Stockholm 30, benämningen på index över de 30 
mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. 

QQ-kurva Kvantilkvantilkurva (engelska: quantilequantile-plot), en 
metod för att jämföra två fördelningsfunktioner med var-
andra, med avseende på deras kvantiler. 

Matematisk notation 

Symbol Beskrivning 

μ Medelvärde 

σi Standardavvikelse för tillstånd i 

N(μ, σi)              Normalfördelning med medelvärde μ och standardavvikelse σi  

yi Värdet for datan i punkten i 

n Totala antalet observationer 

r Totala antalet tillstånd 

E Mängd som innefattar de olika tillstånd mellan vilka den 
stokastiska processen kan variera  

Pij Sannolikheten för ett hopp från tillstånd i till tillstånd j 

{Xk} Markovkedjans stokastiska tillståndsvariabel vid tidpunkt 
k 
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{Yk} Markovkedjans utsända signaler vid tidpunkt k 

αk Framåtsannolikheterna för Markovkedjan vid tidpunkt k 

βk Bakåtsannolikheterna för Markovkedjan vid tidpunkt k 

Si(k) Utjämningssannolikheter för att befinna sig i tillstånd i vid 
tidpunkt k 

Vij(k)  Utjämningssannolikheten för hopp från tillstånd i till j vid 
tidpunkt k 

θ Vektor med Markovkedjans parametrar  
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund  

Hösten 2008 slog en omfattande finanskris till med full kraft, det började 
i USA med att en så kallad finansbubbla sprack vilken skapade stora 
börsras. Detta utvecklades senare till en global finanskris. 

Att med kännedom om vad som redan skett kunna uppskatta och skapa 
sig en bild av kommande utfall för slumpmässiga händelser är en viktig 
aspekt i dagens samhälle. Statistiken är den del av den tillämpade 
matematiken som fokuserar på att med hjälp av olika modeller kunna 
göra detta. 

Statistik omfattar bl.a. insamling, utvärdering och presentation av data 
och information. Statistiska modeller knyter samman matematiska 
ekvationer och stokastiska variabler, för att kunna beskriva och presen-
tera olika beteenden hos det aktuella objektet. Objektet som beskrivs 
kan såväl vara en sak som en händelse. Statistiska modeller av olika 
slag används konstant över hela världen i allt från meteorologi till DNA - 
analys. 

Valet av modell samt dess resultat kan variera mycket beroende på vilka 
data som finns att tillgå och vilka parametrar som skall betraktas. 
Kunskapen att göra rätt modellval kan ge den avgörande informationen 
för att exempelvis evakuera människor undan en tsunami eller undvika 
en finanskris. 

Det här arbetet fokuserar på att undersöka volatilitet på en given finan-
siell datasekvens. Volatilitet är ett begrepp inom finansvärlden som 
beskriver hur mycket priset på en tillgång svänger. Ju högre volatilitet 
desto mer varierar priset. Standardavvikelse på en tillgångs avkastning-
ar är ett mått på volatilitet. 

Data utgörs av index, OMXS30 (OMX Stockholm 30), mellan den 30e 
mars 2005 och den 6e mars 2009. Detta index ges av de 30 mest 
omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. På dessa data tas sedan 
logaritmen av dagsavkastningarna vilka kan modelleras med en bland-
ning av flera normalfördelningar, N(μ, σi), med medelvärde μ och 
standardavvikelser σi, där i är modellens tillstånd. [1] I Figur 
1.1illustreras hur väl detta antagande gäller för denna datasekvens. 
Som synes avviker sekvensens tyngre svansar från en normalfördel-
ning, varför en modell med flera olika normalfördelningar är att föredra. 
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Figur 1.1: Normalfördelningsdiagram för den aktuella datasekvensen. 

En Markovkedja ges av tidsdiskreta stokastiska variabler     , även 
kallade tillstånd, givet att dessa satisfierar Markovegenskapen för alla 
tidpunkter k.   

Markovegenskapen betyder att sannolikheten för processen att i framti-
den befinna sig i ett tillstånd är endast beroende på vilket tillstånd som 
processen just nu befinner sig i, dvs. oberoende utav tidigare händelser. 
[2] Sannolikheterna för övergångar mellan olika tillstånd ges utav en 
övergångsmatris. Sannolikheterna för övergång från tillstånd i till tillstånd 
j ges i ekv. (1.1) som Pij och det totala antalet tillstånd som r. 

 
       
   
       

  

 (1.1) 

Den statistiska modell som behandlas i arbetet är en dold Markovmo-
dell, vanligen kallad HMM (engelska: Hidden Markov Model). Denna 
modell består i huvudsak av två stokastiska processer:  

 En icke observerbar Markovkedja.  

 En tillståndsberoende process. 

En HMM kan modelleras på ett flertal olika sätt. 
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Då arbetets fokus ligger på att undersöka volatilitet utformas modellen 
så det j: te tillståndet motsvarar en standardavvikelse, σi där   
       . Alla tillstånd har dessutom ett gemensamt medelvärde, μ.  

Det dolda i en HMM syftar på den icke observerbara Markovkedjan, och 
att bestämma denna är ett av huvudproblemen i detta arbete. Beroende 

på antalet tillstånd så har en HMM           parametrar, där 
första termen kommer från faktumet att övergångsmatrisen är en r 
gånger r matris. 

För att veta att man funnit bra uppskattningar på en modells parametrar 
krävs maximering av dess likelihoodfunktion. En likelihoodfunktion 
beskriver hur troliga de uppskattade parametrarnas värden är för en 
statistisk modell. 

Eftersom Markovkedjan för en HMM icke är observerbar så kan dess 
likelihoodfunktion inte maximeras direkt. En metod för att lösa problem 
som detta är EM-algoritmen (engelska: Expectation Maximization). Detta 
är en iterativ metod för att få likelihoodfunktionen att konvergera mot ett 
maximalt värde. 

En HMM:s anpassning till data blir bättre med ökande antal tillstånd, 
nackdelen är dock att beräkningarna blir mer tids-, och minneskrävande 
för datorn. En effektivisering av modellen kan därför göras genom att 
beräkna den mängd tillstånd som minimerar ett så kallat BIC (engels-
ka: Bayesian Information Criterion). BIC straffar ML–skattningen (eng-
elska: Maximum Likelihood) mot antalet parametrar samt mängden data.  

Slutligen görs även en modellvalidering genom att grafiskt jämföra 
kvantilerna för modellens fördelningsfunktion och de givna data.  

Samtliga beräkningar kommer att göras med hjälp av MATLAB. 

1.2 Syfte/Mål 

Övergripande syfte och mål med projektet är att se om det med hjälp av 
en HMM går att avgöra hur avkastningarna på en tillgång varierar. Detta 
genom att undersöka den underliggande Markovkedjans övergångs-
matris.  

Observationerna på OMXS30 index som utgör data i arbetet täcker 
både tiden innan och under 2008 års finanskris. Detta leder in på 
intressanta frågeställningar om det möjligtvis gick att förutspå finanskri-
sen med hjälp av en HMM. 
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1.3 Översikt  

Rapporten är formulerad som en klassisk teknisk rapport med tydliga 
rubriker. Detta för att det ska vara lätt för läsaren att veta vilket avsnitt 
denne läser samt att hitta de avsnitt som är av intresse. 

Kapitel två behandlar teorin, här beskrivs de fundamentala delarna av 
de material som rapporten bygger på. 

Kapitel tre binder samman arbetets problem med teorikapitlet och 
beskriver den statistiska modellen mer ingående än vad som gjorts i 
inledningen. Detta kapitel kan kräva lite mer förkunskaper om framförallt 
sannolikhet och statistik men även lite grunder i Markovprocesser. 

Kapitel fyra kompletterar kapitel tre genom att förklara hur själva pro-
gramkonstruktionen och implementeringen av de olika algoritmerna gått 
till. 

Kapitel fem presenterar studiens resultat i form av grafer, matriser och 
parametervärden. 

Kapitel sex för en diskussion kring resultatet av studien. Rapportens 
viktigaste slutsatser presenteras här på ett tydligt sätt för att ge dess 
läsare, oavsett tidigare kunskaper på området, en bild utav vad arbetet 
kommit fram till. 

Bilagan består av programkod. 
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2  Teori  
2.1 Markovegenskapen 

Att en stokastisk process innehar Markovegenskapen betyder att dess 
betingade sannolikhetsfördelning i framtiden endast beror av proces-
sens tillstånd vid den aktuella tidpunkten, dvs. processen är oberoende 
av de tidigare tillståndsfördelningarna. För en sådan process gäller det 
att sambandet mellan två efterföljande tidpunkters tillstånd ges av en så 
kallad övergångsmatris. Denna skrivs ofta,            där mängden E 

innefattar de olika tillstånd som den stokastiska processen kan variera 
mellan och Pij är sannolikheten för ett hopp från tillstånd i till tillstånd j. 
Detta innebär till exempel att övergångsmatrisens diagonalvärden är 
sannolikheterna att processen förblir oförändrad i ett aktuellt tidssteg. 
För de stokastiska processer som besitter Markovegenskapen brukar 
man skilja mellan tidskontinuerliga och tidsdiskreta processer genom att 
de kallas Markovprocesser respektive Markovkedjor. [3] 

2.2 Dold Markovkedja 

En dold Markovmodell kan förklaras som en Markovkedja som observe-

ras i brus. Med detta menas att själva Markovkedjan      inte direkt är 
observerbar, utan man måste istället undersöka dess emitterade signa-

ler      för att kunna förklara kedjans existens. Förutom den underlig-
gande Markovkedjan beror även de emitterade signalerna av brusets 
sannolikhetsfördelning. Detta innebär att en HMM endast kan baseras 

på information från de observerbara signalerna     . [1] 

2.3 EM-algoritmen 

En EM-algoritm är en iterativ beräkningsmetod som används för att finna 
de okända parametrarna i en HMM. Metoden består av två steg som 
förkortat gett algoritmen dess namn. I det första av dessa två steg 
uppskattas den förväntade fullständiga logaritmiska likelihooden med 
avseende på den betingade sannolikheten av de dolda variablerna givet 
de kända värdena. Detta steg kallas E-steget från engels-
kans expectation. Det andra steget, M-steget från engels-
kans maximization, är sedan en maximering av den förväntade fullstän-
diga logaritmiska likelihooden funnen i det tidigare steget med avseende 
på dess parametrar. Dessa två steg utförs sedan växelvis tills konver-
gens inträffat. Det kan ibland förhålla sig som så att algoritmen konver-
gerar mot ett lokalt maximum och inte mot det globala maximum som 
eftersöks. Ett flertal startgissningar och körningar av algoritmen är därför 
att föredra för att vara säker på att erhålla den maximala likelihooden. 
[1], [4] 
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2.4 Utjämning och filtrering 

Ett problem som uppstår i EM-algoritmen är att bestämma dem betinga-
de sannolikheterna som behövs för uppskattningen i E-steget. Detta 
görs genom att hitta den dolda Markovkedjans så kallade utjämnings- 
och filtreringssannolikhet. Den förstnämnda av dessa sannolikheter är 
den betingade sannolikheten att kedjan är i ett givet tillstånd vid tidpunk-
ten k givet att n signaler erhållits och att k är en tidpunkt innan n. Denna 
förklaring gäller även för filtreringssannolikheten med skillnaden att 
tidpunkten k är tidpunkten för den sista signalen, dvs. n.[1] 

2.5 Framåt-Bakåt algoritmen 

För att finna utjämnings- och filtreringssannolikheterna för den dolda 
Markovkedjan använder man sig vanligen av den så kallade framåt-
bakåt algoritmen. Denna algoritm är i grund och botten två algoritmer, 
framåtrekursion och bakåtrekursion, vilka beräknar den dolda Markov-
kedjans framåt- respektive bakåtsannolikhet. En dold Markovkedjas 
framåtsannolikhet är den gemensamma sannolikheten att kedjan är i ett 
bestämt tillstånd vid tiden k och att de givna signalerna erhållits vid alla 
tidpunkter innan k. Bakåtsannolikheten är den gemensamma sannolik-
heten att de givna signalerna erhålls efter tidpunkten k givet att kedjan 
vid tidpunkten k varit i ett bestämt tillstånd. [1]  

2.6 Normalfördelning 

Normalfördelning är en mycket vanlig fördelning för att kunna approxi-
mera flera slumpvariabler med ett liknande medelvärde. Normalfördel-
ningsfunktionen är vid observation yk: 

       
 

     
 

 
 
      

 

   
 

                              

 (2.1) 

där σj 
är fördelningens standardavvikelse för tillstånd j och  dess 

medelvärde.  

2.7 BIC 

Med hjälp av detta kriterium kan den mest optimala modellen avgöras 
med avseende på tid och minnesutrymme. BIC-värdet ges av: 

                   
 (2.2)  

där k är antalet varierande parametrar, n är antalet mätvärden och L är 
likelihooden.[2] 
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3 Modell 
Vid litteraturstudier inför studien upptäcktes goda möjligheter och 
intresse för att med hjälp av HMM:s undersöka volatiliteten på avkast-
ningarna för index. Som tidigare nämnts i inledningen så resulterade 
detta i en modell med varierande standardavvikelse och ett gemensamt 
medelvärde.  

3.1 Uppskattning med EM-algoritmen 

För att uppskatta värdet på modellens parametrar används EM-
algoritmen. Denna metod är som tidigare sagts, en iterativ metod vilken 
gör det möjligt att direkt maximera den fullständiga logaritmiska likeliho-
odfunktionen för modellen. Detta trots att det inte är möjligt att maximera 
själva likelihoodfuntionen för de icke observerbara parametrarna.[2] 

Med fullständig logaritmisk likelihood menas den logaritmiska likelihood-
funktionen för de parametrar som skall uppskattas, baserat på både 
givna och dolda data. De dolda data är i det här fallet Markovkedjans 
sekvens av tillstånd. För att kunna bestämma denna sekvens skattas 
Markovkedjans okända parametrar, vilka samlas i en parametervektor, 
               .    uppdateras för varje steg som EM-algoritmen 

fortskrider. För första iterationen tilldelas startvärden på θ.  

Det förväntade värdet på den fullständiga logaritmiska likelihooden är: 

         
 

   
              

 

   
       

 

   

 

   

     
 

   

 

   
        

         
  

 
 
      

 

   
   

  (3.1) 

Variablerna Si och Vij är förväntansvärden av indikatorfunktioner, dessa 
ges utav framåt–bakåt algoritmen. [2] 

3.1.1 E-steget 

E-steget består av att uppskatta den förväntade fullständiga logaritmiska 
likelihooden med avseende på de betingade sannolikheterna av de 
dolda variablerna, givet observationerna, yk, samt den nuvarande 
skattningen på parametervektorn, θ. [2] 

Dessa värden beräknas genom antingen filtrering eller utjämning. För att 
finna dessa används framåt–bakåt algoritmen vilken egentligen består 
av två algoritmer, en algoritm som beräknar framåtsannolikheterna för 
Markovkedjan och en som beräknar bakåtsannolikheterna. 
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Framåtsannolikheterna αk för Markovkedjan i tillstånd j, ges genom att 
de beräknas rekursivt: 

            

 

   

              

 (3.2) 

                            
  

Här ges övergångssannolikheterna Pij enligt ekv. (1.1), sekvensens 

täthetsfunktion fj enligt ekv. (2.1) och α0 av initialfördelningen för Mar-

kovkedjan d.v.s. ρi. [1]  

Bakåtsannolikheterna βk för Markovkedjan i tillstånd i, ges genom att de 
beräknas rekursivt: 

            

 

   

              

 (3.3)  

                                 
   

På samma sätt som för framåtsannolikheterna ges övergångssannolik-

heterna Pij enligt ekv. (1.1), sekvensens täthetsfunktion fj enligt ekv. (2.1) 
och βn som ett. [1] 

När framåt- respektive bakåtsannolikheterna är beräknade kan filtre-
rings- och utjämningssannolikheterna bestämmas. 

Filtrering innebär den betingade sannolikheten för Markovkedjan att i 
nuläget,    , befinna sig i tillstånd i givet de nuvarande parameter-

uppskattningarna samt observationerna yk,          . Detta innebär 
alltså att filtrering är samma sak som framåtsannolikheterna normerade 
över alla tillstånd, så att sannolikheten blir ett. 

Utjämning innebär sannolikheten för Markovkedjan att vid tidpunkt     
befinna sig i tillstånd i givet de aktuella parameteruppskattningarna samt 

observationerna yk,          . D.v.s. utjämning beräknar betingade 
sannolikheter vid tidpunkter såväl framåt som bakåt i tidpunkten för 
Markovkedjan. Dessa ger ett mer noggrant resultat än filtrering varför 
utjämning tillämpas i arbetet. Utjämningssannolikheterna, Si, vid tidpunkt 
k ges med framåtsannolikheterna från ekv. (3.2) och bakåtsannolikhe-
terna från ekv. (3.3): 
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  (3.4) 

Här normeras även Sk över alla tillstånd då sannolikheten att Markov-
kedjan är i något tillstånd måste vara ett. [1] 

Vij innebär den betingade sannolikheten för Markovkedjan att vid tid-

punkt       ha befunnit sig i tillstånd i samt att vid tidpunkt   befinna 
sig i tillstånd j, givet de aktuella parameteruppskattningarna samt 

observationerna yk,          .  Dessa sannolikheter, Vij, vid tidpunkt k 
ges med framåtsannolikheterna från ekv. (3.2) och bakåtsannolikheter-
na från ekv. (3.3):  

    
                     

                       
 
   

 
   

 

 (3.5) 

Här normeras även Vij så att den sammanlagda sannolikheten för att 
Markovkedjan hoppar är ett. Detta behöver dock inte innebära ett byte 
av tillstånd. [1], [2] 

3.1.2 M–steget 

Efter E-steget återstår EM-iterationen av att maximera den fullständiga 
logaritmiska likelihoodfunktionen, ekv. (3.1). Detta genomförs genom att 
derivera ekv. (3.1) med avseende på respektive parameter i vektorn θ. 

De nya maximerade parametrarna samlas i vektorn           
 
 
        . 

De uttryck som maximerar parametrarna ges av: 

          
 (3.6) 

     
    
 
   

     
 
   

 
   

 

 (3.7) 

   

  
       

   
 

 
   

 
   

  
     

   
 

 
   

 
   

 

 (3.8) 
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Då maximeringen genomförts byts θ ut mot θ’, som den aktuella upp-
skattningen på parametrar. Denna skattning har större likelihood än θ. 
[1], [2], [4] 

 

3.1.3 Utförande av algoritmen 

Till dess att parametervektorns likelihood konvergerat itereras följande 
fyra steg: 

1. De betingade medelvärdena Si respektive Vij vilka beror på den 
aktuella parametervektorn, θ, beräknas enligt ekv. (3.4) och (3.5). 

2. Variablerna Si respektive Vij i den fullständiga logaritmiska likeli-
hoodfunktionen, ekv. (3.1), byts ut mot variablerna från steg 1 
som aktuella värden.  

3. Logaritmiska likelihoodfunktionen maximeras med avseende på 
aktuella parametervektorn θ. De maximerade parametrarna ges 
av ekv. (3.6)-(3.9) och samlas i parametervektorn θ’.  

4. θ byts ut mot θ’, som den aktuella uppskattningen på parametrar. 

När modellen konvergerat ges uppskattningen på parametrarna som 
den aktuella vektorn                .  

Likelihoodfunktionen har många lokala maxima. Beroende på vilka 
startvärden som väljs på vektorn θ, kan dess resultat variera. Därför 
startas EM-algoritmen från en uppsättning olika startvärden och den 
uppskattning vilken ger störst likelihood används. [1], [2], [4] 

3.2 Modellval med BIC 

För att optimera modellen används BIC som ges utav ekv. (2.2). Det 
antalet tillstånd som minimerar denna kurva ger den effektivaste lös-
ningen.  

3.3 Modellvalidering 

Denna validering görs genom att grafiskt jämföra kvantilerna för model-
lens fördelningsfunktion och de givna data i en kvantilkvantilkurva. För 
att finna denna behövs den kumulativa normalfördelningsfunktionen 
samt den stationära fördelningen för övergångsmatrisen. Den kumulati-
va normalfördelningen, FX, ges med data, yk, sorterat på storleksordning 
som: 
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 (3.10) 

FX(yk) ger sannolikheten för en observation, yk, att från normalfördelning 
med medelvärde μ och standardavvikelse σi, befinna sig i intervallet 
        . [4] 

Den stationära lösningen,               , för övergångsmatrisen,  , 
ges genom att lösa: 

     
 (3.11) 

Ekv. (3.10) multipliceras härefter med stationära fördelningen och 
summeras vid varje observationspunkt över alla tillstånd vilken formar 

sannolikheterna   : 

             
     

 

   
                 

 (3.12) 

Alla dessa sannolikheter,   , bör vara ungefär jämt fördelade på inter-
vallet [0,1] varför dessa data ritas i en kvantilkvantilkurva mot en datase-
kvens med n värden jämt fördelade över detta intervall. Om kvantilerna 
överrensstämmer så är kvantilkvantilkurvan linjär och modellen är 
korrekt. [2], [5] 
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4 Programkonstruktion 
Då metoden som valts inkluderar en hel del rekursiva och itererande 
beräkningar ansågs det lämpligast att använda MATLAB för beräkning-
arna i studien. Alltigenom projektet har algoritmernas olika delproblem 
delats upp i mindre fristående program som sedan anropats från huvud-
programmet. Detta främst för att kunna få en bättre överblick över 
programmets olika funktioner och för att förenkla då flera iterationer 
skulle göras. Ett exempel på ett delprogram är det program som beräk-
nar framåtsannolikheten från de givna data, antalet tillstånd och start-
gissningar. Ett försök att optimera programmets tidsåtgång har gjorts 
genom att minimera användandet av olika satser och istället utnyttja 
effektiviteten i matrismultiplikation. All programkod som tas upp i detta 
kapitel finns i rapportens bilaga. 

4.1 Huvudprogrammet, EM-programmet 

För att kunna variera antalet iterationer och tillstånd har dessa två, samt 
sekvensens start- och slutvärde, valts som instansvariabler. Detta 
kommer även underlätta senare i beräkningarna då programmet an-
vänds upprepade gånger för att försöka optimera den funna modellen. 
Huvudprogrammet har i programkoden kallats för algo vilket syftar på 
den huvudsakliga uppgiften, att lösa EM-algoritmen. En iteration av 
programmets while-sats motsvarar en iteration av EM-algoritmen. En 
intressant del av huvudprogrammet är när standardavvikelsen och 
medelvärdet beräknas. Genom att använda en for-sats med 10 iteratio-
ner beräknas växelvis dessa variabler då de beror av varandra. 

4.2 Framåt- och bakåtberäkningarna 

Framåt- och bakåtberäkningarna går till på ungefär samma sätt. Den 
stora skillnaden ligger i att de beräknas rekursivt från olika håll, dvs. 
framåtsannolikheten beräknas från det första värdet medan bakåtsanno-
likheten beräknas tvärtom. De har även olika startvektorer och skillnader 
i ekvationerna men själva tillvägagångssättet, rent programmeringsmäs-
sigt, är desamma. 

4.3 Beräkning av de betingade sannolikheterna 

Det största problemet som påträffades under programmeringen av de 
olika ekvationerna var hur stora och långa slingor, vid beräkning av den 
betingade sannolikheten för tillstånds hopp, skulle kunna undvikas. För 
programmet cpin, som beräknar den betingade sannolikheten att den 
dolda Markovkedjan är i ett bestämt tillstånd, var beräkningarna relativt 
rättframma då framåt- och bakåtsannolikheterna kunde multipliceras 
styckvis. Däremot behövdes det göras en del transformationer på 
matriserna för beräkningen i programmet cpjump. I detta program 
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beräknas de betingade sannolikheterna för ett hopp mellan två tillstånd. 
Då målet var att styckvis kunna multiplicera fram hoppsannolikheten 
krävdes det att det var möjligt att duplicera framåt-, bakåt- och distribu-
tionsmatriserna så de överensstämde med den önskade matrisens 
dimensioner. Därefter adderades dessa matriser för att få överens-
stämmelse med de i metoden givna ekvationerna för hoppsannolikhe-
ten. 

4.4 Grafiska program 

Det har även gjorts några delprogram i programkoden som inriktar sig 
på att grafiskt åskådliggöra resultat. Till exempel visar programmet 
showmark den aktuella sekvensen ihop med den troligaste gången för 
Markovkedjan. Även modellvalet och modellvalideringen grundar sig till 
stor del i grafiska observationer. För valideringen användes programmet 
valid som jämför kvantilerna för den funna Markovkedjans fördelnings-
funktion och de givna data. Det finns även ett program, algop, som med 
hjälp av huvudprogrammet, algo, beräknar själva EM-algoritmen och 
sedan grafiskt illustrerar hur den logaritmiska likelihooden förändras 
under algoritmens gång. 
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5 Resultat 
Här presenteras ur programmet erhållna grafer, matriser och vektorer. 
Resultaten avser hela datasekvensen i Figur 5.1. Fokus ligger på att 
analysera en Markovmodell av 11:e graden då minimum för BIC (Figur 
5.2) ligger vid detta antal tillstånd. Det har dock inkluderat resultat från 
en Markovmodell av 4:e graden för jämförelse dessa två emellan.  

 

Figur 5.1: Logaritmiska dagsavkastningar på datasekvensen från 
OMXS-30 index. 
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Figur 5.2: BIC kurva. 
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5.1 Markovkedja av 4:e graden 

 

Figur 5.3: Graf över hur den logaritmiska likelihoodfunktionen för Mar-
kovkedjan konvergerar då EM-algoritmen itereras 150 gånger.

 

Figur 5.4: Graf över hur medelvärdet för Markovkedjan konvergerar då 
EM-algoritmen itereras 150 gånger.  
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Figur 5.5: Graf över hur standardavvikelserna för Markovkedjan konver-
gerar då EM-algoritmen itereras 150 gånger. 

 

Figur 5.6: Kvantil-kvantil diagram för Markovkedjan, här för 150 iteratio-
ner av EM-algoritmen. 
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Figur 5.7: Övergångsmatrisen för Markovkedjan, vid 150 iterationer av 
EM-algoritmen. Sannolikheterna här avrundade till 3 decimaler. 

                                             

         

Figur 5.8: Vektor med uppskattade värden på standardavvikelse samt 
det uppskattade medelvärdet, vid 150 iterationer av EM-algoritmen. 
Parametrarna här avrundade till 4 decimaler. 
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5.2 Markovkedja av 11:e graden 

 

Figur 5.9: Graf över hur den logaritmiska likelihoodfunktionen för Mar-
kovkedjan konvergerar då EM-algoritmen itereras 150 gånger. 

 
Figur 5.10: Samtliga likelihoodfunktioner för olika startvärden, den röda 
är den ickeslumpmässigt valda startgissningen. 
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Figur 5.11: Graf över hur medelvärdet för Markovkedjan konvergerar då 
EM-algoritmen itereras 150 gånger.  

 

Figur 5.12: Graf över hur medelvärdet för Markovkedjan konvergerar då 
EM-algoritmen itereras 300 gånger.  



Modellering av Finansiella Data 
med Dolda Markovmodeller 
Anders Carlsson och Linus Lauri 

5 Resultat 
2011-05-18 

 

21 

 

Figur 5.13: Graf över hur standardavvikelserna för Markovkedjan 
konvergerar då EM-algoritmen itereras 150 gånger. 

 

Figur 5.14: Kvantil-kvantil diagram för Markovkedjan, här för 150 itera-
tioner av EM-algoritmen. 
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Figur 5.15: Kvantil-kvantil diagram för Markovkedjan, här för 300 itera-
tioner av EM-algoritmen. 

 

Figur 5.16: Uppskattning av Markovkedjans troligaste bana. 



Modellering av Finansiella Data 
med Dolda Markovmodeller 
Anders Carlsson och Linus Lauri 

5 Resultat 
2011-05-18 

 

23 

 

Figur 5.17: Uppskattning av Markovkedjans troligaste bana. (Förstoring 
av Figur 5.16) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

      
      

            
            

            
            

      
      

            
            

            
            

      
      

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

            
            

                                    

            
            

            
            

      
      

            
            

            
            

      
      

                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5.18: Övergångsmatrisen för Markovkedjan, vid 150 iterationer av 
EM-algoritmen. Sannolikheterna här avrundade till fyra decimaler. 

               
                                                                                

         

Figur 5.19: Vektor med uppskattade värden på standardavvikelse samt 
det uppskattade medelvärdet, vid 150 iterationer av EM-algoritmen. 
Parametrarna här avrundade till fyra decimaler. 
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6 Diskussion 
Kapitlet är uppdelat och innehåller först en analys av de erhållna resulta-
ten och dess tillförlitlighet. Därefter följer ett avsnitt där vi kort går 
igenom de slutsatser vi, genom arbetet, kommit fram till. 

6.1 Analys 

Ett vanligt antagande är att avkastningar på en tillgång är normalförde-
lad. Detta gäller dock inte i det aktuella fallet då avkastningen här 
modelleras genom att summera och vikta över alla Markovkedjans 
tillstånd (3.12), som var och ett är normalfördelade med varierande 
standardavvikelse. Figur 1.1 illustrerar denna skillnad från en normalför-
delad datasekvens. Det framgår här att den aktuella datasekvensen har 
tyngre svansar än vad normalfördelningen kan fånga upp. Som tidigare 
nämnts kommer dessa svansar fångas upp om en tillståndsmodell med 
varierande standardavvikelse används (Figur 5.15). 

Då den optimala tillståndsmängden i början av studien inte var känd, 
användes en modell med fyra tillstånd. Efter undersökningen av den 
funna BIC-kurvan (Figur 5.2) insågs det att antalet tidsoptimala tillstånd 
var 11 stycken. Det ansågs dock vara intressant att även ha med 
resultaten från modellen med fyra tillstånd för jämförelse. 

Genom att jämföra Figur 5.3 och Figur 5.9 framgår det att värdet för den 
logaritmiska likelihooden vid konvergens är större för en Markovmodell 
med mer tillstånd. Detta kommer från att den förväntade logaritmiska 
likelihooden ökar ihop med antalet parametrar. Även om en ökning av 
antalet parametrar resulterar i en långsammare programkörning, är det 
en nödvändig förlust i programmets effektivitet då BIC-valet redan tagit 
hänsyn till hur välanpassad modellen blir. Denna anpassningsriktighet 
kan i Figur 5.6 och Figur 5.14 jämföras, vari det tydligt framgår att 
modellen med 11 tillstånd är att föredra. Detta då svansarna i modellen 
med fyra tillstånd avviker betydligt mer i de yttre kvantilerna i jämförelse 
med en optimalt anpassad modell. 

Figur 5.11 och Figur 5.13 visar hur modellens medelvärde och stan-
dardavvikelser förändras då EM-algoritmen genomgår 150 iterationer. 
Som synes har inte modellens medelvärde hunnit konvergera, varför det 
även inkluderats en graf där algoritmen genomgått 300 iterationer (Figur 
5.12). En intressant iakttagelse som kan göras i Figur 5.13 är att vissa 
av standardavvikelserna ändrar ordning under algoritmens gång. Detta 
skulle kunna förklaras med att alla de olika standardavvikelserna strävar 
mot ett flertal olika konvergensytor vilket kan resultera i att standardav-
vikelserna sammanfaller med varandra i vissa punkter, och att de sedan 
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inte nödvändigtvis är den standardavvikelse av högre startordning som 
konvergerar mot det högre värdet. 

Då EM-algoritmen ibland konvergerar mot ett lokalt ML istället för det 
globala ansågs det vara av intresse att undersöka det funna maximu-
met. I  Figur 5.10 visas en körning av programmet algorand som jämför 
startgissningen, där övergångsmatrisen har en tyngre diagonal, med 
olika slumpmässigt valda startgissningar. Det framgår här att den modell 
med icke slumpmässigt valda startgissningar ger största likelihooden, 
vilket indikerar på att ett globalt maximum för likelihoodfunktionen 
funnits. 

I Figur 5.16 illustreras den mest sannolika tillståndsbanan för den 
underliggande Markovkedjan av 11:e graden. De olika stegen indikerar 
här de slutgiltiga standardavvikelserna, vilket tydligare kan ses i Figur 
5.17. Det framgår även att kedjan har en tendens att stanna kvar i det 
tillstånd den befinner sig, detta kan även ses i den funna övergångsma-
trisen (Figur 5.18) då denna har en tyngre diagonal. En annan intressant 
iakttagelse i Figur 5.16 är att Markovkedjan i slutet av datasekvensen 
endast befinner sig i ”mellan”-tillstånden för att sedan gå upp i det 
tillstånd med störst standardavvikelse. 

6.2 Slutsatser 

Som analysen av resultaten påvisar är det möjligt att med hjälp av en 
HMM modellera en datasekvens volatilitet. Detta visas främst i valide-
ringen av modellen i Figur 5.15, där en jämförelse av modellen görs med 
en i teorin optimal anpassning av verkligheten. Även faktumet att den i 
Figur 5.16 illustrerade tillståndsbanan rent visuellt följer de givna värde-
na på avkastningarna, d.v.s. ett högt tillstånd motsvarar en stor volatili-
tet, indikerar på att denna modell är en rimlig modellering av verklighe-
ten.  

Den funna övergångsmatrisen (Figur 5.18) visar att den underliggande 
Markovkedjan endast kan nå tillstånden med högre volatilitet genom de 
mellersta tillstånden. I och med detta skulle det ha varit möjligt att 
förutspå hopp till tillstånd med hög volatilitet. Som det framgår i Figur 
5.16 fanns det tydliga tecken på att ett sådant hopp kunde inträffa, då 
Markovkedjan under en längre tid befann sig i de tillstånden med högre 
volatilitet än tidigare. Detta tecken på att marknaden hade en tendens till 
att variera mer än normalt skulle ha kunnat indikera att oroligare tider 
var på väg. Men det är dock en lite naiv slutsats, då det i beräkningarna 
även har inkluderats observationer från tiden under finanskrisen.
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Bilaga: Dokumentation av 
egenutvecklad programkod 
%Program som hämtar datasekvensen 
function f=readindex(start,slut) 
    format long; 
    omxs30=open('omxs30.mat'); 
    omxs30=getfield(omxs30,'omxs30'); 
    f=[omxs30(1004:2006)', (1:1:1003)', omxs30(1:1003)']; 
    f(760)=(f(759)+f(761))/2; 
    index=f; 
    f=[index(start:slut)',index(start+1003:slut+1003)', index(start+2006:slut+2006)']; 
    return 
end 
     
%EM-Programmet 
function [P,ro,meanval,stdevi,logl,cpi,X, 
MEANVAL,stdeviplott]=algo(start,slut,r,iterationer,Pstart,rostart) 
    data=readindex(start,slut); 
    y = log(data(2:end,1)./data(1:end-1,1)); 
    n=slut-start; 
    %varierande variabler 
    stdev=std(y); 
    stdevi=(1:r)/r*2*stdev; 
    meanval=mean(y); 
    P=Pstart; 
    ro=rostart; 
    loglikedif=5; 
    %anv‰nds fˆr plottning 
    X=ones(iterationer-1,1); 
    MEANVAL=ones(iterationer-1,1); 
    MEANVAL(1)=meanval; 
    stdeviplott=zeros(iterationer-1,r); 
    iter=2; 
    %EM-iterationen v‰rden satta sÂ automatisk start sker 
    while iter<iterationer, 
        %kr‰vda v‰rden fˆr ber‰kning av nya parameterv‰rden i teta 
        g=distg(y,n,r,stdevi,meanval); 
        [f,logl]=forward(g,P,ro,n,r); 
        b=backward(g,P,n,r); 
        cpi=cpin(f, b, n, r); 
        cpj=cpjump(f, b, g, P, n, r); 
        %fˆrv‰ntat antal hopp nij mellan tillstÂnd i-j 
        jumpij=cpj'; 
        nij=reshape(sum(reshape(jumpij(:),r*r,n),2),r,r)'; 
        %fˆrv‰ntat antal hopp ni ut ur i 
        ni=repmat(sum(nij,2),1,r); 
        %definerar nya variabler genom maximationssteget 
        %ny startsannolikhet 
        ro=cpi(1,:); 
        %ny ˆvergÂngsmatris 
        P=nij./ni; 
        %nytt medelv‰rde och standard avvikelse ber‰knas genom en slinga 
        %d‰r vi uppdaterar variablerna succesivt. 
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        cpi=cpi(2:n+1,:); 
        for i=(1:10) 
            invvar=1./stdevi.^2; 
meanval=sum(sum(repmat(y,1,r).*cpi.*repmat(invvar,n,1)))/sum(sum(cpi.*repmat(invva
r,n,1))); 
            stdevi=sqrt(sum(repmat((y-meanval).^2,1,r).*cpi)./sum(cpi)); 
        end 
        %uppdaterar plottningsvektorer/matriser 
        X(iter)=logl; 
        MEANVAL(iter)=meanval; 
        stdeviplott(iter,:)=stdevi; 
        %uppdaterar iterationerna 
        iter=1+iter; 
    end 
end 
 
%Grafprogram med bestämda startvärden 
function algop(start,slut,r,iterationer) 
    %s‰tter matriser med tyngre diagonal som startv‰rden 
    Pstart=ones(r)/(2*r)+diag(ones(1,r))/2; 
    rostart=ones(1,r)/r; 
    [~,~,~,~,~,~,X, MEANVAL,stdeviplott]=algo(start,slut,r,iterationer,Pstart,rostart); 
     
    %mˆjlighet att v‰lja olika plottningsalternativ 
    plot(X,'r') 
    xlabel('Iterationer'); 
    ylabel('log(L)'); 
     
%     plot(MEANVAL,'b') 
%     xlabel('Iterationer'); 
%     ylabel('Medelv‰rde'); 
%     
%     for u=(1:r) 
%         hold on 
%         plot(stdeviplott(2:end,u)) 
%     end 
%     xlabel('Iterationer'); 
%     ylabel('Standard avvikelse'); 
end 
 
%Grafprogram med slumpade startvärden 
function algorand(start,slut,r,iterationer) 
    %skapar en slumpm‰ssig startmatris och sedan normerar denna 
    Pstart=rand(r); 
    Pstart=Pstart./repmat(sum(Pstart,2),1,r); 
    A=[Pstart'-eye(r);ones(1,r)]; 
    b=zeros(r+1,1); 
    b(r+1)=1; 
    rostart=(A\b)'; 
    [~,~,~,~,~,~,X, MEANVAL,stdeviplott]=algo(start,slut,r,iterationer,Pstart,rostart); 
    %mˆjlighet till olika plottningsalternativ 
    plot(X,'b') 
    xlabel('Iterationer'); 
    ylabel('log(L)'); 
%     plot(MEANVAL,'b') 
%     xlabel('Iterationer'); 
%     ylabel('Medelv‰rde'); 
%     
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%     for u=(1:r) 
%         hold on 
%         plot(stdeviplott(2:end,u)) 
%     end 
%     xlabel('Iterationer'); 
%     ylabel('Standard avvikelse'); 
end 
 
%BIC-Programmet 
function bicplot(start, slut,r, iter) 
    %vektor fˆr plottning 
    bic=ones(r,1); 
    n=slut-start; 
    %startmatris som har en tyngre diagonal 
    Pstart=ones(r)/(2*r)+diag(ones(1,r))/2; 
    rostart=ones(1,r)/r; 
    %gˆr r stycken EM ber‰kningar 
    for i=(1:r); 
        [~,~,~,~,logl,cpi,~,~,~]=algo(start,slut,i,iter,Pstart,rostart); 
        bic(i)=log(n)*(1+2*i+i^2)-2*logl; 
    end 
    close all 
    plot(bic) 
    xlabel('Antal tillstÂnd'); 
    ylabel('BIC'); 
end 
 
%Jämförelseprogram för olika startvärden 
function algocomp(start,slut,r,iterationer,numcomp) 
    hold on 
    %skapar numcomp antal slumpm‰ssiga startkˆrningar 
    for l=(1:numcomp) 
        algorand(start,slut,r,iterationer) 
    end 
    algop(start,slut,r,iterationer) 
end 
 
%Modelvalideringsprogram 
function modval(start,slut,r,iterationer) 
    close all 
    data=readindex(start,slut); 
    y = log(data(2:end,1)./data(1:end-1,1)); 
    n=slut-start; 
    %skapar startmatris 
    Pstart=ones(r)/(2*r)+diag(ones(1,r))/2; 
    rostart=ones(1,r)/r; 
    [P,~,meanval,stdevi,logl,cpi,~,~,~]=algo(start,slut,r,iterationer,Pstart,rostart); 
    %sorterar datasekvensen 
    ysorted=sort(y); 
    %lˆser ut den station‰r fˆrdelningen fˆr P 
    A=[P'-eye(r);ones(1,r)]; 
    b=zeros(r+1,1); 
    b(r+1)=1; 
    stat=A\b; 
    %sumerar ˆver alla tillstÂnd 
    F=0; 
    for i=(1:r) 
        F=F+stat(i)*normcdf(ysorted,meanval,stdevi(i)); 
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    end 
    %skapar en kvantil-kvantilgraf 
    qqplot(F,((1:n)-1/2)/n) 
end 
     
%Program som visar den uppskattade markovkedjan 
function showmark(start,slut,r,iter) 
    close all 
    data=readindex(start,slut); 
    y = log(data(2:end,1)./data(1:end-1,1)); 
    n=slut-start; 
    %skapar startmatris 
    Pstart=ones(r)/(2*r)+diag(ones(1,r))/2; 
    rostart=ones(1,r)/r; 
    [~,~,~,stdevi,~,cpi,~, ~,~]=algo(start,slut,r,iter,Pstart,rostart); 
    %allokerar minne fˆr markovkedjan 
    markov=zeros(n,2); 
    %sˆker igenom de betingade sannoliheterna fˆr att kunna uppskatta kedjan 
    for k=(1:(numel(cpi)/r)) 
        markov(k,2)=cpi(k,1); 
        markov(k,1)=stdevi(1); 
        for i=(2:r) 
            if markov(k,2)<cpi(k,i) 
                markov(k,1)=stdevi(i); markov(k,2)=cpi(k,i); 
            end  
        end 
    end 
    hold on 
    plot(1:n,y,'g') 
    plot(1:n,markov(:,1),'b') 
    xlabel('Dag'); 
    ylabel('Avkastning'); 
end 

  

 


