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Arbetslivs-
erfarenhet

Kungliga tekniska högskolan, Stockholm
Doktorand, Matematisk statistik
November 2009 –
- Forskning inom stokastisk simulering med Markov chain Monte Carlo.
- Handledare: Docent Henrik Hult och Prof. Boualem Djehiche.
- Undervisningsassistent i Risk management, Tidsserieanalys, Portföljteori och Sannolikhetsteori
& statistik.

Handelsbanken Capital Markets, Stockholm
Kvantanalytiker
Juni 2013 - december 2013
- Modellvaliderade och kontrollerade prissättningsprogramvaran Numerix.

Lloyds Banking Group, London, Storbritannien
Riskanalytiker, Marknadsriskavdelningen
November 2008 - oktober 2009
- Utförde marknads- och likviditetsriskkontroll för Lloyds internationella branscher.
- Sammanställde och levererade riskrapporter.
- Analyserade riskexponering.
- Analyserade limitöverträdelser och rapporterade till ledning.
- Daglig kontakt med Lloyds internationella branscher för bl. a. kontroll av riskpositioner och
analys av risker.

- Utförde beräkningarna med Microsoft Excel VBA-program baserad p̊a underliggande C# bib-
liotek.

Kaupthing Bank, Reykjavik, Island
Riskanalytiker, Riskavdelningen
Augusti 2006 - september 2007
- Utförde marknadsriskkontroll för Asset Management, Treasury och front office traders.
- Kvantifierade risker med Value-at-Risk (VaR) baserad p̊a Monte Carlo simuleringar. Beräkningarna
innefattade kalibrering av riskfaktorer s̊a som ränta för olika tidshorizonter samt aktieprispro-
cesser, följt av sampling av faktorerna och beräkning av VaR.

- Rapporterade riskexponering och VaR till ledning.
- Analyserade limitöverträdelser och rapporterade till ledning.
- Utvecklade och implementerade ny VaR-modell för att inkludera lividitetsrisk.
- Utförde beräkningarna med C#.

Utbildning Imperial College London, London, Storbritannien
M. Sc. i matematik och finans, Institutionen för matematik
Oktober 2007 – september 2008
- Handledare för M.Sc.-avhandling: Prof. Nicholas Bingham. Titel: ”Market Liquidity Risk”.
I avhandlingen presenterades en VaR-metod som inkluderar likviditetsrisk. Idén är att istället
för att använda endast en prisprocess s̊a införs tv̊a (icke avtagande) prisprocesser: ask- och
bidprisprocess. Skillnaden mellan de tv̊a beskriver och kvantiferar likvititetsrisken av att handla



produkten i fr̊aga.
- Kurser i matematisk optionsprissättning, finans, stokastiska diffekvationer & räntemodeller, statis-
tik och programmering.

Islands universitet, Reykjavik, Island
B. Sc. i matematik, Institutionen för matematik
Augusti 2003 – maj 2006
- Kurser i matematiskt analys, komplex analys, ordinära- och partiella differentialekvationer, san-
nolikhetsteori & statistik, datavetenskap och programmering.

- Assistent till Prof Hermann Thorisson. Arbetade med sammanställning av ny kursbok för kursen
Stokastiska processer.

- Undervisningsassistent i sannolikhetsteori & statistik och envariabelanalys för ingenjörer.

Publikation Gudmundsson, T. och Hult, H. (2014). Markov chain Monte Carlo for computing rare-event proba-
bilities for a heavy-tailed random walk. Journal of Applied Probability. Vol. 51, No. 2.

IT-kunskaper - Matematisk mjukvara: MATLAB, R.
- Programmeringsspr̊ak: C#, C++.
- Annat: LATEX, Microsoft Excel samt VBA, SQL.

Spr̊ak - Isländska: modersmål.
- Svenska: flytande i tal och skrift.
- Engelska: flytande i tal och skrift.

Förtroende-
uppdrag

Sekreterare i Svenska statistikfrämjandet fr̊an april 2013.


