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Rubicon är en absolutavkastande strategi som investerar globalt i likvida tillgångar inom aktier,
obligationer och valutor. Den förvaltas av ett mycket erfaret team och strategin lanseras i fondformat
under tredje kvartalet 2018. Om du är intresserad av att veta mer om Rubicon, skicka ett mejl till
jonas.ahlander@eme-partners.com eller goran.farkas@eme-partners.com.
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Inflationen faller i Sverige
Strukturella förändringar har påverkat inflationens drivkrafter under de senaste decennierna. Från
faktorer som centralbanker normalt fokuserar på, som löner, produktivitet och inflationsförväntningar, till mer globala faktorer. De resultaten stöds av analyser som vi har gjort med ett nytt prognosverktyg. Med den information vi har idag tyder resultaten på att inflationen i Sverige kommer
att falla till 1–1,5%, under de kommande åren.
Ett decennium efter den stora finanskrisen är fortfarande den låga inflationen i västvärlden något av
en gåta. Frånvaron av ett synligt löne- och pristryck är tydlig, trots ett decennium av okonventionell
penningpolitik med minusräntor och betydande köp av finansiella tillgångar, men också av stark
tillväxt och låg arbetslöshet i många länder (se figuren nedan). Denna artikel är ett försök att undersöka vilka faktorer som har information om den framtida inflationen i Sverige, och vad dessa tillsammans säger om utvecklingen de kommande åren. Till vår hjälp har vi ett nytt webb-baserat
verktyg (Indicio).

Inflation och arbetslöshet, Sverige

Timlöner inom industrin, rhs [c.o.p. 1 year, m.a. 1 year]

Arbetslöshet (omvänd skala), lhs [m.a. 3 months]

Vilka faktorer är viktiga för inflationen i Sverige?
Att göra inflationsprognoser och att hitta faktorer som på ett konsistent sätt kan förutsäga
inflationen i Sverige är långt ifrån enkelt. Det skall sägas direkt. Under de senaste decennierna har ett
flertal strukturella förändringar påverkat inflationens drivkrafter. Murens fall och Sveriges kris i början av 1990-talet, med kronkollaps och en ny penningpolitik, följdes av IT-bubblan vid millennieskiftet
och den senaste finansiella krisen för ett decennium sedan. Under denna tid har dessutom faktorer
som digitalisering och globalisering i grunden påverkat löne- och prisbildningen, inte bara i Sverige.
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Vi har med Indicios hjälp i ett första steg testat ett 40-tal olika variabler för att prognostisera
inflationen 9 kvartal framåt (med en modellform som heter VAR Lasso, för den tekniskt intresserade).
Vi har varierat tidsperioderna för beräkningarna, men även inom de olika perioderna har vi skiftat
hur stor del av datamängden som modellen beräknas på och hur stor del som variablerna sedan
testas på att göra prognoser (”out-of-sample”) utifrån.
Om vi befann oss strax efter finanskrisen och skulle göra en inflationsprognos för Sverige och fråga
oss vilka faktorer som ger signaler om den framtida inflationen skulle de allra viktigaste vara de som
man normalt skulle kunna förvänta sig, som löner, produktivitet och inflationsförväntningar. Även de
korta obligationsräntorna, som åtminstone innan finanskrisen styrdes mer påtagligt av penningpolitiken, sade något om den framtida inflationen.
Om vi däremot istället utgår från dagsläget, med lika lång historik i ryggen (10–15 år), är det delvis
helt andra indikatorer som säger något om den framtida inflationen i Sverige. Vissa av variablerna
har, liksom tidigare, något att göra med aktivitetsnivån i ekonomin och arbetsmarknaden, men det
har också tillkommit variabler som är mer globala till sin natur, och som inte så enkelt kan påverkas
av en centralbank (se tabellen nedan).

Indikatorer som bäst förklarar inflationen (CPIF) i Sverige
1996-2010
Timlöner (inom
industrin)
Produktivitet
Inflationsförväntningar
på 2 års sikt (Prospera)
Korta obligationsräntor
(2 år)

2004-2018
Antal påbörjade hus och
lägenheter
BNP, Sverige
Bruttoinvesteringar
(Mkr)
Antal personer i
arbetskraften
Långa obligationsräntor
(10 år)
BNP, G10*
Global arbetskraft*
vägd med Sveriges
beroende av
utrikeshandel.

*De 10 största ekonomierna (PPP-vägda). USA, Kina
Japan, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Brasilien,
Storbritannien, Indien och Indonesien.

Numera är antalet personer i arbetskraften en viktigare inflationsindikator än lönerna. En intressant
observation är att timlönernas ökningstakt och tillväxten i arbetskraften tidigare gick hand i hand,
men efter finanskrisen istället förefaller variera kontracykliskt med varandra (se figuren nedan). Det
ligger utanför ramen för den här artikeln att analysera orsakerna till detta, men vi kan konstatera att
något har skett här vilket uppenbarligen har signifikans för inflationsprocessen.
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Timlöner och arbetskraften

-64 år, rhs [c.o.p. 1 year, m.a. 1 year]

De faktorer som säger något om den framtida inflationen har således varierat under årens lopp,
vilket försvårar möjligheterna att göra prognoser. Det kan dock vara värt att uppmärksamma att vissa
indikatorer inte förefaller ha någon, eller i bästa fall begränsad statistisk betydelse för inflationsprognosen, oavsett tidsperiod. Det gäller exempelvis Riksbankens egen RU-barometer över kapacitetsutnyttjandet i ekonomin, arbetslösheten och kronkursen (i form av KIX-indexet). Storleken på tillgångarna på Riksbankens balansräkning har en viss roll i början av perioden, men efter finanskrisen
har de ingen statistisk effekt på den framtida inflationen.
Nu när vi har en någorlunda bild av vilka faktorer som varit bäst att förutsäga inflationen sedan
mitten av förra decenniet, ska vi se vad de har att säga om de kommande två åren.

Prognoserna är entydiga – inflationen faller tillbaka de närmaste åren
Indicio innehåller ett bibliotek på ett drygt 30-tal olika modeller vilka utvärderas av systemet, givet
de variabler som vi har valt. Indicio gör även transformationer av variablerna i diff- och log-form och
olika lag-strukturer, i testningen av de olika prognosmodellerna. Syftet är att finna modeller med hög
prognosförmåga (”out-of-sample accuracy”) som överstiger en definierad tröskelnivå. Man behöver
inte göra prognoser på de förklarande variablerna, utan systemet gör prognoser av alla ingående
variabler i modellerna så att de är internt konsistenta. Om man vill prova olika scenarier för de ingående variablerna eller har en bestämd uppfattning om dessa går det att göra, men det ligger också
utanför ramen för denna artikel.
Vi har laborerat med ett antal olika variabler, i ett drygt 20-tal olika uppsättningar och varianter.
Varje uppsättning variabler genererar ett antal olika prognoser, beroende på hur många modelltyper
som är tillräckligt bra för att passera tröskelvärdena. Utfallet av dessa inflationsprognoser kan i sin
tur variera relativt mycket, kanske upp till 2–3%-enheter på två års sikt. Eftersom det är omöjligt att
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på förhand veta vilken eller vilka av alla prognoser som är den bästa, har vi för varje uppsättning
variabler vägt samman prognoserna med hur bra de har varit i ”out-of-sample”-testerna. Det bör ge
en bra och nyanserad bild av utfallet av prognosmodellerna. (Vi har använt MAPE (”mean-absolutepercentage-error”), men det går även att använda RMSE (”root-mean-square-error”), eller låta
modellerna ha samma vikt.)
Under förutsättning att vi inte står inför nya strukturella förändringar som påverkar inflationsprocessen på ett grundläggande sätt, som exempelvis en begränsad global handel eller minskad
rörlighet för arbetskraft och kapital, är resultaten relativt entydiga. Inflationen i Sverige kommer att
successivt falla under kommande två åren, från att stigit stadigt från 0% under de senaste åren. Med
den information vi har idag om den ekonomiska och finansiella utvecklingen, samt om vilka faktorer
som innehåller information om den framtida inflationen är den bästa gissningen, enligt modellerna,
att inflationen om två år är mellan 1 och 1,5% (se figuren nedan). Mot den bakgrunden finns det
därför ingen anledning att vara alltför orolig för en skenande inflation.

* I figuren visas den högsta och lägsta inflationsprognosen av de sammanvägda modellerna för de olika uppsättningarna av
variabler. Det bör också nämnas att varje prognos omgärdas av ett konfidensintervall som vi inte redovisar här, vilket gör
att osäkerheten om framtiden är större än vad som framgår av figuren.
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Disclaimer
This information is issued by EME Partners. It was produced by and the opinions expressed are those
of EME Partners as of the date of writing and are subject to change. This document has been
prepared solely for information purposes and for the use of the recipient. It does not constitute an
offer or an invitation by or on behalf of EME Partners to any person to buy or sell any security or
investment product. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. The
information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources
believed to be reliable but EME Partners does not make any representation as to their accuracy or
completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof. This document
may not be reproduced either in whole, or in part, without the written permission of EME Partners.
EME Partners is licensed, regulated and supervised by the Swedish Financial Services Authorities
(Finansinspektionen). The discussed investment strategy will be managed in an AIF structure, only
available to professional investors. Prospective investors should have the financial ability and
willingness to accept the risk characteristics of the fund’s investments. Before entering into a
transaction, investors should determine the suitability of these products with regard to their
particular circumstances and independently (in consultation with their professional advisors)
examine the special risks (maximum loss, currency risk, etc.) and legal, regulatory, credit, tax and
accounting consequences. This document does not disclose all product related risks. For the full risk
disclosure please consult the offering documents. No assurance can be given that the investment
objective will be achieved or that investors will receive a return on their capital. They may lose some
or all of their capital.
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