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Efter marknadsoron under det avslutande kvartalet förra året framstår amerikanska
obligationer som övervärderade, enligt vår värderingsmodell. Värderingen på svenska
obligationer är dock neutral trots att de också föll något under samma period. Den norska
kronan hörde till förlorarna under fjärde kvartalet, främst tack vare oljeprisets kollaps. Vi
bedömer att även oljepriset borde kunna hämta sig från nedgången och därmed också den
norska kronan.

Sign up for free trial at www.reconpatrol.com or contact@reconpatrol.com

Recon Patrol

Macro and Financial Research for Professional Investors

Övervärderade amerikanska statsobligationer
Vi har gjort en värderingsmodell för obligationsräntor för att kunna bedöma om de är köp- eller
säljvärda. Till att börja med relateras den aktuella 10-åriga obligationsräntan till ett mått på den
underliggande inflationen och den potentiella (eller underliggande) tillväxttakten. Metoderna för att
göra detta växlar, men normalt är de här måtten trögrörliga, men dock inte helt statiska, så även här.
Det är exempelvis rimligt att anta att strukturella förändringar av ekonomiernas funktionssätt,
omläggningar av den ekonomiska politiken och finanskriser påverkar såväl den underliggande
inflationen som den potentiella tillväxten.

Värderingsmåttet är inte bara beroende av räntenivån. Från den här skillnaden mellan räntan och de
underliggande variablerna har vi försökt ta bort eventuella längre trender och normaliserat värdet så
att det som återstår är en tidsvarierande riskpremie, som varierar i takt med marknadens värdering
av bland annat konjunktur, inflation, penningpolitik, positionering och kreditrisk. Amerikanska 10åriga obligationer har exempelvis, enligt det här måttet, varit undervärderade på räntenivåer kring
3,5%-4% såväl som mellan 2,5%-3%, samtidigt som de varit övervärderade på olika nivåer mellan
1,5% och 2,5% under de senaste 10 åren. Resultaten visas i figuren nedan, där den röda linjen är den
veckovisa 10-årsräntan i USA och den blåa linjen är värderingsmåttet. De blåaktiga zonerna i den
nedre panelen ger en bild av över- resp. undervärdering av den amerikanska räntan.

Fair Value, USA 10-års obligationer

Historiskt har det fungerat väl att ta positioner på marknaden med detta som utgångspunkt. Vår
slutsats för tillfället är att, från att varit billiga på nivåer över 3% i oktober, får nu amerikanska 10åriga statsobligationer betraktas som dyra efter fallet under fjärde kvartalet 2018.
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Samma slags beräkning för svenska 10-åriga obligationer visar på en tämligen neutral värdering, såväl
innan som efter nedgången i slutet av förra året (se figuren nedan). Räntan på svenska obligationer
har varit förhållandevis stabil under de senaste åren, med något undantag under 2016, och
värderingen har följaktligen varit neutral under större delen av den här perioden. Det kan trots detta
finnas anledning till vaksamhet. Vår riskbarometer för första kvartalet, som tar in fler variabler än
värderingen, bedömer sannolikheten som mycket hög att en placering i svenska obligationer får en
avkastning som är lägre än på en 3-månaders statsskuldväxel under första kvartalet i år. (Se vidare
https://www.reconpatrol.com/riskbarometern/)

Fair Value, Sverige 10-års obligationer

En oljerekyl bör få norska kronan att återhämta sig
Det var inte bara aktiemarknaderna och räntorna som föll under sista kvartalet förra året. Även
oljemarknaden bjöd på stor dramatik. Från att ha stigit sakta men säkert sedan våren 2017, föll
oljepriset med över 40% från början av oktober 2018 till slutet av året (se figuren nedan), dvs. under
samma period som räntorna föll, som vi såg i figurerna ovan. I dagsläget är oljepriset ca 2
standardavvikelser lägre än snittpriset under det senaste året, från att i början av oktober ha varit på
motsvarande sätt högre.
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De valutor som tog mest stryk under den här perioden var naturligt nog ”oljevalutorna”, dvs. den
norska kronan och den kanadensiska dollarn. De föll mot den japanska yenen, som var vinnaren
bland de större valutorna, med över 10%. Till och med den svenska kronan, som brukar ha problem i
turbulenta tider, stärktes mot den norska, med närmare 8%. (Se figuren nedan, de röda linjerna är
som ovan, 2 standardavvikelser från det senaste årets medelvärde.)

Om obligationsräntorna stiger och börserna återhämtar sig under första kvartalet, som vi räknar med
i Riskbarometern för första kvartalet, är det inte orimligt att tänka sig att även oljepriserna rekylerar
från de nertryckta nivåerna. Det gör det troligt att även den norska kronan återhämtar sig på bred
front.
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