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Vi har med hjälp av statistiska metoder bearbetat ett stort antal olika tänkbara indikatorer
för att se vilka som kan innehålla information om den framtida avkastningen på olika
finansiella tillgångar. Ett antal indikatorer ger på olika sätt signaler om sannolikheten för
den framtida utvecklingen. Dessa indikatorer är av olika slag och olika för olika marknader,
men har som gemensam nämnare att de innehåller statistisk information om utvecklingen
för de olika tillgångsslagen för det kommande kvartalet. Vi publicerar riskbarometern en
gång i kvartalet.
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Riskbarometern för tredje kvartalet – minskad risk för aktier.
Efter andra kvartalets svängiga börsutveckling signalerar vår barometer att risken har avtagit
avsevärt för tredje kvartalet för att investerare i aktier inte ska få en avkastning i nivå med den
historiska riskpremien. Det gäller både för svenska aktier och globala aktier (omräknade i svenska
kronor), men risken är något högre för de senare. Flera faktorer ligger bakom signalerna om den
minskade aktierisken framöver, framför allt en minskad finansiell stress enligt olika mått, en brantare
amerikansk avkastningskurva, samt att räntorna fallit och obligationer blivit avsevärt dyrare under
andra kvartalet. (Se figuren nedan och definitioner i slutet av artikeln.)
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Vår riskbarometer indikerar för tredje kvartalet i rad en fortsatt mycket hög risk för en sämre
avkastning på svenska obligationer under det kommande kvartalet. Obligationsräntorna föll under
slutet av förra året och har fortsatt att falla i år. Svenska statsobligationer är därmed ännu dyrare
enligt de värderingsmått som ingår i barometern. Enligt vår definition är risken mycket hög att en
investerare i dessa tillgångar inte får en avkastning i nivå med en tre-månaders statsskuldväxel under
tredje kvartalet.
Trots att riskbarometern signalerade en hög risk för investeringar i svenska statsobligationer och
aktier för andra kvartalet, givet den information som fanns tillgänglig då, blev avkastningen högre än
den historiska riskpremien. Det var huvudsakligen en följd av att världens centralbanker, med Fed
och ECB i spetsen, efter helomvändningar under våren, fortsatte att ge signaler om en än mer
expansiv penningpolitik. Aktieutvecklingen under andra kvartalet blev minst sagt svängig, men fick en
stark avslutning under kvartalet, i stor utsträckning tack vare centralbankerna signalering.
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Sammantaget pekar således riskbarometern för en fortsatt hög risk för placeringar i svenska
statsobligationer under tredje kvartalet. För såväl svenska aktier som globala aktier (omräknade i
svenska kronor), har risknivån fallit jämfört med föregående kvartal. En placeringsstrategi i linje med
vad riskbarometern signalerar vore således att öka exponeringen mot aktier, framför allt svenska och
reducera räntedurationen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mer om de olika risknivåerna och konstruktionen av riskbarometern följer nedan. I slutet finns också
några figurer som visar den historiska riskbarometern jämfört med avkastningen på de olika
tillgångarna.

De olika risknivåerna, som motsvaras av nivåerna i den första figuren ovan.

Så här gjorde vi riskbarometern.
Vi har med hjälp av statistiska metoder bearbetat ett drygt 40-tal olika tänkbara indikatorer för att se
vilka som kan innehålla information om den framtida avkastningen på olika finansiella tillgångar. Vi
fann ett 10-tal indikatorer som på olika sätt ger signaler om utvecklingen det kommande kvartalet.
Dessa indikatorer är av olika slag och olika för olika marknader, men har som gemensam nämnare att
de innehåller statistisk information om utvecklingen för de olika tillgångsslagen för det kommande
kvartalet. En övergripande summering av indikatorerna visas i tabellen nedan.

Kategori

Exempel på indikatorer

Makroekonomisk värdering av olika
marknader.

Värdering av obligationer i olika länder och relativ värdering
mellan olika tillgångsmarknader. In-house.

Nivåer och rörelser på olika finansiella
marknader.

Exempelvis valutor, avkastningskurvor, relationer mellan
aktieindex och kreditspreadar.

Volatilitet eller andra mått på
marknadsoro.

Volatilitet på olika marknader, samt sk. Financial Stress
Indicators från exempelvis Federal Reserve..
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Med utgångspunkt från dessa har vi konstruerat tre systematiska och statistiskt baserade
riskbarometrar som ger signaler om risknivån för avkastningen på svenska statsobligationer, svenska
aktier och globala aktier (i svenska kronor), för det nästkommande kvartalet. De fyra olika
risknivåerna definieras i tabellen ovan och i den översta figuren ses de olika prognosticerade
risknivåerna för respektive tillgångsslag för det tredje kvartalet 2019.
Det bör noteras att riskbarometrarna inte fångar kortsiktiga eller plötsliga signaler inom ett kvartal. I
värsta fall kan även signalerna påverka risknivåerna i kommande riskbarometrar, även om de i
realiteten redan klingat av. Sedan kan det förstås finnas faktorer som negativt påverkar
avkastningen, men som inte fångas upp alls eller för sent. Riskbarometrarna ska därför ses som
indikatorer på när finansiella priser på olika tillgångar når nivåer eller förändras på ett sätt som
sammantaget historiskt sett har signalerat en ökad risk för en sämre framtida avkastning.
Riskbarometrarna publiceras kvartalsvis.

* Signalen från riskbarometern avser det kvartal som indikeras i figuren, med information från det föregående kvartalet.
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* Signalen från riskbarometern avser det kvartal som indikeras i figuren, med information från det föregående kvartalet.

* Signalen från riskbarometern avser det kvartal som indikeras i figuren, med information från det föregående kvartalet.
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Disclaimer
The information contained in this website is intended solely to provide general guidance on matters
of interest for the personal use of the reader, who accepts full responsibility for its use. The
application and impact of laws can vary widely based on the specific facts involved. Given the
changing nature of laws, rules and regulations, and the inherent hazards of electronic
communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this
publication. The information is produced by the website and the opinions expressed are as of the
date of writing and are subject to change. It does not constitute an offer or an invitation by or on
behalf of Recon Patrol 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 Recon
Patrol does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept
liability for any loss arising from the use hereof. All information in this website is provided “as is”,
with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of
this information, and without warranty of any kind, express or implied, including, but not limited to
warranties of performance, merchantability and fitness for a particular purpose. Nothing herein shall
to any extent substitute for the independent investigations and the sound technical and business
judgment of the reader. In no event will the author be liable to you or anyone else for any decision
made or action taken in reliance on the information in this publication or for any consequential,
special or similar damages, even if advised of the possibility of such damages. This document may
not be reproduced either in whole, or in part, without the written permission of the author.
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