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Räntekommentar 

 

Räntemarknaden 

 
Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med 
korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har 
obligationsmarknaden diskonterat lägre tillväxt och mindre inflation. På marknaden 
för företagsobligationer har yielden förbättrats betydligt för flera ratingsegment 
jämfört med våren 2014, och framförallt jämfört med stats- och bostadsobligationer. 
När marknadsturbulensen har lagt sig, kommer investerare att bli mer konstruktiva 
igen. När detta sker är förstås osäkert. Vi följer utvecklingen noggrant och är rustade 
med likviditet när så väl sker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXEMPEL PÅ SKILLNADER MELLAN 2014 OCH 2011 
 

1. Utgångsläget på statsobligationsmarknaden. Räntor har redan diskonterat 

sämre tider i Europa och det finns ingen tillgång som ger någon avkastning, 

utan den bara preserverar kapitalet. Under 2011 sjönk räntan på tyska 10-

åringen med 1,5 procentenheter, vilket motsvarar cirka > 15 procent 

avkastning. Under delar av förra veckan, var det negativa räntor upp till 4 års 

löptid på tyska statsobligationer. Att betala för att parkera pengar är inte 

långsiktigt hållbart. Även svenska 2 åriga statsobligation hade under en 

korttid negativ ränta. 

SAMMANFATTNING 

 Givet avkastningen på statsobligationer under 2014 generellt, så kommer vi behålla låg 

ränteduration.  

 Vi behåller krediter som har gått ned endast på grund av tekniska faktorer i marknaden 

utan fundamental orsak. Dessa brukar snabbt återhämta sig. 

 Krediter som har fått förändrade fundamental faktorer går vi igenom och ser om 

risk/reward fortfarande är attraktivt. Om inte, görs det korrigeringar. 

 Vi har god likviditet i fonderna. Denna avses att användas när marknaden börjar bli 

konkret efter tid av turbulens.  
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2. Banksystem är mycket stabilare idag. Det finns fortfarande mycket skräp i 

dessa balansräkningar, men förtroendet för att ECB kommer att hålla 

systemet flytande verkar vara orubbat. Internbankräntor, som är en indikator 

för stress i systemet, har varit stabila hela hösten. Vi vill understryka vikten 

av denna mycket viktiga parameter. 

 
3. USA är igenom sin kris och utvecklas bra. 

4. Under  euro krisen 2011 ”uppfanns” många av verktygen för att stötta 

ekonomin under krisens gång. Hösten 2014 är verktygen på plats, däremot 

är de inte fullt implementerade och aktiva i marknaden.  

5. Nordiska företagsobligationsmarknaden. Den är betydligt större jämfört 

med 2011, vilket även gäller i Europa. Marknaden är inte riktigt testad hur 

den fungerar under turbulenta förhållanden under en längre tid. Vidare så är 

bankernas förmåga att absorbera risk, när förvaltare vill sälja, dvs köpa 

obligationer till eget lager, också betydligt mindre än tidigare. Detta kräver 

att det måste finnas riktiga köpare eller säljare för obligationer ska omsättas. 

Detta kan skapa extra volatilitet i tillgångspriser som inte har med 

fundamentala orsaker att göra. 

VAD ÄR DET SOM HAR HÄNT?  
 
Utöver Ulf Frykhammars marknadskommentar daterat 14/10 2014, vill vi ge mer 
kredit/ränte specifika kommentarer. 
 
Marknaden befinner sig i ett skede där FED är i färd med att avsluta sina stimulanser 
och ECB öka sina stimulanser. Givet prissättningen på statsobligationer, och tyska 
statsobligationer i synnerhet, förväntar sig marknaden lägre tillväxt och därmed ökad 
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risk för mindre inflation. I detta scenario är det naturligt att mindre bolag eller bolag 
med hög skuldsättning, ska handlas med högre riskpremie, antingen som lägre PE-tal 
på börsen eller kräver marknaden högre ränta på skuldsatta bolag. Hur mycket denna 
ska öka i kvantitativa termer är svårt att säga. Det får marknaden utvisa. Det är dock 
inte rimligt att prisa dessa bolag som om det är en eurokris, medan marknaden 
prissätter investmentgrade krediter som det vore innan sommaren.  
 
Om denna korrektion ska fortsätta, ska marknaden hårdare börja diskontera en 
lågkonjunktur som även kommer att påverka de större och etablerade bolagen, 
såsom Volvo eller Sandvik. Spreadar på t.ex  investment grade krediter i Europa har 
knappt rört sig.  
 
Vidare så har marknaden redan nu skjutit fram förväntningarna på att USA ska höja 
räntan. Detta ser man tydligast på den amerikanska 2 årsräntan, som har fallit 30bps. 

 
 
Vi tror inte man ska underskatta ECBs kommande stimulanser, såsom köp av 
bostadsobligationer samt köp av förpackade banklån med tryckta pengar. Draghi har 
uttryckt att ECBs balansräkning ska växa till 2012 års storlek. Då var ECBs 
balansräkning 1 200 miljarder EUR. Idag är den under 200 miljarder, vilket indikerar 
stimulanser på över 1000 miljarder EUR. ECB kommer att köpa den säkraste krediten 
som finns i Europa, nämligen bostadsobligationer (covered bonds) med rating AAA. 
Marknaden förväntar sig att ECB ska börja köpa dessa obligationer redan i slutet av 
oktober och har därmed sänkt spreaden på dessa till mycket låga nivåer, i princip till 
nivåer före 2008 årskris.  

 
När marknadsturbulensen har lagt sig, så kommer kreditmarknaden att börja bli 
konstruktiv igen. Skillnader på spreadar kommer då att jämföras mellan olika rating 
kategorier. Skillnaden mellan exempelvis BB obligationer och AAA obligationer kan 
inte bli hur stor som helst. Marknaden kommer att tycka den relativa prissättningen 
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har blivit för attraktiv och därmed börja köpa hög avkastande obligationer igen. En 
liknelse från aktiemarknaden skulle kunna vara, att PE tals skillnaden mellan små och 
stora bolag kan inte bli för stor. 
 
FONDERNA 
 
Om man ser på vårt förvaltningsresultat sedan 2009 och ser på rullande 12 månaders 
avkastning, så har den varierat över åren mellan 2 – 12 procent. Svenska 
statsobligationer ligger rullande årsavkastning mellan -4 till + 12 procent de senaste 5 
åren.  
 
Mitt förvaltningsmandat bottnade under Eurokrisen hösten 2011, då den rullande 
årsavkastningen var runt 2 procent. Det är fortfarande osäkert på 
kapitalmarknaderna, men nuvarande 12 månaders avkastning är 2,6 procent. Alltså 
ungefär som under början på oktober 2011, när kreditmarknaderna bottnade under 
eurokrisen 2011. 

 
 
Efter en mycket bra avkastning på statsobligationer under 2014, bör man ställa sig 
frågan hur ser det ut framåt? Yielden på svenska statsobligationer är cirka 1,1 
procent och på svenska bostadsobligationer cirka 0,6 procent. Detta är en den 
framåtblickande avkastning som man kommer att erhålla om det inte är en rörelse på 
dessa obligationer. Vid tillfälle när avkastningen har varit över 10 procent på rullande 
12 månader för statsobligationer har inte avkastningen framåt varit så god de 
nästkommande 12 månaderna.  
 
Norron Premiums 12 rullande avkastning har bottnat samtidigt som svenska 
statsobligationer har toppat. Är det anorlunda nu? Det är det alltid, men 
sannolikheten för ett bättre utfall för Norron Premium kommande 12 månaderna är 
högre jämfört med hösten 2013. 
 
Genom att Norrons räntefonder sjunkit i värde de sista månaderna har också den 
framåtblickande yielden ökat till knappt 6 procent för Norron Premium och 3,8 
procent i Norron Preserve. Innan sommaren var den på cirka 5,3 procent för Norron 
Premium. 
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HUR UTVECKLAS NORRONS RÄNTEFONDER I OLIKA SCENARIOS? 
 
Vi anser att situationen hösten 2011 är ganska olik den rådande situationen denna 
höst. Det kan finnas andra orsaker att marknaden ska korrigera i likhet med 2011, 
men då tror vi att ECB måste misslyckas med sina åtgärder och förväntningar om en 
djupare låg konjunktur med minskande inflationsförväntningar som följd. Detta vore 
inte bra för krediter generellt. Skulle detta ske, vilket vi inte tror är det mest 
sannolika utfallet, så kan en spread utgång på 150bp eventuellt inträffa. 
 
Vi har valt att illustrera hur detta påverkar våra räntebärande fonder i nedanstående 
tabell. Under turbulenta marknadsförhållanden är det viktigt att man förlänger 
tidsperspektivet för utvärdering av investeringarna. 
  
I tabellen nedan har vi simulerat tre olika marknadsklimat för att kunna utvärdera 
inom vilket segment man finner relativt värde, eller bästa möjliga avkastning. 
Beräkningarna är gjorda under förutsättning att man äger investeringen i 12 månader 
framåt. Det ska också påpekas att detta är förenklade beräkningar för att 
åskådliggöra olika utfall.  
    
Scenario Dåligt scenario Oförändrat Bra scenario 

Spread EUR IG 0,50% 0,00% -0,10% 

Spread EUR HY 2,00% 0,00% -1,00% 

Yield rörelse i Tyska 
obligationer 

-0,20% 0,00% 0,50% 

Yield rörelse i svenska 
obligationer 

-0,40% 0,00% 0,70% 

       

Tillgång Totalavkastning Totalavkastning Totalavkastning 

EUR HY -0,6% 5,7% 7,5% 

EUR IG 0,80% 1,2% -1,2% 

Norron Premium 0,8% 5,9% 7,8% 

Norron Preserve 2,8% 3,8% 3,8% 

Tyska obligationer 2,0% 0,5% -3,3% 

Svenska Obligationer 3,8% 1,1% -3,6% 

 
 I det oförändrade scenariot så utvecklas de olika räntesegmenten i enlighet 

med ”current yield”.  
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 I det dåliga scenariot har vi sökt att modellera något som liknade rörelsen vi 
såg under hösten 2011. I en sådan miljö är det möjligt att kreditspreadar 
fortsätter ut, och de långa marknadsräntorna går ner till nivåer som liknar 
Japan. 

 I det positiva scenariot reverserar spreadrörelsen tillbaks till de nivåer vi såg 
under försommaren i år.   

 

Vi bedömer inte att man behöver illustrera ett scenario som liknar rörelserna vi såg 
under 2008, eftersom det skulle bli allt för negativt, och att vi heller inte tillsätter 
särskilt hög sannolikhet för att det inträffar. 
 
Man bör vara observant på att denna period på året ofta är förknippat med lägst 
riskvilja och att vi går in i en period (slutet Q4, början Q1), som traditionellt uppvisar 
bra avkastning. 
 
Jan Törnstrand & Peter Werleus 

 


