
1  –  e k o n o m i s k a  k o m m e n t a r e r  n r  4 ,  2 0 1 3

n
ekonomiska kommentarern

nr 4, 2013

2 7  m a j  2 0 1 3

Under åren efter 
finans krisen 2008–
2009 har centralbanker 
i bland annat USA, 
euroområdet och 
Storbritannien genom 
låga styrräntor och 
okonventionella åtgär-
der försökt stimulera 
realekonomisk tillväxt 
samt säkerställa finan-
siell stabilitet i olika 
former. Detta har lett 
till ett historiskt lågt 
ränteläge som inne-
burit att investerarnas 
förväntade avkastning 
på säkra tillgångar 
minskat. Detta har 
gett upphov till en jakt 
på avkastning, eller 
”search for yield” på 
engelska, bland inves-
terarna som innebär att 
de tar högre risker än 
tidigare för att erhålla 
avkastning. Om vissa 
investerare exponerar 
sig mot så höga risker 
att de inte klarar av att 
hantera förlusterna om 
riskerna realiseras kan 
det leda till problem 
för den finansiella 
stabiliteten om de 
negativa effekterna 
sprids vidare till andra 
finansiella aktörer och 
i förlängningen hotar 
det finansiella syste-
mets funktion. Denna 
ekonomiska kom-
mentar syftar till att 
beskriva begreppet jakt 
på avkastning och de 
möjliga bakomliggande 
faktorerna samt att 
ge exempel på jakten 
på avkastning idag 
och vilka problem den 
riskerar att leda till.

search for yield – en jakt på avkastning  
i en lågräntemiljö
tor johansson1

Författaren är verksam vid riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

ett enkelt begrepp för ett komplext beteende
jakt på avkastning, eller ”search for yield” på engelska, används ofta som ett gene-
rellt begrepp för att representera ett ökat risktagande i utbyte mot högre förväntad 
avkastning under perioder med relativt låga räntor (rajan, 2005). Den har därför 
kommit att uppmärksammas som en av orsakerna till att penningpolitiken påverkar 
risktagandet inom det finansiella systemet.2 i den ekonomiska litteraturen görs olika 
avgränsningar vad gäller både vem det är som ökar sin risk och på vilket sätt man gör 
det. i denna kommentar väljer vi att avgränsa jakten på avkastning till att representera 
investerarnas ökade risktagande, vilket många andra också tenderar att göra. Vidare 
avgränsar vi termen investerare till att omfatta dem som investerar i aktier, räntebä-
rande papper och andra finansiella instrument som man handlar med på finansiella 
marknader.3 Här är de institutionella investerarna en dominerande aktör. Privata inves-
terare placerar snarare oftast i fonder eller försäkringslösningar som i sin tur förvaltas 
eller utfärdas av institutionella investerare. exempel på institutionella investerare är 
fondförvaltare, försäkringsbolag och pensionsfonder.

trots att det engelska begreppet implicerar att investerarna efterfrågar räntebärande 
instrument med högre nominell avkastning då de hålls till förfall, så kallad yield to 
m aturity, är begreppet förknippat med ett mera allmänt ökat risktagande som inte 
enbart behöver ske genom att man investerar i mer riskfyllda räntebärande tillgångar. 
investerarna har olika möjligheter att ta ökad risk för att försöka skapa högre 
avkastning, varav en möjlighet är att omfördela sina investeringar mot mer riskfyllda 
till gångar – räntebärande eller ej. Detta medför ökad exponering mot olika typer av 
risker, som ofta kategoriseras som marknadsrisker, kreditrisker och likviditetsrisker 
(Crouhy et al, 2001). marknadsrisk innebär exponering mot förluster till följd av 
förändringar i priser på finansiella tillgångar. kreditrisk innebär exponering mot 
förluster till följd av att motparten bedöms som mindre kreditvärdig eller att denne 
ställer in en betalning. Likviditetsrisk innebär i detta sammanhang exponering mot 
förluster till följd av att man inte vid behov kan sälja en tillgång snabbt till rådande 
marknadspris på grund av begränsad efterfrågan. investerarna kan också ta ökad risk 
genom att finansiera sina tillgångar med lånade medel snarare än eget kapital. Detta 
innebär att om tillgångarna ökar i värde blir vinsten större men om de minskar i värde 
blir förlusten större. Högre belåning innebär också att investerarna blir mer beroende 
av att kunna låna till en låg kostnad. Genom att öka sin belåning och genom att ta 
högre marknads-, kredit- eller likviditetsrisk kan investerarna alltså potentiellt få högre 
avkastning, men exponeras samtidigt mot potentiellt större förluster.

1. Författaren vill tacka jonas söderberg, mia Holmfeldt, kristian jönsson, joanna Gerwin, Cecilia roos-isaksson, marianne sterner, mattias 
Persson, johannes Forss sandahl och maria sandström för deras värdefulla synpunkter.
2. se (apel och Claussen, 2012) för en djupare diskussion om risktagandekanalen som primärt fokuserar på hur låga styrräntor på olika sätt 
kan få banker att ta större risker.
3. således exkluderar vi ett möjligt ökat risktagande genom andra typer av tillgångar såsom traditionella banklån eller bostadsinvesteringar 
såvida dessa inte inkluderas i någon form av instrument som handlas på finansiella marknader.
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n Det finns olika förklaringar till varför låga räntor leder till ökat 
risktagande
sedan finanskrisen 2008–2009 har styrräntorna i flertalet avancerade ekonomier 
u nder en längre tid befunnit sig på historiskt sett låga nivåer (se diagram 1). Central-
banker i bland annat Usa, euroområdet och storbritannien har dessutom använt 
en rad olika okonventionella åtgärder för att nå makroekonomiska mål eller för att 
säkerställa finansiell stabilitet vilket resulterat i att deras totala tillgångar ökat kraftigt 
(se diagram 2). De har till exempel köpt statsobligationer och/eller gett likviditetsstöd 
till banksystemen, vilket har bidragit till lägre räntor, stigande tillgångspriser och lägre 
volatilitet på de finansiella marknaderna (se diagram 3 och 4). 

i och med att räntorna på till exempel statsobligationer och andra relativt säkra ränte-
bärande instrument har sjunkit till historiskt låga nivåer har investerare med förutbe-
stämda avkastningskrav fått det svårare att nå sina mål. till exempel har vissa pen-
ningmarknadsfonder under det senaste året gjort om sin struktur så att de kan ta mer 
risk efter som räntorna på de kortfristiga tillgångarna de vanligtvis investerar i nästan 
är nere på noll procent. ett annat exempel är de pensions- och försäkringsbolag som 
i dag inte har tillräckliga medel för att täcka sina framtida åtaganden och som därför 
behöver uppnå en viss avkastning över tid. Bolagen kan på längre sikt till viss del han-
tera detta problem på flera olika sätt, exempelvis genom att begära in högre premier 
från sina försäkringstagare eller genom att förändra sina affärsmodeller. Dock är ett 
möjligt och mer kortsiktigt alternativ att investera i mer riskfyllda tillgångar (antolin et 
al, 2011).

en annan anledning till jakten på avkastning är förvaltarnas kompensationssystem 
som på både individ- och bolagsnivå kan medföra att de möjliga ekonomiska fördelar-
na med ett ökat risktagande är större än nackdelarna. många förvaltare tar nämligen 
ut en prestationsbaserad avgift i relation till avkastning över en absolut nivå eller ett 
jämförelseindex. Å andra sidan kan ett ökat risktagande begränsas av att förvaltarna 
ofta har investeringsriktlinjer att följa och att de utvärderas med hänsyn till avkastning 
i förhållande till risk. Detta gör att förvaltaren sannolikt försöker hålla sig inom givna 
gränser med hänsyn till olika riskmått. Dock kan den positiva marknadsutvecklingen 
och ovanligt låga volatiliteten ha bidragit till att dessa riskmått antytt relativt lägre 
risker än tidigare och därmed gett utrymme för ökat risktagande. Utöver detta kan 
förvaltaren också ta risker som dessa riskmått generellt har svårt att fånga. Det är då 
oftast frågan om risker som leder till potentiellt större förluster i exceptionella fall men 
i gengäld ger högre avkastning resten av tiden. Förvaltarnas jakt på avkastning kan 
därutöver förstärkas av att de väljer att följa varandras investeringsstrategier för att 
försäkra sig om att inte prestera sämre än sina konkurrenter.

Lägre riskpremier och ökade emissioner av riskfyllda ränte-
bärande tillgångar kan vara tecken på jakt på avkastning
Det är dessvärre svårt att avgöra hur vanlig och hur omfattande jakten på avkastning 
är eftersom det finns mycket lite data över investerarnas aggregerade balansräkningar 
och riskexponeringar. Däremot kan lägre riskpremier och ett större utbud av riskfyllda 
räntebärande tillgångar vara tecken på ett ökat risktagande. med riskpremier avser 
vi i huvudsak skillnaden i ränta mellan tillgångar med hög och låg risk. emellertid kan 
detta vara ett resultat av andra faktorer. riskpremierna kan ha minskat för att den 
u nderliggande risken bedöms ha minskat snarare än att investerarna kräver mindre 
kompensation för en viss nivå av risk. Ökade emissioner av mer riskfyllda räntebärande 
tillgångar kan i sin tur vara utbudsdrivet snarare än efterfrågedrivet. till exempel kan 
relativt låga räntor innebära att företag med sämre kreditvärdighet väljer att emittera 
obligationer i större utsträckning än företag med bättre kreditvärdighet eftersom de är 
mer räntekänsliga. Ökade emissioner av riskfyllda tillgångar kan också vara ett resultat 
av att bankerna har blivit mer återhållsamma med sin utlåning.

För investerare som traditionellt investerat i obligationer med låg risk kan företags-
obligationer ha blivit ett attraktivt alternativ som kan ge högre avkastning i utbyte 
mot större kredit- och likviditetsrisk. Den amerikanska icke-finansiella företagssek-
torn har de senaste åren emitterat allt större volymer av högavkastande obligationer 
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n och högavkastande syndikerade lån4 (se diagram 5 och 6). Även inom euroområdet, 
där företagen i större utsträckning försökt att minska sin höga belåning och där den 
realekonomiska utvecklingen varit svagare, har emissionsvolymerna av högavkas-
tande företagsobligationer ökat. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att marknaden 
för företagsobligationer i euroområdet är mindre än den amerikanska. Utvecklingen 
av emissionsvolymer påminner om utvecklingen under perioden 2004–2007 som i 
efterhand ofta framhållits som en period med alltför högt risktagande och underskatt-
ning av risk. 

många investerare kan också ha lockats av relativt högre räntor och diversifierings-
fördelar med obligationer utgivna av stater och företag i tillväxtländer. Dessa institu-
tioner har emitterat allt större obligationsvolymer både i lokal valuta och i utländsk 
valuta, främst i amerikanska dollar (se diagram 7). Dessa tillgångar är generellt mindre 
transparenta, bristfälligt reglerade och förknippade med politiska risker vilket gör dem 
mer riskfyllda än motsvarande tillgångar i avancerade ekonomier. om obligationerna 
är emitterade i lokal valuta kan den utländska investeraren dessutom försökt erhålla 
högre avkastning genom att exponera sig mot valutakursrisk.

riskpremierna för företagsobligationer har generellt sjunkit avsevärt på senare tid (se 
diagram 8). Detta kan bero på att investerarna generellt ser ljusare på framtiden och 
bedömer att riskerna har minskat, delvis för att oron över utvecklingen i euroområ-
det har minskat på de finansiella marknaderna. Å andra sidan har de underliggande 
realekonomiska faktorerna inte förbättrats i samma utsträckning. exempelvis kan 
minskade riskpremier för amerikanska företagsobligationer antyda att investerarna be-
dömt att kreditrisken bland amerikanska företag har minskat vilket dock skattningar av 
konkurrssannolikheter inte visar lika tydligt (se diagram 9). en annan förklaring skulle 
kunna vara att investerarna bedömt att likviditetsrisken minskat antingen för att ef-
terfrågan på företagsobligationer ökat eller för att tillgången till kortsiktig finansering 
förbättrats tack vare centralbankernas stödåtgärder. Dock har likviditeten i företagso-
bligationer historiskt sett varit låg vid oroliga perioder. 

sammanfattningsvis skulle lägre riskpremier alltså kunna indikera ett ökat risktagande 
men det är svårt att uppskatta i vilken utsträckning de minskat för att den underlig-
gande risken bedömts ha minskat. Vad man dock kan notera är att riskpremierna i 
dagsläget är högre än innan finanskrisen vilket tyder på att investerarnas risktagande 
och deras underskattning av risk i dagsläget inte är lika extrem som då.

jakten på avkastning kan skapa risker för den finansiella stabili-
teten som måste  beaktas
Det bör poängteras att det ofta är önskvärt med ett måttligt ökat risktagande bland 
investerarna när penningpolitiken är expansiv och inriktad på att främja en balanserad 
utveckling av realekonomin. Låga räntor och ökat risktagande har gjort det möjligt för 
många stater och företag att minska sina finansieringskostnader, förlänga löptiden på 
sin skuld och finansiera långsiktiga investeringsprojekt. 

jakten på avkastning riskerar dock att leda till ökade sårbarheter inom det finansiella 
systemet som kan skapa problem för den finansiella stabiliteten. Vi vet från tidigare 
erfarenheter att jakt på avkastning bidragit till uppressade tillgångspriser som i kris-
situationer plötsligt justerats i motsatt riktning vilket lett till stora förluster för investe-
rarna. Den finansiella stabiliteten kan i ett sådant scenario hotas om vissa investerare 
exponerat sig mot risker så till den grad att de inte klarar av att hantera förlusterna om 
riskerna realiseras och att de negativa effekterna sprids till andra finansiella aktörer. 
Det kan exempelvis röra sig om högt belånade investerare som i ett scenario med fal-
lande tillgångsvärden och stigande finanseringskostnader får en svår finansiell situa-
tion och i sin tur orsakar kreditförluster för sina motparter. Detta kan leda till att det 
allmänna förtroendet för motparters kreditvärdighet minskar kraftigt och hotar det 
finansiella systemets funktion. 

4. Högavkastande obligationer är obligationer som emitteras av företag med kreditbetyg lägre än BBB-. Högavkastande syndikerade lån 
är lån som ges via ett syndikat av investmentbanker till företag med kreditbetyg lägre än BBB- som ofta inte har möjlighet att emittera 
obligationer.
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n Betydande förluster skulle kunna uppstå genom olika händelseförlopp efter en ut-
dragen jakt på avkastning. ett scenario är om investerarna fått stor exponering mot 
marknadsrisk i form av ränterisk, det vill säga förluster till följd av ränteförändringar, 
och det allmänna ränteläget plötsligt stiger snabbt, till exempel för att centralbanker 
höjer styrräntor och/eller drar tillbaka sina okonventionella åtgärder snabbare än vän-
tat. Värdet på de räntekänsliga tillgångarna skulle i ett sådant fall sjunka, vilket skulle 
kunna leda till att investerare realiserar stora förluster om de måste sälja dessa innan 
förfall (Fitch ratings, 2012). ett annat scenario är om investerare fått stor exponering 
mot kreditrisk genom företagsobligationer och att företagens finansiella situation 
därefter plötsligt försämras. Det finns idag tecken på att investerares jakt på avkast-
ning har bidragit till att företagens skuldsättning har ökat snabbt i bland annat Usa 
och vissa tillväxtländer (se diagram 10) (Global financial stability report, 2013). Högre 
skuldsättning gör företagen mer sårbara mot att räntorna stiger i förhållande till deras 
intjäning. om de realekonomiska utsikterna försämras eller om det allmänna ränte-
läget stiger utan att företagens intjäning gynnas av en starkare konjunktur kan det 
leda till ökade framtida kreditförluster och att värdet på företagsobligationer sjunker. 
oavsett orsak kan snabba prisfall därutöver förstärkas av att likviditeten för dessa 
instrument begränsas. Det vill säga att begränsad efterfrågan på tillgångarna leder till 
att investerarna tvingas sälja dem till kraftigt reducerade priser.

avslutningsvis kan vi alltså konstatera att det finns tecken på att investerarnas riskta-
gande generellt har ökat under det senaste året. om denna trend fortsätter kan sår-
barheterna i det finansiella systemet öka och leda till att vissa investerare tvingas rea-
lisera förluster som de inte har möjlighet att hantera. Den finansiella stabiliteten skulle 
då hotas om det ger upphov till negativa spridningseffekter mellan finansiella aktörer 
och i förlängningen hotar det finansiella systemets funktion. Det kommer därför även 
fortsättningsvis att vara viktigt att bevaka jakten på avkastning och ta hänsyn till dess 
risker för den finansiella stabiliteten, bland annat då centralbankers okonventionella 
åtgärder ska avvecklas.
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Diagram 2. Centralbankers totala tillgångar
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Diagram 3. 5-åriga statsobligationsräntor
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Diagram 5. Emissionsvolymer av företagsobligationer med 
olika kreditbetyg och i olika regioner
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Diagram 6. Emissionsvolymer av högavkastande syndikerade lån i USA
Miljarder amerikanska dollar per kvartal, brutto

Anm. Lösa kontraktsvillkor innebär att det ställs lägre krav på låntagaren med hänsyn till bland 
annat inkomst, säkerheter och betalningsvillkor.

Källa: Dealogic
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Diagram 8. Räntor och riskpremier för företagsobligationer med kreditbetyg BBB 
och 7–10 års löptid
Procent

Anm. Riskpremie i form av ränta minus statsobligationsränta.

Källa: Barclays
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Diagram 7. Emissionsvolymer av företagsobligationer i tillväxtländer
Miljarder amerikanska dollar per kvartal, brutto

Källa: Dealogic
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Diagram 9. Sannolikhet för konkurs inom ett år för amerikanska företag
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Diagram 10. Ökad skuldsättning bland icke-finansiella företag i USA och tillväxtländer

Anm. Respektive tidsserie visar medianen av omkring 400 av de största börsnoterade icke-
finansiella företagen hemmahörande i respektive region. EBITDA betyder rörelseresultat före 
räntor, skatt, amorteringar och avskrivningar.

Källa: Bloomberg
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