
 

  

Hunting  high and low 
Swedbank legger til grunn fortsatt stabil vekst i verdensøkonomien. Konkursratene vil derfor 

fortsatt være på moderat nivå. I et slikt klima vil High Yield investeringer kunne gi en god 

risikojustert avkastning. 

 Det norske high yield markedet 

Markedet for high yield obligasjoner  

består av lån med en rating svakere enn 

BBB-, og disse representer den mest 

usikre delen av kredittmarkedet. Figur 1 

viser avkastning i det amerikanske og 

norske HY markedet. Det norske High 

Yield markedet har siden 2006 gitt en 

årlig gjennomsnittsavkastning på 3,2% 

(gjennomsnitt av high yield fond), mens 

High Yield markedet i USA siden 1987 har 

gitt en årlig avkastning på 8,3%.  
 

Konkurs og avkastning 

Som vi ser i figur 2 utvikler kredittpremiene 

(grå linjegraf) seg i tråd med misligholdsraten 

(gul linjegraf). Markedet er, som vi ser, i 

forkant av faktisk utvikling i mislighold. Det 

også verdt å merke seg at amerikansk 

kredittpremie har steget betydelig uten at 

 

Hvor robust er high yield markedet? 

Regneeksempelet i figur 4 illustrerer at det 

kan være gode muligheter i dagens marked. 

En portefølje av BB ratede selskaper vil i en 

resesjon kunne tenkes å gi direkte kredittap 

på 5 % og en kredittpremieøkning på 1 

prosentpoeng (tilsvarer 4% kurstap) i 

gjenværende portefølje. Selv i et slikt 

scenario gir dagens kredittpremie (7,1 % for 

BB) begrenset negativ totalavkastning.  

Sannsynligheten for at en resesjon 

inntreffer må derfor være svært høy  for at 

high yield investeringer ikke skal være 

attraktivt ut fra forventet avkastning.  

 

 

Lang rentebinding kombinert med fallende 

renter forklarer en del av utviklingen i USA. I 

Norge startet det første HY fondet rett i 

forkant av finanskrisen og påvirker derfor 

gjennomsnittlig avkastning negativt i det 

norske markedet. I Norge er high yield 

markedet først og fremst et flytende 

rentemarked, hvilket betyr at generelt 

stigende rentenivå isolert sett ikke vil gi 

negative utslag på avkastningen. 

Gjennom høsten har kredittpremiene steget 

betydelig i det norske markedet. Dette  er sterkt 

påvirket av utviklingen i oljerelaterte selskaper. 

Mange av disse obligasjonene har derfor falt 

vesentlig i kurs og delvis også smittet over på 

andre typer selskaper.  

selskapene i sum er dårligere til å møte sine 

betalingsforpliktelser.  

Low case 

(Resesjon)

Base case High Case

Kupong 7,1 % 7,1 % 7,1 %

Tap -5,0 % 0,0 % 0,0 %

Pris -4,0 % 4,0 % 8,0 %

Avkastning -1,9 % 11,1 % 15,1 %

BB kvalitet,portefølje av lån, kredittdurasjon 4 år


