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Højere risikopræmie trods samme risiko

Risikopræmien på
aktier øget, mens
renter er faldet
Før finanskrisen forventede investorerne typisk et årligt afkast på aktier på omkring syv pct., mens renten
på 10-årige statsobligationer var omkring fire pct. I
dag er renten på 10-årige statsobligationer tæt på
nul, mens investorerne fortsat forventer et afkast på
omkring syv pct., når de investerer i aktier.

Investorer har som udgangspunkt en aversion mod
risiko, og de forlanger derfor en kompensation for
at købe aktier frem for mere sikre statsobligationer.
Kompensationen kaldes aktierisikopræmie.
Økonomerne Søren Lejsgaard Autrup og Jonas
Ladegaard Hensch fra Nationalbanken undersøger
i et nyt Economic Memo, om risikoen på de fremtidige dividender fra aktier er steget og derfor kan
forklare den højere risikopræmie. Det finder de ikke
mange tegn på. I stedet præsenterer memoet nogle

Risikopræmien ved at investere i aktier frem for mere
sikre aktiver som fx statsobligationer er dermed omtrent fordoblet siden starten på finanskrisen for lidt
mere end 10 år siden.
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andre forklaringer med rod i, hvordan investorer
agerer i de finansielle markeder. En forklaring er, at
den stigende opsparing i samfundet bliver placeret
i obligationer og bankindskud og ikke så meget i
aktier. En anden forklaring er, at investorer i aktier
ikke rigtigt tror på det nuværende lave renteniveau
og derfor blot forventer ca. det samme afkast, som
de altid har forventet.
En varierende risikopræmie på aktier påvirker virksomhedernes samlede finansieringsomkostninger.
Det skyldes, at virksomheder i høj grad finansierer
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sig med egenkapital, og det sker primært i aktiemarkedet. Den stigende aktierisikopræmie kan være
en medvirkende forklaring på, at virksomhedernes
investeringer ikke er steget endnu mere, end de er,
selv om de store centralbanker har nedsat renterne
kraftigt efter finanskrisen.
Find det nye Economic Memo om udviklingen i risikopræmien siden starten på finanskrisen på Nationalbankens hjemmeside (link).
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