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1. Indledning 
Takket være globaliseringen og informationsteknologiens fremdrift er de finansielle markeder i dag 
spækket med et kolossalt informationsflow, der gør analysearbejdet med bl.a. aktier og obligationer 
komplekst og omfattende. Investeringsmiljøet bliver dagligt præsenteret for mange meninger, 
holdninger, synspunkter og råd om forskellige investeringsaktiver, samt retningslinjer for, hvor 
økonomien er på vej hen. Især aktiemarkedet oversvømmes af informationer om regnskaber, 
aktiekurser, opkøb, ledelsesændringer og meget mere. Det samlede informationsbillede bliver 
yderligere kaotisk, fordi investeringsmulighederne er så mangeartede, hvilket gør det kaotisk at opnå 
et fuldstændigt overblik - og fastholde det.  

Dette massive økonomiske og finansielle informationsflow, der eksisterer på kryds og tværs af 
økonomien og de finansielle markeder, publiceres og distribueres af et hav af informationskilder bl.a. 
medierne, investeringsbanker, centralbanker og analysefirmaer. Med dagens mediedækning og 
medieteknologier kan disse informationer leveres hurtigt og effektivt til de finansielle markeder, 
hvorfor ny information afspejles lynhurtigt i kurserne på diverse investeringsaktiver.  

I forbindelse med investering i eller rådgivning om finansielle aktiver er det med andre ord utrolig 
relevant at forstå de forskellige finansielle og økonomiske informationstyper og deres betydning for 
en reaktion på de finansielle markeder. Men hvordan skal informationerne fortolkes og sættes 
sammen for at give et reelt billede af hvad der driver aktie-, obligations- og valutakurser i den ene 
eller anden retning? Det store forkromede overblik over, hvorfor de finansielle markeder agerer, som 
de gør, og hvilken retning markederne er på vej hen, er de altoverskyggende spørgsmål indenfor 
investering. 

I denne sammenhæng er det blandt andet interessant at undersøge og analysere, hvorledes den 
generelle økonomi og de finansielle markeder relaterer sig til hinanden, og hvorvidt investorer, 
analytikere, økonomer og investeringsrådgivere kan benytte sig af nyheder og informationer om 
konjunkturerne til at forudsige og navigere på de finansielle markeder. Mere specifikt kræver dette 
en nærmere analyse og forståelse af de årsags-virkningssammenhænge, der eksisterer mellem de 
finansielle markeder og udviklingen i den aggregerede økonomiske aktivitet. 

Det er med fokus på sammenhænge mellem de finansielle markeder og den generelle økonomis 
tilstand og udvikling, at denne afhandling vil forsøge at give de finansielle og økonomiske 
interessenter nogle retningslinjer og værktøjer til, at navigere på de finansielle markeder. 
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1.1. Problemområde – Den seneste udvikling på verdens aktiemarkeder 
I den seneste tid har det ikke været nogen dans på roser, hverken for aktiemarkeder eller den 
generelle økonomi. Tilbage i slutningen af oktober 2007, hvor aktiemarkederne toppede, udgjorde 
værdien af verdens aktiemarkeder (alle selskabers markedsværdi lagt sammen) hele svimlende 62,6 
billioner1

Tabel 1: Verdens aktiemarkeder og BNP 2007 

 USD, se tabel 3. Ved årsskiftet blev verdens bruttonationalprodukt (BNP) for 2007 opgjort 
til ”kun” 54,3 billioner USD, se tabel 1 nedenfor. På dette tidspunkt udgjorde aktiemarkedets 
procentvise andel af BNP for 2007 ca. 115 %.   

Verdens markedsværdier pr. 31-12-2007 

     

Region Markedsværdi i millioner 
USD 

Procentvis andel af 
aktiemarkedet 

BNP i millioner USD Aktiemarkedets %-vise 
andel af BNP(31-12-2008) 

Verden 60.851.272 100,00 % 54.347.038 111,97 % 
     
United States 17.663.488 29,03 % 13.811.200 127,89 % 
Japan 4.545.894 7,47 % 4.376.705 103,87 % 
England 4.046.904 6,65 % 2.727.806 148,36 % 
Frankrig 2.737.091 4,50 % 2.562.288 106,82 % 
Hong Kong 2.653.633 4,36 % 206.706 1283,77 % 
Tyskland 2.207.028 3,63 % 3.297.233 66,94 % 
Sverige 576.934 0,95 % 444.443 129,81 % 
Norge 411.728 0,68 % 381.951 145,98 % 
Finland 359.130 0,59 % 246.020 107,80 % 
Danmark 290.945 0,48 % 308.093 94,43 % 
I alt  58,33 %   

Kilde: The World Bank og Bloomberg 

Finanskrisen2

På figur 1 på næste side kan man observere et tæt forhold mellem udviklingen på det amerikanske 
aktiemarked og udviklingen i den procentvise reale BNP. Dette sammenfald vidner om, at der 
igennem den seneste tid med finanskrise og recession har været en ensartet trend i de to dataserier. 

 satte ind i efteråret 2007 og var uden tvivl med til at ændre den daværende positive 
stemning på aktiemarkederne og i den generelle økonomi. Det efterfølgende store kollaps i 
banksektoren såede stor tvivl, kaos og forvirring på de finansielle markeder og troværdigheden 
mellem økonomiens parter var stort set ikke eksisterende, hvilket bremsede den økonomiske 
aktivitet og vækst (Radio, 2009). Psykologien overtog økonomien og aktiemarkederne og de 
fundamentale overbevisninger blev sat mere eller mindre ud af spil. Alt, hvad der tidligere eller 
normalt gjaldt for aktieinvestering og aktieanalyse, var ikke længere troværdigt og nok til at vurdere 
aktiemarkederne. Aktiemarkederne var blevet det vilde vesten, hvor psykologien, forvirringen, 
frygten og irrationaliteten styrede slagets gang og ingen kunne føle sig 100 % sikker i forhold til deres 
investeringer (Kielberg, 2009).  

                                                            
1 I U.S. og indenfor videnskaben bruges trillion, som på dansk er lig med billion(62.600.000.000.000) 
2 Finanskrisens tilblivelse og årsager søges ikke forklaret eller uddybet yderligere i denne afhandling. 
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Figur 1: U.S. aktiemarked vs. U.S. kvartalvis vækst i real BNP 

 

Kilde: Bloomberg 

Finanskrisen har højst sandsynligt været en medvirkende faktor til, at økonomien begyndte at trække 
sig sammen og blev til en generel økonomisk krise, altså recession. Recessionen var nok kommet før 
eller siden, men finanskrisen har tydeligvis fremskyndet recessionen og muligvis også forlænget og 
forværret den? Det interessante spørgsmål, set ud fra en aktierelateret synsvinkel er, hvorledes der 
generelt set, eksisterer en sammenhæng mellem udviklingen i den aggregerede økonomiske aktivitet 
og udviklingen på aktiemarkederne. 

Ved årsskiftet 2007-2008 var aktiemarkedernes værdi faldet fra de USD 62,6 billioner, da 
aktiemarkederne toppede, til USD 60,9 billioner, jf. tabel 1 på forrige side. Igennem 2008 oplever 
aktiemarkederne, hvad der må betegnes som den værste periode gennem nyere tid. Ikke mindre end 
et fald på hele 47,2 % til USD 32,1 billioner, altså næsten en halvering af verdens markedsværdi på 
bare et år, se tabel 2 nedenfor. Sammenlignet med verdens BNP for 2007 udgør aktiemarkedet nu 
kun 59 %3

Tabel 2: Verdens aktiemarkeder 2008 og BNP 2007 

 mod de 115 %, da aktiemarkederne toppede tilbage i oktober 2007.  

Verdens markedsværdier 2008 og BNP pr. 31-12-2007 

     

Region Markedsværdi i millioner 
USD 

Procentvis andel af 
aktiemarkedet 

BNP i millioner USD Aktiemarkedets %-vise 
andel af BNP 

Verden 32.132.732 100,00 % 54.347.038 59,13 % 
     
United States 10.606.275 33,01 % 13.811.200 76,80 % 
Japan 3.264.750 10,16 % 4.376.705 74,60 % 
England 1.995.657 6,21 % 2.727.806 73,16 % 
Frankrig 1.490.645 4,64 % 2.562.288 58,18 % 
Hong Kong 1.328.880 4,14 % 206.706 642,90 % 

                                                            
3 The World Bank’s opgørelse af verdens BNP tal for 2008 er først tilgængelige i efteråret 2009, hvorfor tal fra 2007 benyttes.  
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Tyskland 1.077.138 3,35 % 3.297.233 32,66 % 
Sverige 269.971 0,84 % 444.443 60,74 % 
Finland 157.504 0,49 % 381.951 41,24 % 
Norge 141.035 0,44 % 246.020 57,32 % 
Danmark 139.956 0,44 % 308.093 45,43 % 
I alt  63,71 %   

Kilde: The World Bank og Bloomberg 

Nedturen fortsatte i starten af 2009 og frem til den 9. marts, hvor aktiemarkederne bundede ud i en 
samlet markedsværdi på USD 25,6 billioner, svarende til en reducering på hele 59 %, se tabel 3 
nedenfor, fra markedet toppede i oktober 2007 til det ramte bunden. Dette er indtil videre 
bundniveauet for nedturen. Siden bunden har indekset for verdens markedsværdi, præsteret en 
stigning på hele 43,5 % (Bloomberg Professional). 

Tabel 3: Tabt markedsværdi under finanskrise og recession 2007-200? 

Tabt markedsværdi siden oktober 2007  
     
Region Markedsværdi pr. 31-10-

2007(Top) 
Markedsværdi pr.09-03-
2009 (seneste bund) 

Tabt markedsværdi i 
millioner USD 

Tabt markedsværdi i 
% 

Verden 62.571.540 25.596.700 36.974.840 59,09% 
     
United States 18.757.252 8.086.877 10.670.375 56,89% 
Japan 4.824.027 2.498.834 2.325.192 48,20% 
England 4.212.666 1.557.465 2.655.200 63,03% 
Hong Kong 2.976.722 1.111.592 1.865.130 62,66% 
Frankrig 2.966.049 1.060.660 1.905.388 64,24% 
Tyskland 2.198.371 748.656 1.449.715 65,94% 
Sverige 637.551 227.413 410.138 64,33% 
Norge 427.085 127.609 299.476 70,12% 
Finland 383.456 110.559 272.897 71,17% 
Danmark 300.469 109.868 190.601 63,43% 
I alt     
Kilde: The World Bank og Bloomberg 

I henhold til tabel 3 er der tale om alvorlige store tab af værdier som har haft store konsekvenser for 
hele økonomien. Med udgangspunkt i den aktuelle situation er det tydeligt, at økonomien har haft en 
væsentlig betydning for aktiemarkedernes udvikling i denne periode, ikke bare i U.S. men overalt i 
verden. 

Hvorfor er det, at investeringsmiljøet har så svært ved at forudsige og acceptere disse vendepunkter? 
Mange penge ville være bedre beskyttet, hvis denne makroøkonomiske risiko kunne håndteres mere 
konkret og velovervejende. Men hvordan kan man som aktieinteressent udnytte nyheder og 
informationer om den generelle økonomiske udvikling og forudsige aktiemarkedernes overordnede 
reaktioner ud fra blandt andet konjunkturcyklussen og de økonomiske indikatorer? Kan der opstilles 
nogen retningslinjer eller troværdige teorier eller teknikker om disse sammenhænge, som kan bruges 
til at forudsige aktiemarkederne og/eller økonomien?  

Jeg har fundet en selvstændig uafhængig og velrespekteret institution i U.S., som ikke har lavet andet 
det seneste århundrede end at forske i konjunkturcyklussen. Economic Cycle Researc Institute (ECRI) 
påstår, at de kan løse ovenstående problemstillinger?  ECRI’s konjunkturtilgang vil derfor blive en 
aktiv del af denne afhandling, med henblik på at svare på nogle af de mange interessante spørgsmål 
om konjunkturcyklussen og aktiemarkederne. 
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1.2. Problemformulering 
 

 

 

 

Underspørgsmål 
Konjunkturcyklussen: 

• Hvordan relaterer konjunkturerne sig til aktiemarkedet? 
• Hvordan har konjunkturcyklussen udviklet sig igennem historien? 
• Hvorfor stiger og falder den økonomiske aktivitet? 
• Hvad er drivkræfterne bag konjunkturcyklussen? 

Aktiemarkedet: 

• Hvordan relaterer aktiemarkedet sig til konjunkturerne? 
• Hvordan kan aktieinteressenter udnytte nyheder og informationer om den generelle 

økonomiske udvikling? 
• Hvorfor er det, at investeringsmiljøet tilsyneladende har så svært ved at forudsige og 

accepterer økonomiske vendepunkter? 
• Hvordan har aktiemarkederne opført sig under tidligere recessioner og recoveries? 

Economic Cycle Research Institute: 

• Hvordan er ECRI’s tilgang blevet udviklet? 
• Hvilke værktøjer og metoder gør ECRI brug af til at følge og forudsige konjunkturerne? 
• Hvordan bruges ECRI’s tilgang i praksis? 
• Kan alle bruge tilgangen? 

  

Jeg vil beskrive sammenhængen mellem den aggregerede økonomiske aktivitet og aktiemarkederne 
ved hjælp af en dybdegående analyse af konjunkturcyklussen og analysere ECRI’s tilgang til at 
forudsige konjunkturcyklussen, med henblik på at konkludere, hvorvidt aktieinteressenter kan 
udnytte ECRI’s tilgang i praksis. 
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1.3. Afgrænsning 
Oprindeligt var det interessen for aktiemarkedernes mekanismer og funktionsmåde der førte til valg 
af dette fokusområde, som netop blev beskrevet indledningsvist. Blandt andet derfor vil jeg begynde 
med at indsnævre problemområdet fra at gælde de finansielle markeder til primært at fokusere på 
aktiemarkederne. Det er en relativ ambitiøs opgave, at berøre samtlige finansielle aktiver og deres 
forhold til de samfundsøkonomiske forhold i en samlet opgave, og samtidig have et mål om, at levere 
en detaljeret og pædagogisk gennemgang af de mange interessante sammenhænge. I forsøget på at 
skabe overblik over- og forståelse for de økonomiske relationer og drivkræfter, som påvirker værdien 
af en aktie, vil opgavens fokus ligge på aktiemarkeder.  

I samme åndedrag vælges, at fokusere primært på den amerikanske konjunkturcyklus. Det fremgår af 
tabel 1 samt tabel 2 under forrige afsnit, at det amerikanske aktiemarked udgør godt og vel en 
tredjedel af verdens aktiemarkeder, hvorimod Danmark til sammenligning kun udgør lidt under 0,5 
%. Målt ud fra størrelsen på BNP og aktiemarked indtager U.S. en betydelig og central plads, som 
verdensøkonomiens sværvægter, hvorfor der primært fokuseres på den amerikanske økonomi og 
dens aktiemarkeder igennem denne afhandling. Desuden er der langt mere tilgængeligt materiale 
om den amerikanske konjunkturcyklus. 

På grund af størrelsen af de to introduceret emner; aktiemarkeder og økonomien, er det klart at der 
må tages nogle forbehold i forhold til hvor dybt der kan gås med de enkelte emner. Jeg sidder til 
dagligt og arbejder med aktier, hvorfor den aktieorienterede del af afhandlingen vil lægge op til en 
vis forhåndsviden af læseren. På denne måde bliver der mere plads til at uddybe problemstillingerne 
på den økonomiske side.  
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1.4. Opgavestruktur 

  

PROBLEMBEHANDLING 
 

 
KAPITEL 4 

Aktiemarkedets behov for at forudsige den økonomiske udvikling 

Introduktion af aktiemarkedets relation til den generelle økonomiske udvikling samt en uddybning af, hvorfor aktiemarkedet har et signifikant 
behov for, at kunne forudsige og forstå konjunkturcyklussen og de økonomiske konsekvenser, der er forbundet med cyklussens aktuelle og 
kommende udvikling.  

KAPITEL 5 

Den økonomiske maskine og 
konjunkturcyklussen 

Konjunkturcyklussen introduceres 
som begreb, hvorefter der følger en 
kort beskrivelse af 
konjunkturcyklussen og teoriens 
historiske udvikling. Herefter følger 
en detaljeret gennemgang af 
konjunkturcyklussens drivkræfter og 
måde at fungere på. 

KAPITEL 6 

Hvordan kan konjunkturcyklussen 
måles i praksis? 

Economic Cycle Research Institute 
(ECRI)’s flercykliske tankegang og 
deres forståelse af 
konjunkturcyklussen gennemgås. 
ECRI-tilgangen diskuteres 
sideløbende i forhold til alternative 
forudsigelsesmetoder og –modeller 
indenfor konjunkturcyklusområdet.  

KAPITEL 7 

Sådan kan man forudsige og 
overvåge konjunkturerne 

ECRI’s tilgang i praksis. Empirisk 
analyse, der tester en af ECRI’s 
centrale konjunkturindeks. Dette 
gøres ved at teste for indeksets evne 
til at forudsige vækstratecyklussen i 
real BNP og sammenligne dens 
performance op mod aktiemarkedet 
repræsenteret ved S&P 500. 

 

KAPITEL 8 

Hvordan kan aktiemarkederne udnytte konjunkturcyklussen? 

De investeringsmæssige fordele ved at bruge ECRI’s tilgang beskrives og aktiemarkedet og konjunkturcyklussen historie danner baggrund for en 
diskussion af aktieinvestors timing og investeringsstrategi i forhold til konjunkturcyklussen. 

 

KAPITEL 3 

Metode 

KAPITEL 2 

Teorivalg 

KAPITEL 1 

Indledning, problemformulering, 
afgrænsning, opgavens struktur 

 

KAPITEL 9 

Konklusion  
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1.5. Teorivalg 
Wesley Mitchell, Arthur Burns og Geoffrey Moore - Arbejdet fra denne række af økonomer og 
forskere af konjunkturcyklussen, danner det teoretiske grundlag for denne afhandling. Disse 
personer har bidraget med banebrydende forskning indenfor forudsigelse af konjunkturcyklusser. 
Deres arbejde ved National Bureau of Economic Research (NBER), Center for International Business 
Cycle Research (CIBCR) og Economic Cycle Research Institute (ECRI) har igennem det seneste 
århundrede ført til en anderledes, og nogen vil kalde den ikke-videnskabelig korrekt måde, at 
teoriserer om konjunkturcyklussen.  

1.5.1. Teoretisk diskussion 
I 1947 rettede økonomen Tjalling Koopmans en skarp kritik af netop Mitchell’s og Burns’ hovedværk, 
”Measuring the Business Cycle” fra 1946. I Koopmans modstykke ”Measurement without Theory” 
afvises Mitchell’s og Burns’ tilgang som værende uvidenskabelig, fordi den var baseret på en stor 
samling af observeret data om konjunkturcyklusser i stedet for, at der først blev postuleret en 
teoretisk model, som kunne valideres eller afvises af empirisk data. 

Koopmans fungerede som talerør for en voksende gruppe af økonomer, som ønskede at anvende 
den videnskabelige metode som løsning og undersøgelsesstandard i økonomiske problemstillinger, 
som var økonomi en gren af fysik og kemi. Denne metodetilgang er den styrende den dag i dag, men 
netop sådan en metode har vist sig, gang på gang, at fejle når cykliske vendepunkter skulle 
forudsiges. 

I det tidlige 20. århundrede var det let at blive opslugt af videnskabens lovende takter. Udviklingen 
fra elektricitet til radio eksempelvis, transformerede samfundet, med en serie af mange nye og 
spektakulære innovationer og opfindelser. Der eksisterede en stor tilslutning, stemning og håb til, 
hvad videnskaben kunne bringe de kommende år. Teoretikere der kastede sig over beskrivende 
områder, som økonomi og sociologi aspirerede til at anvende den videnskabelige metode i deres 
arbejde for at give det den fornødne respekt, på linje med en hårdkernet videnskab, som fysik kunne 
give. 

Men hvad betyder det at have en videnskabelig tilgang? I 1934 publicerede den kendte filosof Sir Karl 
Popper et værk, kaldt ”The Logic of Scientific Discovery”, som miskrediterede en stor del af de 
metodetilgange, der blev anvendt. Værket præsenterede falsifikationismen. Ifølge Popper var det 
nødvendigt for videnskabens udvikling, at kun de teorier det var muligt at afvise via empiriske test 
eller som kunne falsificeres skulle have lov til at bestå. Kun falsificerbare teorier var værd at bruge tid 
på, eftersom de kunne differentieres som valide og invalide teorier. Eksempelvis kunne en teori 
være, at solen skinner 12 timer fra solopgang til solnedgang. Sådan en teori kan let testes og afvises, 
hvis det ikke holder. 

På den anden side har vi så Mitchell’s og Burns’ tilgang til at forstå økonomiske vendepunkter 
baseret på beskrivende observationer, der ikke var falsificerbare som i en matematisk formel. Først 
efter en masse observationer var de i stand til at komme til en forståelse af den dynamik, der driver 
konjunkturcyklussen. Denne filosofi bakkes op af den kendte detektiv Sherlock Holmes. I ”A Scandal 
in Bohemia”, citeres Holmes: ”It is a capital mistake to theorize before one has data. Intensibly one 
begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts. (Doyle, 1984)”. Men for 
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Koopmans og hans tilhængere, der var optaget af Poppers filosofi, var denne observationsdrivende 
tilgang fundamental fejlagtig, fordi den var ”uvidenskabelig”. 

Denne holdning var konsistent med den voksende trend, og i de følgende år blev flere og flere 
økonomer fokuseret på at leve op til den videnskabelige metode. 

Konjunkturcyklusser derimod er umulige at sætte på matematiske formler, fordi deres kompleksitet 
bunder ud i den menneskelige psykologi. Fordi cyklusser ikke passede ind den videnskabelige trend, 
valgte mange økonomer at ignorere dem. I stedet fokuserede de på lineære modeller, der kunne 
falsificeres. 

Disse simplificerede økonomiske modeller var et forsøg på at efterligne fortiden. Med hjælp fra 
computere havde økonomerne i 1960’erne udviklet megamodeller med tusindvis af lineære 
ligninger. I nogle sammenhænge havde disse modeller større succes end andre, men når det kom til 
at forudsige recessioner og recoveries, kiksede de fælt. Nogle økonomer prøvede at tviste deres 
modeller i håb om, at de ville virke bedre næste gang. I stedet for at stille spørgsmålstegn ved deres 
egen model sprang mange økonomer til den konklusion, at vendepunkter i økonomien ikke kunne 
forudsiges. 

Geoffrey Moore var uenig. Hans tillid til hans forgængeres, Mitchell og Burns, tilgang var urokkelig. 
Faktisk er ECRI’s evne til at forudsige konjunkturcyklusser i dag et direkte resultat af Moore’s 
enkeltsindet fokus på forskning i konjunkturcyklusser. 

Det der adskilte Moore fra andre medarbejdere ved NBER var hans evne til at udvikle praktiske 
værktøjer til at forudsige konjunkturcyklusser. Moore’s opfattelse var, at evnen til at forudsige 
cykliske vendepunkter ville være en banebrydende service til politikere og selskabsledere, når 
cyklussens ødelæggende effekter skulle tæmmes. Ved at fokusere på dagligdags problemer bragte 
Moore forskningen i konjunkturcyklusser ned på et niveau, hvor hverdagens beslutningstagere kunne 
følge med. 

Det er med andre ord teorier af denne skole om konjunkturcyklussen, som vil blive gennemgået 
løbende igennem afhandlingen.  
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2. Metode 

2.1. Undersøgelsesdesign 
Case studies er gode til at give en forståelse af komplekse emner og problemstillinger, som kan være 
med til at udvide erfaringer på et område eller tilfører yderligere dokumentation og viden til det 
eksisterende kendskab fra tidligere undersøgelser. Case studies lægger vægt på en detaljeret 
indholdsbestemt analyse af et begrænset antal begivenheder eller forhold og deres sammenhænge. 
Forskere har brugt casestudies som forskningsmetode i mange år, og på tværs af forskellige 
discipliner. Især sociale videnskabsfolk har gjort omfattende brug af denne kvalitative 
forskningsmetode til, at undersøge nutidige virkelige liv situationer og danne grundlag for 
anvendelsen af ideer og udvidelse af metoder. Forsker Robert K. Yin definerer casestudy-metode som 
en empirisk undersøgelse, der undersøger et nutidigt fænomen inden for dets virkelige 
livssammenhæng; når grænserne mellem fænomen og kontekst ikke er klart, og hvor flere kilder til 
dokumentation anvendes (Yin , 1984, s. 23). 

Kritikere af casestudy metoden mener, at undersøgelsen af et lille antal tilfælde ikke kan tilbyde 
noget grundlag for pålidelighed eller generelle konklusioner. Andre mener, at den intense 
eksponering af en problemstilling fører til skævheder og partiske resultater. Men forskerne 
fortsætter med at bruge casestudy forskningsmetode med succes i omhyggelig planlagte og 
forberedte undersøgelser af situationer, spørgsmål og problemer i det virkelige liv.  

2.2. Valg af dataindsamlingsmetode 
Dataindsamling Primære data Sekundære data 
Kvalitativ e-mail korrespondance Internet 

Faglitteratur 
Økonomiske artikler 

Kvantitativ  Bloomberg 
 

Opgavestrukturen bruges til strukturering af dataindsamlingen. 

Dataindsamling til kapitel 4 er primært foregået via sekundære data. Internettet og faglitteratur har 
dannet grundlag for dataindsamlingen. 

Dataindsamling til kapitel 5 er primært foregået ved sekundære data som fagbøger og Internet. 
Konklusioner fra e-mail korrespondance er til en hvis grad benyttet som primære data. 

Dataindsamling til kapitel 6 er primært foregået ved sekundære data som fagbøger og Internet. 
Konklusioner fra e-mail korrespondance er til en hvis grad benyttet som primære data. 

Dataindsamling til kapitel 7 er primært foregået ved sekundære data som fagbøger, Bloomberg og 
internet. Konklusioner fra e-mail korrespondance er til en hvis grad benyttet som primære data. 

Dataindsamling til kapitel 8 er primært foregået ved sekundære data som fagbøger, Internet og 
Bloomberg. Konklusioner fra e-mail korrespondance er til en hvis grad benyttet som primære data. 
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2.2.1. Usikkerheder ved dataindsamlingen 
Min e-mail korrespondance har foregået med Lakshman Atchuthan, CEO ved ECRI.  Usikkerheden ved 
e-mail korrespondance til en mand i hans position er altid behæftet med en prioritering fra hans side. 
Det har betydet, at ikke alle e-mails er blevet besvaret og derfor har jeg måtte prøve at finde svar i 
sekundære data.   

Videre er det vigtigt at understrege, at ECRI er et selvstændigt uafhængigt institut, hvilket fjerner 
nogle troværdighedsspørgsmål angående dataindsamling fra instituttets hjemmeside eller dets 
forskeres publikationer og materiale.  

Hvor materiale fra internettet er brugt, har jeg forsøgt at verificere de data hos en sekundær kilde, 
for at sikre validiteten af de anvendte data.  
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3. Aktiemarkedets behov for at forudsige den økonomiske udvikling 
Når man investerer i aktier, er det vigtigste at analysere sig frem til de attraktive aktier. Dette kan til 
tider være en svær opgave. 

Selv de mest garvede aktieanalytikere og banker er tilfredse med, hvis de i opgangstider på 
aktiemarkedet kan klare sig lige så godt som det generelle marked. Det kan man sikre sig ved at 
sammensætte sin portefølje, så den afspejler det aktieindeks, man gerne vil følge. Det kan 
eksempelvis være OMXC20 indekset i Danmark. 

Problemet ved at investere på grundlag af en indeksportefølje er, at det giver kurstab, når 
aktiemarkederne falder. Og det virker ikke umiddelbart attraktivt, at man som investor ”kun” taber 
20 procent af den investerede kapital, selvom markedet generelt er faldet 22 procent. 

Det virker umiddelbart som en relativ uambitiøs målsætning at nøjes med at klare sig som det 
generelle marked. Det behøver man heller ikke en dyr porteføljemanager til, men bare en god 
regnemaskine. 

Investering i aktier drejer sig om andet og mere end at vælge en enkelt aktie, som på kort sigt vil 
stige stærkt. Det drejer sig om at kortlægge aktiernes aktuelle placering i økonomien og identificere 
deres potentiale og særlige risikoeksponering. Disse karakteristika kan så matches med investors 
personlige præferencer, risikoprofil samt økonomiske udvikling. 

Har man som målsætning at klare sig bedre end det generelle marked, skal man arbejde systematisk 
og grundigt med tingene. Alligevel er der ingen garanti for, at det vil lykkes at gøre det bedre end 
markedet som helhed. 

I denne afhandling vil jeg undersøge relationerne mellem konjunkturcyklussen og aktiemarkedet med 
henblik på at gennemskue, hvordan aktieinvestorer kan drage fordel af at være på forkant med den 
økonomiske udvikling og bruge dette som input til en diskussion af investeringsstrategi. 

Nedenfor vil jeg starte ud med at introducere nogle af aktiemarkedets grundlæggende 
adfærdsmønstre og mekanismer, med henblik på at underbygge aktiemarkedets behov for at forstå 
og forudsige økonomien. 

3.1. Sammenhæng mellem økonomi og aktiemarked 
Økonomien og aktiemarkedet er tæt relateret. Mange undersøger endda aktiemarkedet for at finde 
ud af, hvordan det går med økonomien. Sammenhængen mellem de to størrelser går dermed begge 
veje. Det har længe været kendt og accepteret at hvis aktiemarkedet falder i en periode, er det 
sikkert at økonomien følger efter. Derimod er der kun svage beviser for, at aktiemarkedet forårsager 
økonomien til at stige eller falde. Den omvendte relation har derimod mere direkte konsekvenser for 
aktiemarkedet. 

Aktiemarkedet påvirker ikke direkte økonomien. Den er nærmere et spejlbillede af folks generelt set 
korrekte holdninger om, hvad der kommer til at ske i økonomien. Den bedste måde at forstå denne 
relation på, er at indse, at værdien af et aktiemarkedsindeks som S&P 500, helt basalt er en pris. 
Fordi værdien af et indeks er en pris, har indekset kun to determinanter: udbud og efterspørgsel.  
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3.1.1. Udbud 
Enhver grundbog i økonomi kan fortælle os, at for de fleste varer gælder at hvis udbuddet stiger på 
kort sigt, så vil prisen på varen falde. Eksempelvis, hvis et bilselskab pludselig fordoblede deres 
udbud af biler, så ville vi forvente at prisen for bilerne ville falde.  

Hvis vi troede at ændringer i udbuddet af aktier er den primære årsag til at aktiemarkederne stiger 
og falder så, ifølge denne regel, når et selskab udsteder nye aktier ville vi forvente at prisen på aktien 
ville falde. Hvis aktiekurser blev styrede af udbuddet af aktier, og markedet falder før økonomien, 
burde vi se en overflod af aktieudstedelser før en recession. Dette forekommer dog ikke sådan i 
praksis, eftersom nye aktieudstedelser har det med forekomme, når økonomien går ind i en 
vækstperiode, hvor selskaberne kan få mest for aktierne. Dette skyldes, at pengene fra en 
aktieudstedelse går til, at forøge selskabets output, hvilket fører til yderlige økonomisk vækst. 

3.1.2. Efterspørgsel 
Det lader til, at hvis vi vil forstå, hvorfor økonomien har det med at bevæge sig i samme retning som 
aktiemarkedet, er vi nødt til at overveje efterspørgslen efter aktier. For at gøre dette er vi nødt til at 
forstå, hvad der motiverer en investors beslutning om at købe eller sælge aktier. Mange investorer 
som eksempelvis Warren Buffett evaluerer/bedømmer sine aktieporteføljer via deres indre værdi. 
Den indre værdi er den totale forventede indtjening i et selskab over en periode, tilbagediskonteret 
ud fra det faktum, at en dollar i dag ikke er lige så meget værd som en dollar i morgen. Hvis 
investorer tror, at en recession er under opsejling, så vil de tro at selskabers indtjening vil være 
mindre i fremtiden (eftersom det er hvad, der typisk sker under en recession), hvilket vil presse den 
indre værdi af aktien nedad. Når en akties indre værdi ligger langt under sin aktuelle handelspris, vil 
investorerne sælge ud af aktien, hvilket styrer prisen på aktien nedad. Hvis investorer omvendt tror, 
at et økonomisk boom ligger for døren, vil de hæve deres estimater for den indre værdi, fordi de 
fremtidige indtjeninger forventes højere end tidligere. Dette fører ofte til, at den indre værdi er langt 
højere end den aktuelle handelspris, hvorfor investorerne køber op i aktier. Dette fører til en stigning 
i aktiekurserne.  

Troen på at aktiemarkedet fungerer som drivkraft for økonomien, skyldes en fejl i hele tankegangen. 
Generelt set tror vi, at hvis A kommer før B, så må A også have forårsaget B. Filosoffer refererer dette 
fænomen som post hoc, propter hoc fallacy. I denne situation er det forventningen om et fald i 
økonomien, der forårsager aktiemarkedets fald i dag. Eller i logiske termer, A kommer før B, fordi 
forventningen til B forårsager A. Det er vigtigt at indse, at det ikke er forventningen til de fremtidige 
økonomiske ændringer, der forårsager ændringer i aktiekurserne. Det skyldes alene det faktum, at 
mennesker handler på baggrund af disse forventninger. Hvis investorer købte eller solgte aktier 
baseret på astrologiske faktorer, så ville det være stjernerne, som forårsagede ændringer i 
aktiekurserne, og økonomien ville ikke have noget med ændringerne at gøre. 

Det er udelukkende fordi, at et stort antal af investorer handler på baggrund af princippet om indre 
værdi, at økonomien har det med at følge aktiemarkedet. Investorerne overvåger konstant de 
makroøkonomiske variable med henblik på at forudsige den næste nedtur i økonomien. Investorerne 
har ofte ret, når de forudsiger den fremtidige vækstrate i økonomien. Som resultat heraf, sælger de 
ofte ud af deres aktiebeholdninger før økonomien begynder at falde, hvorfor det ser ud som om, at 
aktiemarkedet forårsager en recession eksempelvis. I realiteten hænger kausaliteten mellem de to 
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størrelser faktisk sammen den anden vej, fordi de to ting, der forårsager prisændringer er ændringer 
i udbud eller efterspørgsel. 

3.2. Værdiansættelse af aktier 
Den anden relation, altså økonomiens påvirkning på aktiemarkedet, er derimod mere direkte. Hvis vi 
konkluderer at værdiansættelse af et selskabs indre værdi ud fra selskabernes fundamentale 
værdier, er måden den overvejende del af aktiemarkedet bestemmer, hvilke aktier de vil investere i, 
så er det selvfølgelig denne teknik, vi skal undersøge nærmere for at forstå sammenhængen mellem 
økonomien og aktiemarkederne. Selvfølgelig eksisterer der andre metoder at udvælge aktier på, men 
som udgangspunkt er værdiansættelse af et selskabs indre værdi den mest anvendte og 
respekterede måde at gøre dette på (Malkiel, 2007). 

Helt banalt set afspejler en aktiekurs værdien af et selskabs forretningsmæssige tilstand. Hvis et 
selskab klarer sig godt, er det sandsynligt, at prisen på selskabets aktier vil stige og omvendt vil aktien 
med sikkerhed falde, når selskabet står overfor en periode med svage forretningsmæssige udsigter. 
Aktiekurser afspejler, hvordan det går med et selskab og endnu mere interessant, hvad der forventes 
af selskabets fremtidige forretningsmæssige muligheder. Aktiekurserne bestemmes af en bred 
kombination af faktorer, som ingen analytiker konsistent kan forstå eller forudsige. 

3.2.1. Indtjening er nøgleordet 
Et aktieselskabs primære formål er at skabe overskud og tjene penge til sine aktionærer, hvorfor 
indtjeningen i et selskab er den centrale målestok for om selskabet klarer sig godt. Et selskab bør 
hele tiden forfølge muligheder for at forbedre forretningsforholdene og dermed sørge for en 
kontinuerlig vedligeholdelse og forbedring af indtjenings- og vækstmulighederne på sigt. I bund og 
grund bør alle handlinger og beslutninger, et selskab laver, evalueres op imod, hvorvidt indtjenings- 
og vækstmulighederne påvirkes på sigt.  

Set ud fra aktiemarkedets synspunkt betyder det, at nyheder og informationer, der kan indikere 
noget om kortsigtede henholdsvis langsigtede indtjenings- og vækstmuligheder, bliver den primære 
drivkraft for en aktiekurs. Med andre ord påvirkes aktiekurserne via nyheder og informationer, der 
fører til forventningsændringer om fremtidens indtjenings- og vækstpotentiale, se Bilag ”Vigtige 
Begivenheder” for eksempler på nogle selskabsspecifikke begivenheder.  

På aktiemarkedet kan en nyhed eller information overordnet set relatere sig til et af følgende 
niveauer: 

• Selskabs/aktieniveau 
• Sektor/industri/brancheniveau 
• Markedsniveau 

En aktieanalytikers grund til at eksistere er at forudsige fremtidige indtjeningsniveauer og dermed 
kursudviklingen, hvilket gøres ved at kende og forstå de nyhedstyper og faktorer, der påvirker 
indtjeningsmulighederne fra de tre niveauer.  

Netop dette tætte forhold mellem selskabets indtjeningsmuligheder og dine muligheder for 
kursstigning er karakteristisk for investering i aktier og vigtig at huske, når man skal forsøge at forstå 
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de risikofaktorer, der generelt knytter sig til investering i aktier (Malkiel, 2007). Med andre ord er det 
korte og det lange at kunne vurdere de informationer og nyheder, der flyder fra disse tre 
nyhedskanaler med henblik på at vurdere og forstå den aktierelaterede risiko ved en begivenhed 
eller hændelse. 

Kursen på en aktie påvirkes grundlæggende set af tre forskellige drivkræfter, defineret ved nyheds- 
og informationsflow fra ovenstående tre niveauer. Forstår man ikke disse drivkræfter, er det 
vanskeligt at analysere sig frem til de mest attraktive aktier. Får man derimod sat sig godt ind i 
grundprincipperne, er man godt klædt på til at finde frem til de aktier, som passer til ens 
investeringsprofil/strategi udelukkende ved selvstudier. 

3.2.2. Aktiemarkedet styres af nyheder og forventninger 
Et grundlæggende træk ved aktiemarkedet er, at dette marked er nyheds- og forventningsdrevet. 
Investorernes forventninger til et selskabs indtjeningsevne og vækstmuligheder har stor betydning 
for udviklingen i kursen på selskabets underliggende aktie. Den investor, der forventer øget 
indtjening, vil betale en højere pris for aktien end den, der forventer en lavere indtjening. På den 
måde afspejler kursværdien på en aktie markedets forventning til selskabets fremtidige 
indtjeningsevne.  

Nyheder og informationer flyder sekund for sekund i stride strømme til de finansielle markeder, som 
markedets interessenter tolker og vurderer for at skabe en realistisk forventning til et selskabs, en 
sektors eller et markeds muligheder for at tjene penge. Al information, der antages af markedet at 
have bare den mindste påvirkning af et selskabs eller en sektors og muligvis hele aktiemarkedets 
performance, bliver nøje analyseret og mødes i en treenighed for at fastsætte en pris fra sekund til 
sekund. 

Forventningsdannelsen er et interessant fænomen. Forventninger dannes på baggrund af 
informationer og nyheder, analyser og rapporter, som alle florerer hyppigt på aktiemarkederne. 
Generelt set, hvad er det ved en nyhed eller information, der gør at aktiemarkedet, finder den 
interessant, og får aktiekurserne til at ændre sig? Kort sagt er det nyhedselementet, der fører til en 
ændring i forventningen til enkeltaktier eller aktiemarkederne som helhed, og dermed forårsager ryk 
i aktiekurserne, når investorer handler på baggrund af disse forventninger. Hvis konsensus 
(markedet) forventer, at en given information eller nyhed udkommer på et givent niveau, og 
nyheden aktualiseres på dette forventede niveau, fører dette ikke til massiv markedsreaktion. For at 
dette sker skal nyheden afvige fra det forventede og derfor indeholde et reelt nyhedselement eller 
være en direkte overraskelse (positiv eller negativ) for markedet. Det er altså risikoelementet, i form 
af usikkerheden ved, at en nyhed kan afvige fra konsensus, der skaber overraskelsen og en ny 
forventningsdannelse i markedet, som fører til ændringen i aktiekurserne. 

3.2.3. Fokus er markedsniveauet 
Hvordan samfundsøkonomien udvikler sig, har stor betydning for den forventede indtjeningsvækst i 
selskaberne. Selskaberne har generelt en højere indtjening under perioder med højkonjunktur 
sammenlignet med perioder med lavkonjunktur. Appetitten på risiko og lysten til at investere i aktier, 
er derfor logisk nok størst under perioder med højkonjunktur. Den økonomiske udvikling er med til at 
bestemme den fremtidige retning på aktiemarkederne, hvorfor de mange økonomiske indikatorer, 
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der netop bruges til at overvåge og forudsige den økonomiske udvikling er vigtige at følge. Det er alfa 
omega for aktieinteressenter, ligesom så mange andre, at kunne følge med i og forstå de mange 
forskelligartede påvirkninger og konsekvenser af disse indikatorers informationsindhold til 
markederne. 20-30 % af en aktiekurs siges at kunne forklares af markedsniveauet, altså det generelle 
økonomiske landskab der omkredser et selskab (Langer, 2009). 

De tre niveauer, beskrevet i forrige afsnit, har alle sin berettigelse, når aktier værdiansættes og 
vurderes som potentielle købskandidater. Men i denne afhandling vil fokus være at sætte økonomien 
og aktiemarkederne i stævne, for at skabe et overblik over årsags-virkningssammenhænge mellem 
de to størrelser. Herfra vil jeg koncentrere mig om økonomiens påvirkning af aktiemarkederne og 
aktiemarkedernes sammenhæng til økonomien.  
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4. Den økonomiske maskine og konjunkturcyklussen 
Økonomien kan ses som en stor maskine, hvor dens komponenter (markeder, sektorer og segmenter 
osv.) fungerer som store og små tandhjul, der griber ind i hinanden. Hvert tandhjul kan køre med 
forskellige hastigheder og påvirke de omkringliggende tandhjul, altså tvinge dem til at køre hurtigere 
eller langsommere. Et tandhjul kan vokse sig større eller mindre i perioder og dermed have forskellig 
betydning for økonomiens/maskinens præstation. Nogle ændringer i tandhjulenes tempo påvirker 
kun lidt og lokalt, mens andre ændringer påvirker større dele af maskinen og nogle gange hele 
maskineriet og sætter hele systemet under negativt eller positivt pres. Der kan opstå flaskehalse, 
hvor dele af økonomien simpelthen ikke er gearet til at følge med, hvorfor der kan opstå kriser og 
problemer i dele af økonomien. 

Det er blandt andet disse mekanismer, samt hvorledes de påvirker aktiemarkedet, som vil blive 
undersøgt nærmere i denne afhandling. Først og fremmest vil jeg kigge nærmere på det 
altoverskyggende makroøkonomiske begreb; konjunkturcyklussen. Konjunkturcyklussen er 
interessant af mange årsager, men den primære er, at denne cyklus er et interessant værktøj til 
skabe nogle rammer til at diskutere økonomiens aktuelle tilstand og fremtidige udvikling samt hvilke 
dele af økonomien, som er primus motor, altså primær drivkraft. Med andre ord kan 
konjunkturcyklussen være et nyttefuldt redskab blandt andet når selskabers vækst- og 
indtjeningspotentiale skal vurderes fremadrettet.  

Forskellige selskaber, i form af deres valg af forretningsmodel, er mere eller mindre påvirkede af 
forskellige dele af økonomien. Forskellige sektorer eller forretningsområder har forskellig følsomhed 
overfor konjunkturerne, dette kommer vi tilbage til senere. Eksempelvis påvirker den aktuelle 
svineinfluenza den generelle økonomi, men der er stadig selskaber og lande, som ikke er påvirkede 
endnu, og måske ikke bliver det. Det er heldigvis sjældent, at økonomien eller maskineriet oplever en 
så omfattende indblanding som den nuværende finanskrise og recession, som har spredt sig fra 
økonomi til økonomi. Typisk vil naturkatastrofer, krige, kriser og epidemier omfatte de 
omkringliggende lande og en økonomis vigtige handelspartnere. Pointen er, at det vigtigt at afdække 
omfanget af sådanne ukontrollerbare hændelser og vurdere konsekvenserne for de aktier, man 
værdiansætter. 

Derudover kan delkomponenter af en økonomi være periodemæssigt under pres, eksempelvis 
boligmarkedet eller arbejdsmarkedet, uden at det påvirker andre væsentlige dele af økonomien. 
Men selvfølgelig dur det ikke at eksempelvis boligmarkedet ligger med en ”forkølelse” for længe 
uden at få behandling, for resultatet er, at det udvikler sig til farligere ting som ”lungebetændelse” 
eller andre farligere sygdomme, som med tiden kan sprede sig rundt i økonomien. Tidsperspektivet i 
en hændelse, hvad enten den er negativ eller positiv, er derfor en vigtig faktor, når dele af den 
økonomiske tilstand skal vurderes og forudsiges. 

Konjunkturcyklussen er et aggregeret værktøj, som er et der overvåger hele maskinen, og derfor 
omfatter alle maskinens tandhjul, og derfor er et centralt redskab i en makroøkonomisk analyse til at 
overvåge den generelle økonomiske udvikling i et land eller region. 
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4.1. Konjunkturcyklussen 
Konjunkturcyklussen er et makroøkonomisk begreb til at følge og overvåge den aggregerede 
økonomiske tilstand og udvikling. I teorien kan økonomien placeres i konjunkturcykluskurven, 
hvorved det er muligt at sige noget om økonomiens tilstand her og nu og den fremadrettede 
udvikling. Denne øvelse er paradoksal nok ikke så ligetil, som det lyder.  

Ligesom den menneskelige natur har økonomien sine gode og dårlige stunder. Alle økonomier i 
verden oplever svingninger i den økonomiske aktivitet. Der er tidspunkter, hvor økonomien vokser 
robust med stigende indkomster til husholdningerne, masser af privatforbrug, selskaber ansætter 
masser af arbejdskraft og udvider deres forretning. Så er der tidspunkter, hvor økonomien ser træt 
ud med sløje vækstudsigter. I en sådan økonomisk tilstand opleves faldene eller direkte lavt 
privatforbrug og lav investeringslyst fra selskaberne. En konjunkturcyklus er ikke et regelmæssigt, 
forudsigeligt eller gentagne fænomen, som pendulsvingningerne i et bornholmerur. Timingen er 
tilfældig og i det store hele uforudsigelig, ifølge mange økonomer(kilde). Det mest ekstreme tilfælde 
en økonomi kan befinde sig i, er i en recession eller recessionslignende tilstand. Her krymper 
økonomien ligefrem. Med tiden fører en recession frem til en ny omgang med stigende økonomisk 
aktivitet, også kaldet et recovery. Det er helt naturligt for økonomien at følge sådan et mønster. 
Disse svingninger mellem gode og dårlige økonomiske tilstande, økonomiens ebbe og flod, kalder 
man konjunkturcyklusser. 

Et nærliggende spørgsmål til ovenstående kunne være, hvorfor en økonomi overhovedet bevæger sig 
i cyklusser, og ikke bare har konstant positiv vækst til glæde for alle? En åben økonomi er helt banalt 
set en refleksion af menneskelig adfærd, hvor millioner af mennesker tager økonomiske og 
finansielle beslutninger hver dag. Hvad skal de købe? Hvor meget kan de forbruge? Er det et godt 
tidspunkt at investere i aktier? Selskabsledere står overfor spørgsmål om, hvornår det er tidspunktet 
for at ansætte nye medarbejdere, hvornår skal lagrene udvides eller ombygges, eller skal 
forretningen udvides gennem opkøb? 

Det ville være utopi at tro på en perfekt verden, hvor alle beslutninger ville være optimale og 
effektive og føre til de bedste løsninger for alle parter. Af og til tager forbrugere, selskaber, 
investorer og politikere fejl og dårlige beslutninger, der kan have større økonomiske konsekvenser. 
Eksempelvis kan husholdningerne have lånt så meget, at de har problemer med at efterleve sine 
låneaftaler. Bankerne vil som konsekvens heraf opleve lavere indtjening i takt med, at husholdninger 
ikke klarer rentebetalingerne på deres lån. Et andet eksempel kan være detailhandlerne, som kan 
have sat sig fejlagtige forventninger til den kommende tids privatforbrug. Dette vil medføre, at 
detaillisten kan blive fanget på hælene med fulde lagre klar til distribution og salg samtidig med at 
forbrugernes købelyst er lav. Denne situation sætter detailhandlerne i et dilemma med forventelige 
tab til følge. Hvis disse ”fejl” er af en sådan størrelsesorden, at omfanget og konsekvensen heraf 
berører flere parter i økonomien, kan det fører til en økonomisk nedtur. Heldigvis har regeringerne 
visse værktøjer til at tøjle økonomien i sådanne situationer. Eksempelvis kan en rentenedsættelse 
være med til at sparke gang i den økonomiske aktivitet og dermed vækstpotentiale, videre kan 
nævnes skattelettelser og større offentligt forbrug. Faktum er, at såvel regeringer, selskaber og 
investorer i den grad er afhængig af en stor mængde af økonomisk information som input til 
strategivalg, investerings- og politiske beslutninger, som dem nævnt ovenfor. 
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4.1.1. Risikoen forbundet med økonomiens gang 
I den kendte tegnefilm ”the Road Runner” er den alt overskyggende joke altid at Wile E. Coyote jager 
Road Runner, og pludselig misser ulven et skarpt sving og løber direkte ud over en klippeskråning. 
Han kigger ned og derefter i kameraet og vinker, for nu går det nedad. 

Denne historie er desværre også et meget genkendeligt billede for mange, som lod sig rive med af 
bl.a. 90’ernes økonomiske boom. Al for sent gik det op for folk at overskud, jobs og aktiekurser 
allerede var i frit fald. Men i modsætning til tegnefilmen var der ikke mange, som grinede da 
realiteten stod klart for de implicerede. Et skift fra boom til bust, fra økonomisk ekspansion til 
recession, som det vi oplevede i 2001, har været særdeles smertefuld og tragisk, for dem der havde 
vendt det blinde øje til nedturen. Det er derfor, det er så vigtigt at være forudsigende, når det gælder 
vendepunkter i økonomien. 

Er det overhovedet muligt at forudsige disse økonomiske vendepunkter? Økonomer har diskuteret 
og skændtes om netop dette emne til uendelighed og i mange år. Mange økonomer vil svare nej til 
ovenstående spørgsmål, og det er da også sjældent at økonomer for prognosticeret en recession 
korrekt. Som en undersøgelse konkluderede i 2001 ”The worldwide record of failure to predict 
recessions is virtually unblemished” (Lakshman, 2004). 

Omvendt er der også de økonomer, der mener, at det er muligt at forudsige økonomiske skift. 
Economic Cycle Research Institute (ECRI) har en firsår lang tradition bag sig med forskning i og af 
konjunkturcyklusser. Ved ECRI er man overbevist om, at man har udviklet et cyklisk setup, der kan 
sætte en hvilken som helst person i stand til at forudsige konjunkturskift. Men når nu recessioner, 
historisk set, har været så svære at forudsige, hvorfor kan ECRI så komme med sådan en påstand? 
Ifølge ECRI selv skyldes det, at de med succes har forudsagt recessioner og recoveries, når andre har 
fejlet. Dette er ikke lykkedes ECRI, fordi de var dygtigere og smartere end andre, eller fordi de har en 
hemmelig formel, men fordi at de mange års forskning i konjunkturcyklusser har båret frugt. ECRI har 
en track record, der taler for sig selv. De har ikke bare forudsagt samtlige recessioner siden, de har 
også forudsagt dem før alle andre  (Lakshman A. , 2009). 

De forskningstraditioner som er forplantet i ECRI blev oprindeligt givet videre fra Geoffrey H. Moore, 
en legendarisk økonom og forsker i konjunkturcyklusser. Moore var Wesley C. Mitchell og Arthur F. 
Burns protégé, som i det tyvende århundrede pionerede den moderne forskning i og af 
konjunkturcyklusser. Moore’s karriere varede seks årtier, hvor han fokuserede på at udvikle praktiske 
værktøjer til at overvåge og forudsige økonomiske cyklusser. Hans arbejde står i stor kontrast til den 
generation af økonomiske forskere, som for lang tid siden blot rystede på skuldrene og gav sig til at 
tro, at forudsigelser om konjunkturskift var umuligt og derfor irrelevant. 

Hos ECRI er man overbevist om nytten og værdien af disse værktøjer. ”We believe these tools are 
invaluable in helping you make decisions about your business and your personal life” (Lakshman A. 
&., 2004) – og hvorfor det? Fordi der er både muligheder og trusler forbundet til 
konjunkturcyklussens op- og nedture, som er relevant for alle at kende til. Hvornår kommer det 
næste økonomiske vendepunkt? Hvordan kan man undgå at komme galt i sted i nedgangstider? 
Hvornår kan mulighederne under et boom udnyttes bedst? ECRI mener, at man med deres værktøjer 
kan overvåge og forudsige konjunkturcyklussen og på den måde reducere risikoen forbundet med 
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økonomiens gang i stedet for at lukke øjnene for en økonomisk nedtur og samtidig gribe 
mulighederne, når økonomien ekspanderer.  

Wile E. Coyote skraber sig selv op fra klippebunden og påbegynder straks en ny hovedløs jagt uden at 
have taget ved lære af tidligere fejl. Ligegyldig hvor mange gange det går galt for ham, kommer en 
tegnefilmsfigur aldrig rigtig galt af sted. Men livet er ikke en tegnefilm. Og hvis det er en selv, der må 
tage en dukkert, når økonomien foretager et uforventet skift, er smerten virkelig nok, og det er 
muligvis ikke så nemt at skrabe sig selv af klippebunden som Wile E. Coyote. 

De næste afsnit er primært inspireret af Wesley Mithell’s og Geoffrey Moore’s arbejde med 
konjunkturcyklussen igennem det 20. Århundrede, se blandt andet (Moore, 1983), (Mitchell, 1946) 
og (National Bureau of Economic Research). 

4.1.2. Fødslen af den moderne konjunkturcyklus 
Mennesker har altid vidst, at gode tider kommer og går. I Bibelen berettes der om syv gode år 
efterfulgt af syv dårlige år. Indenfor landbrugsøkonomi, har ændringer i vejret og afkastet fra 
afgrøder en direkte påvirkning på væksten. Ikke overraskende, eksisterede der en populær teori i 
1800-tallet, der forklarede cyklusser i den økonomiske aktivitet på basis af korrelationen med 
cyklussen for solpletter/solformørkelse. 

Det var dog først, da den pengebaserede økonomi opstod, at grundstenene for det cykliske mønster, 
vi kender i dag, blev lagt. Da arbejdskraft kunne sælges mod en form af betaling og varer og 
tjenesteydelser kunne handles for penge i stedet for at blive byttet mod andre varer. Her blev det 
muligt for folk udelukkende at stole på mekanismen om at lave og forbruge penge som en del af 
deres levebrød. Regeringer fandt hurtigt ud af, at de kunne bruge penge til at understøtte 
administrationen af dens pligter via skatter, mens samfundet fandt sig selv i stigende grad udsat for 
en ny form af svingninger i velstand og depression. 

Selvom en pengebaserede økonomi spiller en central rolle i en moderne konjunkturcyklus, var det 
først ved den industrialiserede økonomis opståen, at den cykliske natur i vores frie markeder blev 
cementerede. En industrialiserede økonomi kræver en anden form for organisation end den hidtidige 
landbrugsøkonomi. Først og fremmest kræver en industrialiserede økonomi et finansieringssystem, 
så der kan opbygges en industriel kapacitet, som bygning af fabrikker osv. Kreditter udvides og gæld 
optages mod forventning om, at begge sider vil profitere heraf. Endvidere kræver industriproduktion 
en lagerfunktion, der opsættes forskellig geografiske steder. Dette medfører selvfølgelig en stigende 
usikkerhed i produktionen og prisfastsættelsen, og samtidig opstod problematikken om 
tidsforsinkelse i forhold til markedsreaktionerne. Tiltagende og aftagende overskud i forskellige faser 
af produktionscyklussen drev beslutninger om, hvor meget af en vare der skulle produceres, hvor 
meget der skulle købes ind og til hvilken pris. Som selskaberne voksede i størrelse, med relativt set få 
ledere ansvarlige for mange ansatte, fører dette til at enhver beslutning, som lederen foretager, 
berører rigtig mange mennesker på en gang. 

Før den industrielle sektor begyndte at dominere økonomien, var det eksterne kræfter, som vejret, 
krige og store sygdomsepidemier der drev økonomien op og ned. Af naturlige årsager er disse 
eksterne chok ikke forudsigelige via økonomisk prognosticering. Først da den økonomiske 
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konjunkturcyklus blev domineret af beslutninger om priser, produktion, beskæftigelse og finansiering 
blev det mere rimeligt i teorien at prøve at forudsige disse cyklussers færden. 

Folk bliver dog ved med at beskylde eksterne choks for cykliske nedture, når synderen skal findes. I 
1990 begrundede nogle den amerikanske recession med Iraks invasion af Kuwait. I 2001 blev 
terrorangrebet, af nogle, ligeledes kvitteret for den forrige recession. Denne form for bias er 
uundgåelig og en del af den menneskelige natur.  

I de sene 90’ere kunne New Economy4

4.1.3. Definitionen 

 pionerer stort set ikke gøre noget forkert, men efterfølgende 
er der mange, som beskylder dem for, at det gik så galt, som det gjorde under dot-com boblen. 

Men hvis eksterne choks ikke forårsager økonomiske nedture, hvorfor opstår de så? Henover dette 
århundrede er en del forskellige konjunkturcyklusteorier udsprunget. Som tidligere nævnt sporede 
nogle teorier en sammenhæng mellem cyklussen og solpletter. En anden teori blev baseret på Venus 
og dens påvirkning af vejret. Vejret har også været en fysisk og emotionel determinant i og med at 
godt vejr påvirkede humøret og sindet, hvilket skulle afspejle økonomiske adfærd. Andre fokuserede 
på de psykologiske faser i kreditcyklussen. En tredje og meget større gruppe kiggede på påvirkningen 
fra institutioner, og hvordan institutionernes ændringer påvirkede konjunkturcyklussen. I denne 
gruppe finder vi en anden velkendt økonom Joseph Schumpeter, som i starten af det 20. århundrede 
observerede hvordan innovation kommer i bølger og starter perioder med økonomisk ekspansion. 
Videre eksisterede andre teorier, der fokuserede på forventede fremtidige overskud og dettes 
påvirkninger på forretningstilliden, ændringer i ordretilgang der igen påvirker indkøb og fluktuationer 
i forbrugernes indkomster, produktion, likviditet og priser (Lakshman A. &., 2004). 

Der er især to organisationer, som er værd at bide mærke i, når man diskuterer den amerikanske 
konjunkturcyklus, og det er National Bureau of Economic Research (NBER) og Economic Cycle 
Research Institute (ECRI)5

Ifølge Wesley Mitchell havde mange af disse teorier hver sin berettigelse til at forklare bestemte 
situationer. Men de var ikke samlet på en sådan måde, der gjorde nogen af teorierne i stand til at 
forklare alle de forskellige fænomener og situationer, der kunne påvirke konjunkturcyklussen. 
Problemet var alt for komplekst. Selvom der eksisterede historiske dataserier om 
konjunkturcyklusser, der beskrev specifikke økonomiske kriser, der havde fundet sted i forbindelse 
med økonomiske nedture, kastede det ikke lys over en fællesnævner, et fælles mønster, der kunne 
bruges til at forklare den essentielle natur for en konjunkturcyklus. 

. 

                                                            
4 The New Economy was an evolution of developed countries from an industrial/manufacturing-based wealth producing economy into a 
service sector asset based economy, brought about by globalization and currency manipulation by governments and their central banks. 
Some analysts claimed that this change in the economic structure of the United States had created a state of permanent steady growth, 
low unemployment, and immunity to boom and bust macroeconomic cycles. They believed that the change rendered obsolete many 
business practices. Critics of these ideas felt vindicated when the stock market bubble burst. Many of the more exuberant predictions 
proved to be wrong. Some pundits continue to use the term New Economy to describe contemporary developments in business and the 
economy. 
5Læseren kan erhverve mere viden om disse organisationer i bilag, hvor de centrale personer indenfor konjunkturområdet ligeledes vil 
blive introduceret. Størstedelen af de forestående afsnit er inspireret af disse organisationers arbejde med konjunkturcyklussen igennem 
det seneste århundrede. 
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Mitchell bragte orden i debatten ved at etablere en simpel struktur, der kunne adressere netop dette 
problem. Han mente, at den eneste fornuftige tilgang for at kunne forstå konjunkturcyklusser 
dybdegående var ved at indsamle og studere observerede historisk data. Med udgangspunkt i disse 
fakta kunne en teori udvikles og sammenhænge kunne fremhæves. Teorier der ikke fungerede i 
praksis blev kasseret. Over tid håbede han på, at konjunkturcyklusser kunne forstås på en mere 
detaljeret og præcis måde. På grund af kompleksiteten ved en konjunkturcyklus og dens egenskaber, 
forventede Mitchell ikke at komme hurtig frem til en komplet konjunkturcyklusteori. 

Mitchell’s tilgang var spået til at blive en lang og udmattende undersøgelse. Det kastede dog straks 
noget af sig at kigge på konjunkturcyklusser med en så detaljeret og systematisk tilgang. For første 
gang blev der formuleret en definition af den moderne konjunkturcyklus. Ifølge Mitchell: 

”Business cycles are a type of fluctuation found in the aggregate economic activity of nations that 
organize their work mainly in business enterprises: a cycle consists of expansions occurring at about 
the same time in many economic activities, followed by similarly general recessions, contractions, and 
revivals which merge into the expansion phase of the next cycle; this sequence of changes is recurrent 
but not periodic; in duration business cycles vary from more than one year to ten or twelve years; they 
are not divisible into shorter cycles of similar character with amplitudes approximating their own.” 

Denne definition fungerede, som det første kort over det territorium ledende økonomer havde sat 
sig for at udforske. Mitchells definition opsatte nogle rammer, der hjalp med at guide den videre 
udvikling af forståelse af konjunkturcyklusser. 

Ved at kigge på de gange hvor cyklussen har ændret retning (National Bureau of Economic Research), 
identificerede økonomerne ved National Bureau of Economic Research (NBER) nogle vigtige 
økonomiske sammenhænge. Disse sammenhænge afslørede konsistente sekvenser af hændelser, der 
udspillede sig omkring økonomiske vendepunkter. Eksempelvis opdagede man, at antallet af nye 
ordrer faldt umiddelbart inden produktionen faldt, hvilket blev efterfulgt af en stigning i varigheden 
af arbejdsløshed. Selvom opdagelsen af et sådan mønster var betydelig og vigtig, vidste Mitchell, at 
der skulle væsentlig flere observationer til, før en generel teori kunne udformes. 

I 1929 stod forskningen ansigt til ansigt med virkeligheden. Den spekulative euforiske stemning der 
omkransede den første ”New Era”(New Economy periode) i det 20. Århundrede, endte brat med 
aktiemarkedernes ”Great Crash”. Kontraktionen der efterfulgte var dyb og langsigtede. Forskningen 
stod med et praktisk eksempel mellem hænderne og set i lyset af kontraktionens alvor, hvilede hele 
nationens øjne på resultaterne af undersøgelserne. 

I 1930’erne opfordrede den amerikanske skatteminister Henry Morgenthau Jr. Mitchell til at 
undersøge om der var nogle økonomiske variable, der muligvis kunne indikere en forbedring af 
økonomiens tilstand. På grund af Mitchell’s mange års arbejde med konjunkturcyklussen og hans 
observationer af en konsistent sekvens af hændelser omkring vendepunkter, var det muligt for 
Mitchell og Burns at liste en række ledende indikatorer, der indikerede denne forbedring i 
økonomien. 

Begyndelsen på 2. Verdenskrig skiftede nationens fokus. Selvom arbejdet med konjunkturcyklusser 
fortsatte ufortrødent, blev mange nøgletal og hændelser begrundet med krigens rasen. I 1946 
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publicerede Mitchell og Burns deres hidtidige resultater og viden om konjunkturcyklusser i værket 
”Measuring Business Cycles”. Dette værk kridtede banen op for Geoffrey Moore’s fremtidige arbejde 
og den næste generation af konjunkturcyklus økonomer.  

4.1.4. Styr på begreberne 
En anden kilde til stor forvirring i debatten om konjunkturcyklusser og recessioner og recoveries 
handler om simpel begrebsforvirring. Det er vigtigt at forstå præcist, hvad der menes, når der 
diskuteres forskellige typer af cyklusser. 

I 1999 begyndte Japans økonomi at ekspandere efter en lang periode med fald. Men fordi mange i 
Japan ikke definerede recessioner ud fra den klassiske definition, men mere som en periode, hvor 
væksten falder under dens gennemsnitlige trendniveau, var mange ikke overbevist om recoveriens 
eksistens. Med andre ord betød det, at hvad mange mente var kontinuerlig recession i virkeligheden, 
var en periode med langsommere vækst end gennemsnitsvæksten. Teknisk set kendes disse 
fluktuationer i vækst i forhold til trenden som vækstcyklusser. 

Under en klassisk konjunkturcyklus recession skrumper og vokser økonomien faktisk under nul 
procent. På den anden side, er en recession set i forhold til vækstcyklussen, defineret som en periode 
med vækst under trendniveauet. Perioder med vækst under trendniveauet er ikke nødvendigvis 
betydende med, at en konjunkturcyklus recession er forestående. Faktisk kaldes en periode med 
vækst under trendniveauet, som ikke udvikler sig til negativ vækst for ”slowdown” eller blød landing. 

 

 

En konjunkturcyklisk 
recession er et fald i den 
økonomiske aktivitet, fra 
punkt A til B. En 
vækstratecyklisk nedtur 
er et fald i vækstrate for 
økonomisk aktivitet, fra 
punkt C til D. Bemærk at 
toppen og bunden af 
vækstratecyklussen 
kommer før toppen og 
bunden af 
konjunkturcyklussen. 

 

 

 

Kilde: (Lakshman A. &., 2004), side 75 

Figur 2: Konjunkturcyklus og vækstratecyklus 
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Fra de tidlige 70’ere til først i 90’erne var vækstcyklusser en stor del af den internationale 
økonomiske forskning. Mange af de undersøgte økonomier oplevede lange perioder med ekspansion 
uden de klassiske recessioner. I de to efterfølgende årtier efter anden verdenskrig oplevede Tyskland 
konstant vækst uden recessioner. Japan oplevede kun en enkelt recession mellem 1954 og 1992. Ikke 
desto mindre oplevede disse økonomier cyklusser i form af hastigheden i væksten. Nogle gange 
voksede økonomien hurtigere end det gennemsnitlige trendniveau og andre gange langsommere. 
Derfor blev det interessant at overvåge skiftende perioder mellem over- og under trendniveauet i 
søgningen på sammenhænge mellem forskellige markedsorienteret økonomier. 

Forudsigelse af økonomiske vendepunkter, ved brug af vækstcyklusser, er problematisk i den 
forstand, at det kræver kendskab til det aktuelle trendniveau på et hvilket som helst tidspunkt. 
Historisk set er det muligt at kigge tilbage og beregne dette trendniveau, men man kan ikke kende 
den i nutiden, fordi den højst sandsynligt skifter under fødderne på dig. 

Ikke desto mindre har vækstcyklus-konceptet hjulpet til forståelsen af økonomiske fluktuationer. I 
starten af 80’erne begyndte bl.a. OECD at benytte vækstcyklusser og bruger dem den dag i dag. 
Beslutningstagere derimod kan ikke foretage valg på baggrund af noget, der er sket og samtidig have 
et presserende behov for at forstå hvad der sker nu og fremover. Det er derfor, at vi i 
prognosticeringens tjeneste fokuserer på noget andet – vækstratecyklussen – ud over den klassiske 
konjunkturcyklus. 

Konjunkturcyklussen består af skiftende perioder mellem ekspansion og kontraktion i niveauet af 
økonomisk aktivitet, som opleves af markedsorienteret økonomier. En top i konjunkturcyklussen er 
det punkt, hvor økonomien stopper med at udvide sig og dernæst begynder at trække sig sammen. 
En bund i konjunkturcyklussen opstår, når økonomien stopper med at trække sig sammen og 
begynder at udvide sig igen. Top og bund er det cykliske højde- og lavpunkt, henholdsvis, på linien, 
der afspejler den økonomiske aktivitet, se figur på forrige side. Punkterne repræsenterer de 
økonomiske vendepunkter i konjunkturcyklussen. 

Selv når sådanne økonomier ikke oplever konjunkturcykliske kontraktioner, oplever de stadig 
vækstratecyklusser. Vækstratecyklussen består af skiftende perioder med stigende og faldende 
økonomisk vækst. Vækstratecyklussen kan være nedadgående, selvom økonomien stadig 
ekspanderer, og opadgående selvom økonomien stadig trækker sig sammen. Vækstratecyklusser er 
vedvarende perioder med samtidig vækst (negativ og positiv) i økonomisk output, beskæftigelsen, 
indkomster og salg.  

Forestil dig, at du kender det nuværende trendniveau på 3 % (og husk man kun kender trendniveauet 
bagudrettet). Hvis økonomiens vækstrate topper ved 5 %, og derefter vender næsen nedad, er dette 
en nedtur i vækstratecyklussen. Hvis økonomien slipper under 3 %, har vi en vækstcyklisk recession. 
Hvis væksten ender ud i en bund på 1 % og begynder at stige igen, er dette en optur i 
vækstratecyklussen. I det væksten stiger over de 3 %, refererer vi den som en vækstcyklus 
ekspansion. Husk, på intet tidspunkt i ovenstående scenarie er økonomien i en klassisk 
konjunkturcyklisk recession eller ekspansion. 
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Med andre ord er det ikke nok bare at kigge på konjunkturcyklussen for at tage temperaturen på 
økonomien og kende dens retning. Men når man ser på den klassiske konjunkturcyklus sammen med 
vækstratecyklussen, har man et fornuftigt og solidt værktøj til at overvåge økonomien i realtid6

4.1.5. Hvad er udfordringen? 

. 

Udfordringen ligger i at kunne forudsige den økonomiske udvikling med fokus på økonomiske 
vendepunkter - recessioner og recoveries. Ligegyldig om du er investor, politiker, CEO eller lignende, 
er alle økonomiske interessenter nødt til at forholde sig til økonomien og søge den 
konkurrencemæssige fordel, der ligger i at ”kende” økonomiens tilstand og udvikling. 

Som udgangspunkt må vi holde fast i, at ingen kan spå om fremtiden med sikkerhed, og som John 
Kenneth Galbraith udtalte til Wall Street Journal: "There are two kinds of forecasters: those who 
don't know, and those who don't know they don't know.'' (The Wall Street Journal, 1993). 

Økonomisk prognosticering fortjener sit dårlige rygte, når det gælder forudsigelse af recessioner og 
recoveries. Som ”The Economist” skrev, ” In March 2001, 95% of American economists thought there 
would not be a recession, yet one had already started.” (Economist, 2005). Grunden til at 
virkeligheden forholder sig sådan skyldes, at de fleste økonomer prognosticerer ved at ekstrapolere 
økonomiske trends. Selvom denne metode har sine fordele, er forudsigelse af økonomiske 
vendepunkter ikke en af dem. 

Hvorfor fejler denne tilgang ved forudsigelse af økonomiske vendepunkter? En af hovedårsagerne er, 
at disse prognosticeringsmodeller antager, at den seneste fortid er en god guide for, hvad der 
kommer til at ske i fremtiden. For det meste gælder det dog også, men når vi nærmer os et 
vendepunkt, ligger det i ordet, at mønstret ændrer sig. Kløften mellem en forudsigelse og 
virkeligheden vokser og resulterer i alvorlige fejl ved prognosticeringen jf. figur 3 på næste side. 

At kunne forudse et vendepunkt forude betyder for et selskab, at det kan nå at justere og tilpasse 
produktionen, lagrene, priserne og ansættelsessituationen. Det kan hjælpe individer til at beslutte, 
om det er det rigtige tidspunkt at skifte karriere eller købe nyt hus, bil, båd osv. Det kan assistere en 
investor i at foretage et vigtigt skift i sine aktiver. Risikoen ved at foretage en forkert beslutning er 
kraftigt reduceret, når den kortsigtede retning for økonomien kendes. På denne måde giver en 
cyklisk tankegang alle økonomiens interessenter en konkurrencemæssig fordel. 

 

 

 

                                                            
6 Advarsel: Læg mærke til forskellen mellem vækstcyklus, der bruges ofte og vækstratecyklus. Her er der mulighed for at blive godt forvirret 
over begreberne: Vækstcyklussen er ikke det samme som vækstratecyklussen. Vækstratecyklussen følger svingninger op og ned i forhold til 
vækstraten i økonomien, og er derfor et vigtigt redskab, når det bruges i sammenhæng med den klassiske konjunkturcyklus. Analyse ud fra 
vækstcyklussen kræver derimod kendskab til væksttrenden på et givent tidspunkt, da vækstcyklusser defineres som perioder, hvor 
økonomien udvikler sig over eller under trendniveauet. Dog kan dette trendniveau kun bestemmes bagudrettet. Vækstcyklusser er derfor 
gode til at beskrive og analysere historiske begivenheder, men kan være misvisende, hvis de bruges som værktøj til at forudsige fremtidige 
økonomiske vendepunkter. 
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At forudsige fremtiden fra 
tidligere mønstre kan 
resulterer i store forecasting 
fejl ved økonomiske 
vendepunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: (Lakshman A. &., 2004), side 12  

Med andre ord har aktieinteressenter, samt andre økonomer, behov for at kunne overvåge 
økonomiens tilstand og udvikling i realtid og stadig kunne se ud i fremtiden. På grund af den 
generelle økonomis betydning for selskabers muligheder til at skabe vækst og indtjening, som er de 
grundlæggende drivere for aktiekurser, prøver især aktiemarkederne at forudsige økonomien 
fremadrettet, hvilket fører til, at aktiemarkederne typisk reagerer før økonomien gør det. 

Som konsekvens af konjunkturernes betydning for selskabers fremtidige indtjenings- og 
vækstmuligheder vil jeg i næste afsnit kigge nærmere på at skabe en forståelse af den cykliske 
tankegang. 

4.2. Hvorfor økonomien stiger og falder 
Selvom de recessioner vi oplever i dag er smertefulde, falmer de i forhold til de recessioner vores 
bedsteforældre og deres forældre oplevede. I 1929-33, under The Great Depression, som varede 43 
måneder faldt BNP i U.S. 35 % og arbejdsløsheden steg over 25 % (Todays Teacher). Efter 2. 
Verdenskrig blev recessioner mindre alvorlige i omfang og længde. I 2001 recessionen faldt BNP kun 
0,5 %, og arbejdsløsheden steg 6,4 %. Selve recessionens længde var under det historiske gennemsnit 
for efterkrigstiden og overstået stort set inden, folk nåede at forholde sig til situationen. Recessionen 
varede 8 måneder. Sammenlignes niveauerne med den igangværende recession, kan der konstateres 
et fald indtil videre på omkring 10 % i BNP og 9,4 % i arbejdsløsheden. Den aktuelle recession løber 
på 18. måned i skrivende stund (maj 2009). 

Så selvom recessioner stadig er en del af vores frie markedsøkonomi, er de blevet tæmmet 
betydeligt. Nedenfor fremhæves nogle af de betydningsfulde faktorer til denne udvikling. 

Figur 3: Et vendepunkt er svært at forecaste 
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4.2.1. Automatiske stabilisatorer 
I nyere tid spiller regeringen og The Federal Reserve en langt mere indflydelsesrig rolle i arbejdet 
med at moderere recessioner og i det hele taget tæmme, ikke kontrollere, men tæmme 
konjunkturcyklussen.  

The Great Depression efterlod et dybt mærke på den amerikanske generation, der oplevede den. 
Den viste netop, hvor alvorlig en økonomisk nedtur kan være. En fjerdedel af den amerikanske 
befolkning var arbejdsløse (Todays Teacher). Den personlige indkomst var stort set ikke eksisterende 
for mange mennesker. Efterspørgslen forsvandt og recessionen rullede som en stor snebold ind i 
depression. Det nedadgående momentum virkede ustoppeligt. 

Præsident Roosevelt’s ”New Deal” (HowStuffWorks), prøvede at modarbejde den ekstreme nedtur 
ved at introducere ”automatiske stabilisatorer” i økonomien. Kongressen indførte sociale 
overførselsindkomster (Social Security legislation), en mere progressiv skattepolitik og et 
arbejdsprogram der skulle tilføre økonomien et løft. Individuelle bankkonti blev forsikret op til 
$100.000. Så i tilfælde af arbejdsløshed virkede overførselsindkomsten som en stødpude, der 
sikrede, at de mest basale behov kunne dækkes og dermed skabtes et kunstigt efterspørgselsniveau, 
der ellers ikke ville have været muligt  (The White House). Sådan en form for understøttelse anses for 
at være en automatisk stabilisator, eftersom hvis du mister dit job, får du automatisk 
arbejdsløshedsunderstøttelse, som vi kender det i Danmark.  

Penge- og skattepolitik er ligeledes blevet brugt mere aktivt til at mindske låneomkostninger og øge 
kreditmulighederne under økonomiens bevægelser. 

4.2.2. Fra industrisamfund til servicesamfund 
Svingningerne i selve konjunkturcyklussen har med årene ændret sig fra at være drastiske til at være 
mere blide og runde på grund af en langsigtet økonomisk trend: et skift fra en økonomi domineret af 
den højcyklisk følsomme fremstillingssektor til den mere smidige og blide service sektor. For 
halvtreds år siden var en tredjedel af alle jobs i U.S. indenfor fremstillingssektoren. I dag ser vi kun 
omkring 11 % i fremstillingssektoren, mens 83 % af amerikanerne arbejder indenfor servicesektoren 
(Lakshman A. &., 2004). Servicesektoren oplever, ikke som fremstillingssektoren, de store 
konsekvenser af de konjunkturcykliske svingninger, primært fordi servicesektoren ikke oparbejder 
lagre. I takt med at de mere stabile industrier og sektorer vokser til en større og mere betydende del 
af økonomien, bliver økonomien per definition mere stabil og mindre modtagelig for enten hårde 
eller langvarige recessioner. Dele af servicesektoren er dog udsat overfor konjunkturerne, især hvis 
den udbudte service er cyklisk af beskaffenhed, og derfor kan udskydes i trænge økonomiske tider – 
men stadig er cyklusserne oplevet i servicesektoren ikke nær så ekstreme som i fremstillingssektoren. 
Man kan undersøge den cykliske proces mere konkret ved at se på, hvorfor lagre udviser tydelige 
udsving i efterspørgslen igennem produktionskæden. I fremstillingsindustrien er det essentielt at 
have en effektiv lagerstyring, hvor lagrene overvåges, så de hele tiden passer til det aktuelle 
produktionsniveau. Det er derfor vigtigt, at lagerbeholdningerne overvåges igennem hele den 
cykliske proces, så produktionen ikke unødvendigt behøves at lukke ned eller stå standby. Selskaber 
indenfor fremstilling, grossister og detaillister er afhængige af at have en vis mængde af råvarer, 
halvfabrikata og varer opmagasineret for at opretholde en kontinuerlig drift indtil næste leverance. 
Nye råvarer, halvfabrikata eller varer bliver ikke leveret netop, som der er behov for dem. En hvis 
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lagerstørrelse er nødvendig for at imødekomme et uforventet skift i efterspørgslen. Lagre fungerer 
som en stødpude for producenter, leverandører og detaillister, så de kan opretholde driften uden 
uhensigtsmæssige afbrydelser. 

Som resultat har dette langsigtet skift, over mod en mere serviceorienteret økonomi, reduceret den 
økonomiske sårbarhed overfor disse voldsomme lagrecyklusser. I takt med at fremstillingsaktiviteten, 
som historisk set har været en af de primære drivkræfter, for konjunkturcyklussen, er blevet mindre 
dominerende, er volatiliteten i den generelle økonomi ligeledes blevet mindre. 

Denne udvikling har været med til at ændre den økonomiske cyklus mod længere ekspansioner og 
kortere recessioner. Den gennemsnitlige recession efter 2. Verdenskrig varer 10-11 måneder (den 
nuværende recession trækker opad mod de 11 måneder). Sammenlignet med længden af 
recessioner i det 19. århundrede, er dette godt og vel en halvering. Ekspansioner har oplevet den 
modsatte tendens og er blevet dobbelt så lange, som ekspansioner i det 19. århundrede. 

Figuren på næste side viser udviklingen i recessionslængden, og der ses tydeligt en nedadgående 
trend mod kortere recessionslængder. Dermed ikke sagt at fremtidige recessioner per definition altid 
vil være korte, men samfundsudviklingen og en bedre forståelse af konjunkturcyklussens drivere gør, 
at vi som samfund er bedre i stand til at tæmme denne cyklus end tidligere. Dermed har vi 
muligheden for at håndtere og spotte negative trends og udviklinger i tide og reagere på dem, så 
disse kontraktioner begrænses. En vigtig pointe her er dog, at vi ikke kan kontrollere 
konjunkturcyklussen, kun tæmme den og begrænse den. Et samfund kan prøve at holde den, hvor 
det gerne vil have den, men før eller siden vil økonomien skifte retning ligegyldig hvad, vi som 
samfund gør, det ligger i ordet cyklus.  

Dette betyder omvendt at ekspansioner må opleve den omvendte trend, altså stigende 
ekspansionslængder. Udover de strukturelle ændringer i økonomien eksisterer der også et naturligt 
ønske om at være i ekspansion længst muligt, eftersom det er her mennesker har lettest ved at 
opfylde deres behov og drømme både arbejdsmæssigt og privat. Eller sagt på en anden måde, det er 
under opgangstider at flest mennesker deltager aktivt i samfundet og skaber vækst og velfærd til 
glæde for alle. En lidt mere melodramatisk vinkel kan man sige, at menneskers grådighed efter at 
tilfredsstille vores egne materialistiske behov gør, at vi stræber efter at skabe indkomster og afkast, 
der berettiger disse tanker og drømme om selvrealisering. Denne fokus på hele tiden at gøre det 
bedre og skabe mere fungerer som en samfundsøkonomisk driver, der betyder, at vi forlænger 
perioder med velstand og fremgang, jf. figuren nedenfor. 
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Figur 4: Varighed af recessioner 

 

Kilde: NBER, egen tilvirkning 

Figur 5: Varighed af ekspansioner 

 

Kilde: NBER, egen tilvirkning 
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Under økonomiske ekspansioner vokser økonomien til glæde for hele samfundet. Så længe denne 
positive udvikling bekræftes af økonomien, og alt går fremad og investorer og selskaber tjener 
penge, privatforbruget stiger og husholdninger kan opfylde alle deres drømme om biler, hus, rejser 
og andre materielle goder, er der ingen som behøves at tænke videre over denne udvikling. Alt virker 
fryd og gammen indtil et økonomisk vendepunkt, recessionen, viser sit grimme ansigt. Med troen på 
konjunkturcyklussens eksistens skal dette vendepunkt komme før eller siden.  

Konsekvenserne af et økonomisk vendepunkt fra ekspansion til recession er kritisk og 
omkostningsmæssigt set af signifikant betydning for økonomiens interessenter sammenlignet med et 
skift fra recession til ekspansion, også kaldet et recovery. Derfor er der også umiddelbart mere fokus 
på at undersøge hvorfor, hvordan og hvornår, der opstår recessioner. Under en ekspansion kan man 
jo ”altid” hoppe på vognen og tjene penge, hvorfor det ikke nødvendigvis betyder alverdens for ens 
eksistensgrundlag, hvornår man går i markedet, køber hus eller lignende, bare man tjener penge. En 
recession derimod har det med hurtigt at skabe problemer overalt i økonomien, og på aktiemarkedet 
falder aktiekurserne markant, og store værdier forsvinder til ingenting i løbet af relativt kort tid.  

Jeg vil i næste afsnit gå i dybden medkonjunkturcyklussen for at forstå dens primære drivkræfter. 

4.2.3. Konjunkturcyklussens drivkræfter 
Hver recession er unik og kan startes af forskellige faktorer. Dette åbner muligheden for mange 
synspunkter på, hvad der forårsager en kontraktion, selv blandt eksperter. Eksempelvis selvom 2001 
recessionen begyndte i marts, vil nogle altid forbinde recessionen til terrorangrebet 11. September, 
eller selskabsskandalerne(Enron) der fulgte i kølvandet. Andre recessioner er blevet begrundet med 
oliekrise, krisen i mellemøsten og Fed’s renteændringer. Selvom eksterne chok som disse bestemt 
kan hjælpe til at skabe en recession, er de sjældent den egentlige årsag (Lakshman A. &., 2004). En 
recession er faktisk en sammentrækning i den generelle økonomi markeret ved en sneboldseffekt i 
en ondsindede cirkel med faldene output, beskæftigelse, indkomst og salg/forbrug. 

På samme måde har hver recovery sine unikke karakteristika. I recoverien, der efterfulgte 2001 
recessionen, forblev arbejdsmarkedet meget svagt, også kaldet jobless recovery7

Denne samtidighed af fald i alle fire faktorer er nøglen. Til tider kan der forekomme enkelte fald i en 
eller flere af disse variable, men under en recession eller cyklisk nedtur afspejles dette ved et fald i 
alle fire faktorer. Vi ved også, at under en cyklisk nedtur har fald i de fire variable det med at fodre 
hinanden som en sneboldseffekt, der skaber en lavine, jf. figur nedenfor. Når folk mister deres job 
falder deres indkomst. Som resultat heraf forbruger de mindre, hvilket betyder, at selskabernes 

, mens væksten kom 
tilbage på sporet. Den primære forskel mellem denne og tidligere recoveries var det dramatiske 
hurtigt voksende tab af jobs indenfor fremstillingssektoren. Men der lader til at være et ensartet 
mønster i alle recessioner og recoveries, som kan bruges til at forstå og forudsige timingen i 
konjunkturcyklussen. Årtier af observationer har vist, at under en typisk recession afskediger 
selskaber medarbejdere, indkomster falder, forbruget går ned, og det økonomiske output mindskes. 
Ved at undersøge historien ved vi, at under recessioner har disse fire faktorer – beskæftigelsen, 
indkomsten, økonomisk output og salg/forbrug – en tendens til at falde samtidig.  

                                                            
7 Et jobless recovery er når selskaber ikke genansætter medarbejdere, som de fritstillede under nedgangen. Selskaber har endnu ikke tillid 
til økonomien og vælger at lade den nuværende stab arbejde længere og mere, hvorfor der opstår et jobless recovery. 
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indtjening og produktion falder, hvilket igen betyder fritstilling af flere medarbejdere. Samlet set 
fører denne cirkel til yderligere fald i indkomster, selskaberne sælger mindre og dermed skabes 
mindre økonomisk output.  

Figur 6: Godsindet vs. ondsindet cirkel 

 

Løkken under en recovery, der viser linket mellem de centrale coincident indikatorer for økonomien. 

Kilde: (Lakshman A. &., 2004), side 71, egen tilpasning 

Når folk mister deres arbejde i en eller flere industrier, reducerer folk deres forbrug på mange 
områder. Dette fører til, at nedturen spreder sig fra industri til industri som en vild ildebrand, indtil 
hele økonomien er fanget af dens flammer. Af samme årsag kan en recession sprede sig fra region til 
region og land til land. 

Under en cyklisk optur bliver den ondsindede cirkel omdannet til en godsindet cirkel, hvor flowet 
arbejder i den modsatte retning, se figur ovenfor. Salg, økonomisk output, indkomst og beskæftigelse 
stiger alle samtidigt som en enhed. Når folk køber mere, følger selskabernes produktion med, hvilket 
typisk kræver mere arbejdskraft, og dermed forårsager stigninger i indkomsten. Igen spreder 
effekten sig fra industri til industri og region til region indtil ekspansionen har inddraget det meste af 
økonomien. 

Disse observationer danner grundlag for den klassiske definition af konjunkturcyklusser i 
markedsøkonomien. Definitionen af Wesley Mitchell i 1927 fremhævede følgende hovedpunkter: 

• Konjunkturcyklusser er fluktuationer i den aggregerede økonomiske aktivitet 
• En cyklus består af samtidige ekspansioner i mange økonomiske aktiviteter, efterfulgt af 

lignende kontraktioner under recession. 
• Denne sekvens af ændringer er gentagne men ikke periodisk; cyklusser kan vare alt fra et år 

til ti til tolv år. 
• Cyklussen kan ikke inddeles i mindre cyklusser af lignende mangfoldighed eller karakter. 
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Denne definition bidrager med klarhed til, hvornår det kan afgøres, om en recession er begyndt i 
modsætning til den ellers populære og misledende tommelfingerregel om to eller flere efterfølgende 
kvartaler med fald i real BNP. BNP er blot et mål for det økonomiske output, men hvis 
beskæftigelsen, indkomsten og salg ikke falder samtidig, vil perioden med negativ vækst i økonomisk 
output ikke slå igennem og sprede sig og føre til en recession. Derfor kan sådanne simple 
tommelfingerregler føre til stor risiko for finansielle, politiske og økonomiske beslutningstagere. 

Eksempelvis i juli 2002 hvor data viste, at BNP i U.S. kun faldt under tredje kvartal af 2001, 
konkluderede mange, at økonomien ikke var eller havde været i recession. Senere samme måned, da 
de revurderede tal blev fremlagt og afslørede, at BNP havde været negativ hvert af de tre første 
kvartaler af 2001, accepterede mange først da recessionen, seksten måneder efter den reelt var 
begyndt. Ligeledes så det ud tilbage i juni 1998, hvor to efterfølgende kvartaler viste negativ BNP i 
den japanske økonomi og først da, overbeviste folk om recessionen, der ellers havde været en 
realitet i femten måneder forinden. 

Modsætningsvis til den forenklede tommelfingerregel er den klassiske definition af 
konjunkturcyklussen en sofistikeret beskrivelse af, hvad der sker under en cyklisk op- eller nedtur og 
benyttes officielt til at datere konjunkturcyklussen i U.S. ved NBER og ECRI. Forståelsen af 
definitionen er vital, da denne viden vil hjælpe os næste gang, der er recessionsforvirring eller om en 
recovery reelt er under opsejling eller begyndt. 

I dag definerer mange, inklusiv store og kendte økonomer, recessioner ud fra to efterfølgende 
kvartaler med negativ BNP vækst. Det er mærkværdigt, at netop denne definition er blevet så 
accepteret i det økonomiske miljø, da den rent faktisk er forkert og ikke er holdbar. 

Eksempelvis i 1960 og 2001 oplevede den amerikanske økonomi recessioner, hvor 
tommelfingerreglen om to efterfølgende kvartaler med negativ BNP vækst ikke blev opfyldt. 
Ligeledes er der eksempler på, hvor BNP har været negativ i to efterfølgende kvartaler uden, at der 
blev erklæret recession (i 1947) (Bureau of Economic Analysis). Videre gælder det, at alle recessioner 
i historien blev erklæret inden BNP rent faktisk begyndte at falde med undtagelser af recessionen i 
1969 (National Bureau of Economic Research).  

I U.S. er den officielle dommer for bestemmelser af konjunkturcykliske vendepunkter The National 
Bureau of Economics Research (NBER). Ifølge NBER er definitionen væsentlig mere nuanceret end to 
efterfølgende kvartaler med negativ BNP vækst; ”a significant decline in economic activity spread 
across the economy, lasting more than a few months, normally visible in real GDP, real income, 
employment, industrial production, and wholesale retail sales” (National Bureau of Economic 
Research). Problemet med NBER’s dateringer af den amerikanske konjunkturcyklus er, at de daterer 
vendepunkter over et år, efter vendepunkterne faktisk var der. Der er med andre ikke meget at 
komme efter set med aktiemarkedets øjne. 

De enkelte økonomiske indikatorer kan ligeledes være inkonsistente og misvisende. Nogle 
recessioner er karakteriseret ved faldende forbrugertillid (1981), hvor andre recessioner oplever 
stabil forbrugertillid (1947). Nogle recessioner er drevet af fald i boligpriserne som tilfældet med den 
nuværende recession. Andre recessioner oplever faldende beskæftigelse (1990), men ved 
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recessionerne i 1973 og 1980 steg beskæftigelsen ligefrem (Bloomberg Professional). Med andre ord 
opfører økonomien sig forskelligt under recessioner.  

Siden 1790 har den amerikanske økonomi oplevet 46 konjunkturcyklusser, (National Bureau of 
Economic Research). Tiden og mennesker har det dog med at glemme eller overbeviser sig om, at 
konjunkturcyklusser har udspillet sin rolle, lige indtil de bliver overrasket af en ny recession. I det 20. 
århundrede har den amerikanske økonomi gennemgået tre perioder som var hyldet som ”New Eras”. 
Bemærkelsesværdigt som det end lyder, er vi altid faldet i fælden og troet, at ny innovation, 
teknologi eller politik har banet vej for New Era med evig vækst og velstand. En verden hvor risiko og 
nedture kun hører fortiden til. Det er fra disse holdninger og synspunkter, at folk styrter ned i 
fortvivlelsens dybder, hvor risiko lurer lige rundt om hjørnet. Ingen af disse ekstremas er realistiske. 
Cyklusser skifter altid som tiden går, spørgsmålet er bare hvornår? Selvom ikke alle skift i cyklussen 
vil føre til et boom eller et bust, er det sikkert, at vi vil se flere recessioner og recoveries i fremtiden. 

4.2.4. Konjunkturcyklussens psykologi 
Omkring økonomiske vendepunkter opstår der et psykologisk spil, som dominerer økonomien, og 
som helt klart overføres til aktiemarkederne. Disse psykologiske spil kaldes for optimismens og 
pessimismens fejl (error of pessimism og error og optimism) (Achuthan, 2009). 

Optimismens og pessimismens fejl 
"The era of optimism dies in the crisis, but in dying it gives rise to the era of pessimism. This new era is 
born not an infant but a giant” 

Disse ord er skrevet af Wesley Mitchell i 1920’erne og “the giant of pessimism” er aktuel lige nu (maj 
2009). Man kan finde mange dommedagsprofetier om den aktuelle udvikling i den amerikanske 
økonomi overalt i medierne. Depressionsemnet har været hyppigt på tale over de seneste par 
måneder. Mange ser ikke tegn på et recovery, fordi de er blændet af negative vibrationer fra 
finanskrise og så videre. De tror derimod, at det vil blive værre efter at have følt recessionen og 
krisen på egen krop over de sidste to år, og den følelse kan de ikke slippe. Det er med andre ord helt 
normalt i slutningen af en recession, at økonomer og finansielle markeder gennemlever 
pessimismens fejl og simpelthen ikke tror på økonomien. Der er ingen tillid. 

Et eksempel er aktiemarkedet: Aktiekurserne steg op over 30 % igennem marts måned, og rigtig 
mange betegner dette som et bear marked rally, som er en stigning i markedet, hvis generelle 
retning er negativ. Paradoksalt nok betegnes et reelt bull marked, et stigende marked, ved 20 % 
stigning. Alligevel er der ingen, som er parate til at kalde det aktuelle marked for et bull marked. 
Ingen tør tro på det gode efter al den negative udvikling, jf. (Banerji, Anirvan, 2009). 

Så længe, der er mennesker involveret med en masse irrationelle følelser, der er påvirkede af de 
samfundsøkonomiske tendenser, vil konjunkturcyklussen aldrig kunne blive formuleret i en præcis 
videnskab. Det samme gælder aktiemarkederne. Eksempelvis ved de økonomiske vendepunkter 
opleves disse psykologiske træk. Lige inden økonomien rammer en top og et godt stykke ind i 
kontraktionen, vil optimismen skabe forvirring om, hvad der reelt sker med økonomien. Omvendt 
ved økonomiske bunde opleves en pessimisme som gør, at tilliden og troen på bedre tider ikke 
afspejler sig, før økonomien har bevist, at der er positive tendenser i gang (Achuthan, 2009). Disse 
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psykologiske og subjektive træk betyder, at der er behov for objektive værktøjer, der er i stand til at 
se igennem dette psykologiske og følelsesmæssige virvar.  

Disse kaotiske tidspunkter i konjunkturcyklussen skaber ligeledes stor usikkerhed og nervøsitet på 
aktiemarkederne. Debatten om økonomien skærper til, og markederne bombarderes med 
modsatrettede informationer om, hvad der skal ske med økonomien. Denne psykologiske usikkerhed 
skaber øget volatilitet i aktiekursudsvingene omkring økonomiske vendepunkter, jf. Bilag 
”Selvopfyldende forventninger og psykologi”.  
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5. Hvordan kan konjunkturcyklussen måles? 

5.1. Økonomiske indikatorer 
Økonomiske indikatorer er de værktøjer, økonomiens interessenter observerer for at få indblik i 
økonomiens aktuelle og fremtidige tilstand. Aktiemarkedernes behov er, som nævnt tidligere, at få 
indsigt i de forhold der påvirker fremtidens indtjeningspotentiale, hvilket den generelle økonomiske 
udvikling har en væsentlig indflydelse på. Aktiemarkedet og andre interessenter af økonomien 
overvåger denne via de økonomiske indikatorer, som eksempelvis produktion, indkomst, forbrug og 
beskæftigelse. 

Der er udviklede økonomiske indikatorer for et bredt udsnit af makroøkonomiske størrelser, så det er 
muligt at vurdere den økonomiske tilstand og dermed identificere konjunkturcyklusser og retningen 
for økonomien. Dette er umiddelbart lettere sagt end gjort. Som nævnt tidligere eksisterer der et 
enormt overload af økonomisk information, der oversvømmer diverse nyhedsmedier hvert minut på 
dagen. At finde hoved og hale i alle disse økonomiske meninger, holdninger, synspunkter og 
anbefalinger er ingen dans på roser, specielt ikke for nyudklækkede aktieinteressenter. Eksempelvis 
er junglen af økonomiske indikatorer langt større end bare BNP, inflation og ledighed og derfor 
særdeles problematisk at danne et entydigt billede ud fra, med mindre man kender og forstår 
sammensætningen af hver enkelt indikator. Herudover kræver det, at man kan sorterer det 
uvæsentlige fra, hvilket kræver en hvis portion økonomisk erfaring. Uden en eller anden form af 
struktureret tilgang er det nærmest frustrerende og umenneskeligt at skulle samle det økonomiske 
puslespil blot ved at kigge på de enkelte økonomiske indikatorer. Med mindre det kan lade sig gøre 
ved blot at kigge på en håndfuld af økonomiske indikatorer, som kan repræsentere de centrale 
økonomiske områder nævnt i forrige afsnit eksempelvis? 

Umiddelbart kan det være svært at tro, at annonceringen af et enkelt statistisk nøgletal fra U.S. kan 
forårsage ramaskrig på de mange finansielle markeder rundt om i verden – hvorfor det? Og hvordan 
hænger det sammen? Hver uge, måned og kvartal annonceres der mere end 50 U.S. nøgletal 
(Baumohl, 2008) eller økonomiske indikatorer, om man vil, og hvordan skal man som investor eller 
analytiker forholde sig til den information, disse nøgletal dækker over? 

Når flere af de økonomiske indikatorer fra U.S. kan vende bl.a. aktiemarkederne på hovedet og skabe 
positiv og negativ forventningsdannelse til fremtidens økonomiske tilstand, kan man godt forstå, at 
de globale finansmarkeder er i konstant bevægelse. Netop fordi at indikatorerne har så stor en 
påvirkning på værdien af en investering, bliver kunsten at afkode informationsindholdet i U.S. 
indikatorer og forstå deres betydning for konjunkturernes tilstand, en central og fordelagtig kunnen 
for at få succes i investeringsverden. Se Bilag ”Økonomiske indikatorer?” for uddybning. 

Værkstøjskassen af indikatorer er stor og mangfoldig, og bestemte indikatorer er bedre til nogle ting 
end andre indikatorer. Det kigge lidt nærmere på nu.vil jeg  

5.1.1. Hvad er en god økonomisk indikator? 
Hvordan ved man, hvilke nøgletal der er værd at bruge tid og ressourcer på? Afhængig af hvilket 
tidsmæssigt perspektiv man vælger at undersøge, er visse indikatorer mere informative end andre. 
Som udgangspunkt gælder det, at visse indikatorer fortæller mere end andre. Generelt set har de 
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økonomiske indikatorer, der har for vane at påvirke de finansielle markeder, herunder 
aktiemarkederne, mest følgende karakteristika: 

Nøjagtighed 
Nogle økonomiske indikatorer er kendt for at være mere pålidelige end andre til at sige noget om 
økonomiens helbred. For at en indikator kan siges at være nøjagtigt, må selve udregningsmetoden og 
den bagvedliggende dataindsamling, som ligger til grund for beregningen af indikatoren, granskes 
igennem. Graden af nøjagtighed og præcision er en direkte konsekvens af det grundlæggende data 
og udregningsmetoden. Det siger sig selv, at jo større og repræsentativ prøve, der tages ud som 
datagrundlag, jo mere nøjagtig vil resultatet blive. Størstedelen af de økonomiske indikatorer i U.S. er 
beregnet ud fra offentlige undersøgelser. Eksempelvis beregnes forbrugerpriserne (inflation) ved, at 
den amerikanske institution ”Bureau of Labor Statistics” hver måned udsender agenter og foretager 
telefoninterviews for at finde ud af, hvor meget priserne på 80.000 varer og services hos 23.000 
detail butikker over hele U.S. området har ændret sig (Statistics, 2008). Modsætningsvis beregnes 
forbrugertilliden af ”the Conference Board” ved at udspørge 5.000 husholdninger hver måned. 

En anden variabel der influerer nøjagtigheden af en indikator er svarprocenten på disse offentlige 
undersøgelser. Hvor stor en andel af de adspurgte returnerer reelt et brugeligt svar, og hvor hurtigt 
returnerer de? En indikator har selvfølgelig mere værdi jo større og hurtigere en svarprocent, der 
ligger bag. Kvaliteten af dataene bliver ligeledes bedre, og der vil være mindre chance for 
efterfølgende revisioner af nøgletallet. Hvis en indikator historisk set har været behæftet med mange 
og store revisioner, betyder det generelt, at de finansielle markeder ikke vægter 
informationsværdien særlig højt. For hvorfor skulle en investor købe aktier eller et selskab ansætte 
yderligere arbejdskraft, hvis sådan en beslutning skal træffes på grundlag af en indikator, der er 
anfægteligt til at begynde med? Den månedlige construction spending report udsendt af ”Commerce 
Department” er en indikator, der ofte lider af revisioner og derfor ofte ignoreres af 
investeringsmiljøet. I modsætning til housing starts figures som sjældent revurderes, hvorfor dette 
nøgletal har stor troværdighed og informationsværdig for investorer, selskaber osv. 

Tidsmæssig relevans 
Investeringsmiljøet vil altid gerne have den nyeste information, de kan komme i besiddelse af. Jo 
ældre dataene er, jo mindre brugbart er det i en investeringsmæssig sammenhæng. Investorerne 
følger tæt den månedlige jobrapport, fordi den udkommer allerede en uge efter den måned, som der 
måles på er afsluttet. Modsætningsvis er der langt mindre interesse for Federal Reserve’s consumer 
installment credit report, hvis informationer er to måneder gamle, når tallene udkommer.  

Evnen til at forudsige 
Enkelte indikatorer har ry for at være gode til at indikere, når økonomien ser ud til at nå et 
vendepunkt inde for den nærmeste fremtid. Disse indikatorer kaldes også ledende økonomiske 
indikatorer og er særdeles interessante for investorerne, pga. deres evne til at alarmere før et 
egentligt vendepunkt i økonomien forekommer. Dette giver investorerne mulighed for at handle og 
optimere portefølje i forhold til den kommende økonomiske udvikling.  Her kan nævnes housing 
start, auto sales og de store aktieindeks er kendt for disse egenskaber. Der eksisterer dog også andre 
mindre kendte indikatorer med disse egenskaber. En af disse er advance orders for durables goods. 



 Konjunkturcyklussen og dens relation til aktiemarkedet 
 

39  
 

Generelt set har de økonomiske indikatorer, som er kendt for at være foran cyklussen, mest 
interesse hos investorerne.  

Interesseområde 
Afhængig af om du er investor, økonom, producent eller bank, er der nogle indikatorer, der har 
større interesse frem for andre. Forretningsledere vil eksempelvis fokusere på antal af nybyggeri og 
existing home sales for at se, om amerikanerne er i shoppinghumør ( Vibeke Daell Bjerrum, 2008). 
Ved at følge med i sådanne statistikker kan detailselskaberne på baggrund af, hvad indikatorerne 
viser, beslutte om de skal udvide deres forretningsaktiviteter, investere i nye lagre eller lukke 
fabrikker. 

For dem som arbejder indenfor forecasting området, er fokus på de indikatorer, der så tidligt som 
muligt kan give et fingerpeg om, hvor økonomien er på vej hen. Blandt disse indikatorer inkluderes 
unemployment claims, building permits, ISM purchasing managers report og yield curve. 

Investorer på de finansielle markeder har også deres favoritindikatorer. De specifikke indikatorer 
investorerne følger med i, afhænger først og fremmest af hvilket type aktiv der er i størst risiko. 
Investorer der handler aktier fokuserer på indikatorer, der fortæller noget om ændringer i consumer 
og business forbrug, fordi disse ændringer påvirker direkte på selskabernes fremtidige indtjening og 
aktiekurser. For obligationshandlere er de to store fokusområder inflationen og renten. Den mindste 
indikation af, at inflationen vil accelerere kan skade obligationsmarkedet. Handles med valuta på 
valutamarkedet, er det nyheder, der kan påvirke dollaren i en opadgående eller nedadgående 
retning, der overvåges nøje. 

Konjunkturcyklussen 
Der er tidspunkter, hvor visse økonomiske indikatorer afventes med stor spænding og forventning og 
andre tidspunkter, hvor de selvsamme indikatorer dårligt nok bliver lagt mærke til. Afhængig af hvor i 
konjunkturcyklussen økonomien befinder sig, er det forskellige indikatorer, der hives frem i spotlyset 
og påvirker investeringshumøret. Eksempelvis, hvis økonomien befinder sig i en recession eller 
recessionslignende tilstand, hvor antallet af arbejdsløse er mange og stigende samtidig med, at 
produktionskapaciteten står stille, er inflation ikke det centrale fokusområde. Selvom indikatorer, 
som forbrugerprisindekset siger netop noget om inflationen på detail niveau, har indikatoren ikke 
samme påvirkning af de finansielle markeder, hvis økonomien befinder sig i en lukrativ fase, hvor 
hele økonomien arbejder for fulde kraft. Under recessionslignende perioder er det helt andre 
indikatorer, der trækker opmærksomheden til sig fra investeringsverden, nemlig indikatorer der kan 
give de hurtigste indikationer af, at økonomien er ved at komme sig igen. Blandt disse indikatorer kan 
nævnes antal af nybyggeri, bilsalg og de store aktieindeks. Når den økonomiske aktivitet er i fuld 
gang igen, kommer forbrugerprisindekset i centrum igen, mens de førnævnte indikatorer glider lidt i 
baggrunden.  

Det er specielt de to sidste egenskaber der er relevante for, at kunne forudsige konjunkturcyklussen. 
Det skal jeg undersøge nærmere i de næste afsnit. 
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5.1.2. Holdbare sekvenser 
Visse indikatorer, som eksempelvis produktion og salg, følger udviklingen trinvis med økonomien. 
Fordi disse indikatorer altid udvikler sig mere eller mindre parallelt med økonomien, kaldes de for 
coincident (samtidighed) indikatorer. Derfor kan indikatorer med disse karakteristika bruges til at 
spore udviklingen i konjunkturcyklussen. En anden gruppe af indikatorer, som eksempelvis 
boliglåneansøgninger og overskudsmarginer, reagerer konsistent før økonomien. Disse indikatorer 
kalder vi leading indikatorer. En sidste gruppe med karakteristika der indikerer vendepunkter, efter 
de er sket, kaldes lagging (halter bagefter) indikatorer. Denne holdbare sekvens kan observeres 
omkring økonomiske vendepunkter, i en hvilken som helst markedsøkonomi. 

Eftersom økonomisk output, beskæftigelse, indkomst og salg alle falder eller stiger stort set samtidig 
omkring et cyklisk vendepunkt, anses disse for at være coincident indikatorer. Derfor er det bl.a. 
disse fire områder, der kigges på, når økonomiens nuværende tilstand skal beskrives. Som forklaret 
tidligere er et vedvarende skift i disse fire indikatorer en stærk pegepind på, at konjunkturerne er ved 
at vende. 

Leading index ”vender” før 

økonomien vender. 
Coincident index vender 
samtidig med økonomien. 
Lagging index følger efter 
økonomien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: (Lakshman A. &., 2004), side78 

Figur 7: Leading, Coincident og Lagging indexes 
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Nøglen til at foretage bedre økonomiske beslutninger er at vide, hvornår disse coincident indikatorer 
vil ændre sig samtidigt i fremtiden. Derfor overvåges, for en sikkerheds skyld, de begivenheder, der 
typisk sker inden et cyklisk vendepunkt – nemlig skift i leading indikatorerne. Som diskuteret tidligere 
er en god indikator for et overhængende skift i produktionen ændringer i antallet af nye ordre (new 
orders). En indikator for den fremtidige beskæftigelse kunne være det gennemsnitlige antal af 
arbejdstimer. Ledende indikatorer skifter op og ned omkring et vendepunkt, ligesom coincident 
indikatorer, de gør det bare tidligere. Sidst, men ikke mindst, giver lagging indikatorerne den 
information, der kan bekræfte, hvad der tidligere er sket i konjunkturcyklussen. 

Processen, der afgør hvilke indikatorer der er gode som værende henholdsvis leading, coincident 
eller lagging, er sej og besværlig. Processen er baseret på en teoretisk forståelse, af de primære 
faktorer der driver konjunkturcyklussen efterfulgt af en massiv undersøgelse af empiriske 
observationer og dybdegående testning i den virkelige verden. Først herefter observeres og forstås 
begivenheder omkring et cyklisk vendepunkt i form af deres bidrag til udviklingen af 
konjunkturcyklussen. På denne måde lærte ECRI, hvad der grundlæggende styrer en cyklus. 

Den holdbare sekvens der linker leading, coincident og lagging indikatorer sammen, hjælper os med 
at overvåge økonomien fra et objektivt plan. Uden sådan en struktur ville den forskelligartethed i de 
massive mængder af data skabe et uklart billede af økonomiens retning. Den holdbare sekvens 
fanger det konsistente mønster omkring økonomiske vendepunkter ved at filtrere støj og 
forstyrrelser fra det subjektive perspektiv og dermed give os mulighed for at forstå det 
tilbageværende mønster, se figur på næste side. 

Dette synspunkt er vigtigt af en simpel grund; når vi fanges af øjeblikket, er det kun naturligt at 
antage at ”denne gang er det anderledes”. Mange mener, at dramatiske begivenheder, på grund af 
deres unikke natur, foranlediger økonomiske udviklinger, som ledende indikatorer ikke kan 
forudsige. Med andre ord antager disse mennesker, at ledende indikatorer vil fejle, fordi man ikke 
kan kalkulere med fundamental set uforudsigelige begivenheder som krig, finansielle skandaler og 
kriser, naturkatastrofer eller politiske skift. Ingen kunne have forudset terrorangrebet 11. september 
eller de efterfølgende selskabsskandaler der argumenteres med, så derfor konkluderer de 
selvsamme, at ingen kunne have forudset recessionen i 2001. Men som ECRI dokumenterede, 
startede recessionen allerede seks måneder tidligere. 

En anden typisk fejlfortolkning er, at unik innovation og teknologisk udvikling på dramatisk vis, 
ændrer det økonomiske landskab, så indikatorer der har fungeret i fortiden og frem til 
introduktionen af en sådan nyskabelse ikke længere gælder. 90’ernes informations teknologiske 
fremskridt blev anset for at være netop sådan en ændring og blev brugt af mange til at hilse the New 
Economy velkommen, en økonomi hvor de gamle spilleregler ikke længere gjaldt. 

Strukturelle ændringer kan ændre størrelsen på cyklussen og endda også rykke lidt ved tidspunktet 
for et vendepunkt. Men realistisk set ændrer eller eliminerer disse unikke begivenheder ikke den 
holdbare sekvens, der omkredser alle recessioner. Selvom sådanne begivenheder ikke kan indregnes 
eksplicit i prognosticeringer, fanges de rent faktisk implicit af nogle af indikatorerne, som 
markedspriserne og forbrugertillidsundersøgelser. Den holdbare sekvens fungerer, uanset det drama 
eller forvirring en given begivenhed skaber. Den holdbare sekvens fungerer lige så godt under 
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Figur 8: Den holdbare sekvens under recession 2007 

 

Kilde: Bloomberg (ECRI) 

”normale” recessioner og recoveries, som de gør under booms og busts. Som tidligere nævnt, 
eksisterer der ingen hellig gral indenfor prognosticering. Selvom mange gode ledende indikatorer 
fungerer ret konsistente set over tid og sted, har alle individuelle indikatorer fejlet af og til i 
forudsigelsen af et vendepunkt. Dette faktum skal få de røde lamper til at lyse hos dem, som er 
tilbøjelige til at stole på kun en enkelt favoritindikator til at overvåge hele økonomien. 

Eksempelvis er aktiekurserne bredt accepteret som værende en ledende indikator for recessioner og 
recoveries. I 2001 skød aktiemarkederne i vejret, da recessionen begyndte. Markedet forventede en 
recovery, men korthuset faldt sammen, da dette ikke viste sig (Bloomberg Professional). Videre 
oplever faldende aktiemarkeder ofte, at nogen råber ”recession” selvom andre indikatorer ser sunde 
ud, hvilket vi så i forbindelse med aktiekrakket i 1987. Som den kendte økonom Paul Samuelson 
sagde: ”the stock market has predicted nine of the last five recessions” (Samuelson)– derfor er 
aktiemarkederne ikke en pålidelig indikator isoleret set. 

Vækstratecyklussen derimod er central og vigtig. Der er en-til-en sammenhæng mellem 
vækstratecyklussen og cyklusser i aktiekurserne. Forudsigelse af vendepunkter i vækstratecyklussen 
er ikke så brugbar til at forudsige recessioner og recoveries, men den er vigtig for aktieinvestorer, der 
evaluerer på markedsbevægelserne. Det er også vigtigt for mange selskaber, hvor forskellen mellem 
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en stigende og faldende vækstrate kan have enorm betydning for den fremtidige strategiske 
planlægning. 

En anden velkendt ledende indikator er ”the yield curve”, vis inversion – når kortsigtede renter stiger 
over den langsigtede rente - er en af de bedste forudsigelsesindikatorer hvad angår recessioner. Men 
heller ikke ”the yield curve” har en ren straffeattest. Tilbage i 1990-91 fejlede ”the yield curve” sin 
inversion i forbindelse med recessionen. Med andre ord er det vigtigt at være opmærksom på, at til 
tider vil nogle af de ledende indikatorer, der normalt forudsiger konjunkturcyklussen fejle. 

5.2. Flercyklisk tankegang 
Selvfølgelig er der mere at forstå ved en økonomi end en overordnet konjunkturcyklus. Faktisk er det 
naivt og for simpelt at tro at en økonomisk indikator kan fange al økonomiens ebbe og flod. Geoffrey 
Moore’s observationer afslørede, at under den overordnede konjunkturcyklus, eksisterede et antal af 
løst relateret men særskilte cyklusser. 

Det viser sig, at det er særdeles vigtigt at kunne forudsige retningen af disse underliggende cyklusser, 
ikke for at kunne forudsige vendepunkter i den overordnede konjunkturcyklus, men for at undgå at 
blive ført på afveje af tilsyneladende modstridende signaler i økonomien. Eksempelvis kan 
fremhæves bobbel-økonomien sidst i 90’erne som var anført af en misforståelse af sammenhængen 
mellem økonomisk vækst og inflation. Denne misforståelse var blot med til at bidrage til den 
fejlfortolkede stemning om at et ”nyt paradigme” af endeløs vækst uden inflation eksisterede. Men 
hvis man havde fulgt med i ECRI’s Future Inflation Gauge, FIG, var det tydeligt at dette blot var en 
midlertidig afsporing i inflations- og vækstcyklussen. Til manges store overraskelse, men på linje med 
FIG, hævede FED renterne aggressivt i 1999-2000, hvilket førte til et bear marked på 
obligationsmarkedet som fik bægeret til at flyde over og boblen bristede. Dette skulle give en smag 
på, hvor kraftfuld et bredt overblik over de underliggende cyklusser kan have. 

Under recessionen i 2001 havde flere korrekt forudset nedgangen i inflationen, men mange 
proklamerede også at boligboblen snart ville briste. Endnu engang, modsat mange eksperter, fulgte 
boligpriserne ikke kursen for den overordnede inflation. Faktisk forudså ECRI’s Leading Home Price 
Index, at boligpriserne ville fortsætte deres stigninger gennem recessionen og recovery. 

Et andet eksempel er de jobløse recoveries der fulgte de cykliske opture i 1991 og 2001 og som 
sandsynligvis også bliver tilfældet med den kommende recovery. Forståelsen af at cyklusser i 
beskæftigelsen er forskellige fra konjunkturcyklussen og benyttelse af ECRI’s Leading Employment 
Index til separat at vurdere fremtidsudsigterne for beskæftigelsessituationen, tilvejebragte signaler 
om en dyster fremtid for beskæftigelsen til trods for et klart opsving i BNP vækst. Disse 
underliggende cyklusser kan være en stor hjælp til at forudse når udviklingen i økonomien vil adskille 
sig fra normen, defineret af de kloge hoveder. For investorer skabes de bedste 
investeringsmuligheder under sådanne divergerende forhold, som snyder selv de sofistikeret 
finansielle eksperter og professionelle. 

For selskaber er de nuancer som de mange underliggende cyklusser afslører også særdeles 
interessante og kritisk nødvendige. Eksempelvis under den asiatiske krise i 1997 hvor et økonomisk 
opsving kunne aflæses i den overordnede konjunkturcyklus, men dette opsving var ikke at spore i 
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den globale fremstillingssektor (kilde). Her kunne et selskab have draget nytte af ECRI’s Leading 
Manufactoring Index som løftede sløret for de dystre udsigter i den industrielle sektor. Et 
fremstillingsselskab kunne snildt være blevet vildledt af en ellers umiddelbar korrekt og optimistisk 
forudsigelse af den generelle konjunkturcyklus. Lignende situationer kunne opstå for selskaber i 
bygningssektoren eller servicesektoren, hvor væksten kortvarigt er ude af trit med den generelle 
økonomi. 

For professionelle investorer kan en tidlig advarsel om sådanne uoverensstemmelser mellem 
sektorerne være uvurderlig i forbindelse med aktiv allokering. For selskaber og individuelle vil dette 
syn, med udgangspunkt i mange cyklusser, være med til reducerer i de åbenbare uenigheder der 
eksisterer i den umenneskelige store mængde af data, og dermed klargøre økonomiens komplekser 
og bidrage med et mere tydeligt billede af hvad der vil være den rette handlingsmåde. 

Kort sagt er den forskning, der har efterfulgt i årtierne efter Moore udviklede det første ledende 
økonomiske indeks, et kraftfuldt supplement til ECRI’s internationale arbejde og som ultimativt set 
har givet os alle et rigere og mere nuanceret cyklisk verdensbillede. Videreudviklingen af tilgangen i 
de grundlæggende leading index har været omfattende. Frugten af dette omfattende arbejde har 
resulterede i den mest omfattende struktur til at måle konjunkturcyklusser og har flyttet niveauet for 
den ellers populære begrænsede opfattelse af hvad man troede var muligt indenfor prognosticering 
af økonomiske cyklusser. 

5.2.1. Inflationscyklusser 
På en måde stammer undersøgelsen af fler-cyklusser tilbage fra de tidlige dage i NBER og arbejdet 
med inflationscyklusser. I århundrede har prisniveauerne svunget cyklisk, stigende og faldende uden 
at ændre sig bemærkelsesværdigt meget på lang sigt. Men i starten af 1930’erne skiftede adfærden i 
priserne. Før denne periode var det ikke unormalt, at se et fald i det generelle prisniveau under en 
økonomisk nedtur. Efter 1932 er de bare blevet ved med at stige. 

Denne ændring i prismønstret skete samtidig med, at konjunkturcyklusserne begyndte at udvise 
mindre volatilitet i kølvandet på 2. Verdenskrig. Som jeg nævnte tidligere i forbindelse med 
tæmningen af konjunkturcyklussen i afsnittet ”Hvorfor økonomien stiger og falder”, var 
servicesektorens indtog i verdensøkonomien med til at reducere prisvolatiliteten, fordi 
lagercyklusserne ikke længere spillede en dominerende faktor. Automatiske stabilisatorer som 
understøttelse til de arbejdsløse sørgede for at prisniveauerne ikke ville falde så drastisk. Yderligere 
bidrog forøget offentligt forbrug til en generel tendens med inflation i samfundet, mens cyklussen 
blev fladet ud. På en måde virkede det som om, at omkostningen ved at tæmme konjunkturcyklussen 
var inflation. 

Moore opdagede, at selv om prisniveauerne i sig selv var blevet mindre cykliske, var vækstraten i 
priserne – dvs. inflationen – stadig cyklisk. Med andre ord eksisterede der cyklusser i inflationen. 

For studerende af konjunkturcyklussen var dette ikke nogen åbenbaring. Men i 1970’erne skete der 
noget usædvanligt med økonomien. Den konventionelle overbevisning holdte på, at økonomisk 
vækst og inflation var tæt relateret, med inflationen som fulgte den økonomiske vækst op og ned. 
Efter en afmatning eller recession har inflationen altid faldet, og efter som der kommer gang i 
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væksten igen, begynder inflationen at stige igen. Men 1970’erne var en periode karakteriseret ved en 
vedvarende høj inflation og samtidig vedvarende svag vækst. Dette fænomen, også kendt som 
stagflation8

Dette betød, at de økonomiske forskere ikke længere kunne bruge den økonomiske vækst som 
målestok og prognosticeringsmiddel for inflationen. Flere økonomer praktiserer dog stadig denne 
metode i dag. 

, demonstrerede at cyklusser i økonomisk vækst og inflation godt kunne have vidt 
forskellig timing – med stigende inflation samtidig med faldende vækst. 

Praksissen med en sådan sammenkobling mellem vækst og inflation er et klassisk eksempel på de 
problemer, der kan opstå, når økonomien ses igennem en for lille linse. Hvis man udelukkende så på 
den økonomiske aktivitet og inflation gennem 60’erne, ville det se ud som om, væksten og 
inflationen er tæt sammenkoblet. Kigger man kun på perioden op igennem 70’erne, er det derimod 
ret let at konkludere det modsatte. Fald i inflationen følger fald i væksten omkring 70% af tiden. 30% 
af tiden falder inflationen, før væksten gør det (så er der tidspunkter, som i slutningen af 70’erne, 
hvor sammenhængen lader til at afkobles). Tidsrelationen mellem cyklusser i vækst og inflation er 
mere komplicerede end de fleste skulle tro uden at have undersøgt de underliggende drivere i 
inflationscyklussen over tid. Netop sådanne observationer understreger vigtigheden i først at lave 
omfattende undersøgelser og derefter lave sine teorier indenfor dette område. 

Moore besluttede, at inflationscyklusser krævede sin egen separate undersøgelse. Han undersøgte 
de empiriske beviser for at se, hvad der reelt skete. Han spredte sine undersøgelser godt og tog 
”prøver” fra et bredt varieret udvalg af kilder – inklusiv beskæftigelsesdata, valutamål og 
international handel – for at kunne sammensætte en sæt af leading indikatorer for inflation. Herefter 
kombinerede han disse leading indikatorer i et samlet leading indeks, se bilag ”Composite index 
tilgangen”, som i dag er kendt som Future Inflation Gauge, FIG, udviklet til at måle det underliggende 
inflationspres. 

Der er en god grund til, at FIG bliver særdeles højt værdsat. Isoleret set kunne leading index for 
væksten ikke forudsige stagflation; de er sammensat med henblik på kun at forudsige 
konjunkturcyklusser. Men inflationsprognosticering baseret på økonomisk vækst viser sig at være 
upålidelig op igennem 90’erne, som det var i 70’erne. I slutningen af den lange ekspansion i 90’erne, 
afkoblede inflationen og den økonomiske aktivitet igen, men denne gang i den modsatte retning, 
eftersom økonomien oplevede en stærk inflationsfri vækst. 

Nogle prøvede at forklare dette fænomen ved at proklamere et ”nyt paradigme” – de gamle 
økonomiske regler havde ændret sig, påstod de. Mange økonomer krediterede den ”nye” situation, 
vækst med ingen inflation, til ”produktivitetsmiraklet”, som blev muliggjort af de enorme 
informations teknologiske fremskridt. Det var et klassisk eksempel på en tendens til at finde en 
                                                            
8 Stagflation er en sammentrækning af ordene stagnation og inflation. Udtrykket dækker i makroøkonomien over, at inflationen er 
stigende (eller høj) mens produktionen i samfundet er faldende (eller blot ikke stigende). Fænomenet kan opstå, når en økonomi oplever et 
udefra kommende chock - eks. stigende oliepriser - på udbudssiden. I 1960'ernes Storbritannien og i 1970'ernes USA under præsident 
Richard Nixon oplevede man stagflationen. Men også så sent som i starten af 2000'erne havde verden stigende oliepriser og stigende 
arbejdsløshed. Dette førte til at der kom et opadgående pres på priserne mens produktionen faldt. (Wikipedia) 
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forklaring, der passede et snævert udpluk af omstændigheder. Kortvarigt blev disse konklusioner 
understøttet af begivenhedernes gang, men i sidste ende blev de bevist utilstrækkelige. Selv 
økonomer fra Federal Reserve bakkede op om den New Economy’s påstande, men da 
inflationspresset steg i 1999, vist i FIG, tøvede FED ikke med at hæve renten. 

Helt uden at påkalde nogen form for nyt paradigme til at forklare forskellen mellem vækst og 
inflation, forudsagde ECRI’s separate ledende indikatorer for vækst og inflation den omtalte anomali 
med stærk vækst uden inflation fra 1996 til 1999. Det var en kraftfuld demonstration af den værdi, 
der tilbydes med en flercyklus tilgang til prognosticering. 

5.2.2. Beskæftigelsescyklusser 
Beskæftigelsen, ligesom inflationen, er relateret til cyklusser i den økonomiske vækst, men 
beskæftigelsen kan ligesom inflationen divergerer fra den økonomiske vækst ved vendepunkter. 
Generelt set topper beskæftigelsen lige før den generelle økonomi og rammer bunden umiddelbart 
efter. Men dette er ikke en fast relation: perioden mellem relaterede vendepunkter kan variere 
signifikant. Nogen gange er tidsforskellen kort, som i tilfældet ved en stærk eller ”V-formet” recovery 
som i 1982-83. Andre gange er tidsforskellen lang som ved den svage eller ”arbejdsløse” recoveries, 
der efterfulgte recessionerne i 1990-91 og 2001 også kaldet ”L-formet” recoveries. 

For at bestemme den aktuelle fase af beskæftigelsescyklussen og forudsige dens udvikling, er der 
brug for et separat udpluk af indikatorer. Moore overvejede først og fremmest, hvad der styrede 
eller drev beskæftigelsescyklussen. Han udvalgte på baggrund af disse overvejelser nogle potentielle 
ledende indikatorer, testede dem empirisk og udtænkte et sæt af samtidigheds (coincident) og 
ledende (leading) indeks for beskæftigelse. Eksempelvis er nonfarm payroll jobs en god 
samtidighedsindikator for beskæftigelsen, mens initial jobless claims er en god ledende indikator for 
beskæftigelsen. For årtier siden afslørede netop denne tankegang huller i de indsamlede datatyper. 
Mens Moore arbejdede som Commisioner of Labor Statistics i Washington, overbeviste han 
regeringen om at indsamle yderligere statistik, såsom Employment Cost Index, der her tre årtier 
senere forbliver et populært måleværktøj blandt analytikere. 

Som resultat af denne indsats har vi i dag et mere sofistikeret tredimensionalt syn på økonomien. 
Ved at kigge på beskæftigelse, inflation og økonomisk vækst individuelt afsløres et dynamisk og 
kompleks system, der ellers er skjult for det blotte øje. 

De forskellige cyklussers toppe og bunde opstår ikke i en fast sekvens, men skifter omtrent ligesom 
dataserier med glidende mål. Inflation, beskæftigelse og økonomisk vækst repræsenterer faktisk tre 
separate ”aspekter” af økonomien. 

5.2.3. Underliggende konjunkturcyklusser: International handel 
I en tid med stigende globalisering er international handel blevet en stor influent på den 
indenlandske økonomi. Som fri handel voksede i det sene tyvende århundrede, blev det klart, at en 
detaljeret forståelse af import- og eksportcyklusser var vigtige for en mere præcis prognosticering. 

Eksport er drevet af to grundlæggende faktorer: For det første, handelspartnernes (andre lande) 
økonomiske tilstand; og for det andet, priskonkurrence, der er styret af krydskurserne på 
valutamarkedet. Derfor kan ECRI’s langsigtede leading index for vækst for de fleste industrialiserede 
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lande bruges sammen med valutakurser til at forudsige eksportcyklusser. Eksempelvis, hvis det 
langsigtede leading index for en hyppig handelspartner af U.S. viste en styrkende tendens, mens 
værdien af dollaren forblev stabil, så vil den amerikanske eksport stige hurtigere. Hvis dollaren 
samtidig svækkes, vil det medføre, at eksporten vil stige voldsomt. På samme vis ved at bruge et 
indenlandsk leading index og valutakurser, kan ændringer i importcyklussen forudsiges. Med andre 
ord kan forudsigelser af eksport og import give en indikation om, hvor handelsbalancen er på vej 
hen. 

Handelsveje kan også anskues fra et andet lands synspunkt, eksempelvis Tyskland eller Japan, selv u-
lande som Indien, hvis vigtighed vokser, og hvor der er mangel på gode økonomiske indikatorer. I 
hvert tilfælde vil der være krævet et antal af cyklusser til at tegne hele billedet af den økonomiske 
situation. 

Nøglen til det kontinuerlige forskningsarbejde ved ECRI er fokus på opdagelse af nye sammenhænge i 
økonomien. Selvom sammensætningen af det originale leading index var et vigtigt og fornuftigt 
første skridt, var det ikke nok til at fange den fulde kompleksitet i den amerikanske økonomi. Det 
viste sig, at økonomien marcherede til rytmen af flere forskellige rytmeslag. 

5.2.4. Lange og korte leading indikatorer 
Som forskningen af leading indikatorer for den overordnede økonomi skred frem, blev det klart, at 
nogle indikatorer havde langsigtede ledende egenskaber, mens andre havde korte. Med et opsving 
rundt om hjørnet, vil de langsigtede ledende indikatorer begynde at vise en opadgående forventning. 
De korte leading indikatorer derimod vil endnu ikke vise vendepunktet, så de vil stadig vise en 
nedadgående forventning. Eftersom nogle indikatorer gik op og andre gik ned, kunne deres 
signalværdier neutralisere hinanden, som vendepunktet nærmede sig. De modstridende signaler i 
diverse komponenter gjorde det vanskeligere at forudsige vendepunkter. 

ECRI nåede frem til, at langsigtede og kortsigtede leading indikatorer leverede tydeligere signaler, 
hvis de blev adskilt og samlet i bestemte indeks, så de kan overvåges sekventielt. På denne måde ville 
det langsigtede leading index røre på sig først og signalere, at vi nærmer os et vendepunkt i 
økonomien. Dette signal vil blive bekræftet af det korte leading index, når det begynder at røre på 
sig. Denne tilgang virker i den virkelige verden og har givet os tydeligere signaler om, hvornår 
økonomien har skiftet retning over de seneste to årtier. 

Det langsigtet leading index (USLLI) kan præcist måle et fremtidigt vendepunkt i op til et år før. En så 
tidlig ledende indikation er en god advarsel. Det kortsigtede leading index begynder at ændre retning 
omkring seks måneder før en nedtur. Begge indeks bekræfter signalet fra det langsigtede leading 
index og tilfører yderligere fokus og overbevisning, eftersom vendepunktet nærmer sig. 

For at kunne overvåge udviklingen på en mere hyppig basis, hjalp Moore med at udvikle et ugentligt 
leading index (Weekly Leading Index,WLI) i 1983. Nogle af komponenterne der bliver brugt i WLI, 
som antal af nye dagpengesøgende, havde længe været tilgængelig på ugentlig basis. Andre 
komponenter skulle udvikles fra bunden, som ”Journal of Commerce-ECRI industrial materials price 
index”. Dette index er udviklet med henblik på at måle inflationen i en bred gren af industrielle 
råvarer. 
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Siden 1983 blev WLI publiceret i ”BusinessWeek”. På dette tidspunkt var indekset kendt som 
”BusinessWeek Leading Index”, og det forudsagde recessionen og recoverien i 1990-91. I de sene 
90’ere begyndte ECRI at publicere WLI via ECRI’s hjemmeside. I 2001 vendte WLI igen retningen 
nedad, et godt stykke tid før økonomien gjorde det og ligeledes forudsagde WLI også den 
efterfølgende recovery, selvom mange frygtede en double-dip recession (ned-op-ned). 

Typisk vil alle tre indeks vende sekventielt. Gennemsnitligt signalerer USLLI en ændring i økonomien 
et år før en recession. Hvorimod det ugentlige indeks, WLI, signalere ca. ti måneder før og det 
kortsigtede leading index ca. seks måneder før en recession. Vi kan i dag overvåge udviklingen i den 
generelle økonomiske cyklus meget tættere og præcist end nogensinde før.  

5.2.5. Cyklusser i bestemte segmenter af økonomien 
Et nærmere kig på overordnede sektorer indenfor den generelle økonomi er kritisk for selskaber, der 
tilhører en bestemt branche og for professionelle investorer, som skal vurdere det relative 
styrkeforhold mellem forskellige sektorer. 

Fremstillings- og servicesektorerne opfører sig eksempelvis forskelligt fra hinanden. Selvom begge 
sektorer er relateret til den generelle økonomi, er deres individuelle cyklusser særskilte nok til, at det 
er værd at tildele dem et separat sæt af indikatorer, fordi de kunne skifte retning på forskellige 
tidspunkter, hvilket de af og til gør. 

En nedtur i en sektor betyder ikke nødvendigvis, at andre sektorer vil udvikle sig i samme 
nedadgående retning. I begyndelsen af den asiatiske krise indtrådte fremstillingssektoren i en skarp 
nedtur, hvilket servicesektoren ikke gjorde. Som resultat fortsatte den generelle økonomi med at 
vokse, selv da fyringer og nedskæringer i produktionen fik de røde alarmklokker til at ringe. 

For mange beslutningstagere er det udviklingen i bestemte sektorer, der er mere interessante end 
andre. En ansat eller leder i den finansielle sektor har behov for specifik information om cyklusser i 
den sektor for at kunne foretage gode valg og beslutninger. En investor har behov for at vide, om 
retningen for indtjeningen i en sektor vil ændre sig. Centralbankerne ønsker at vurdere, om 
inflationspresset tager til. 

ECRI overvåger cyklusser indenfor service-(services), fremstillings-(manufacturing) og 
bygningssektoren   (construction) samt indenfor undersektorer til finanssektoren. I de tidlige 90’ere 
hjalp ECRI den amerikanske regering med sammensætte et indeks over de primære metaller, som 
vedligeholdes af Geologisk Survey. Yderligere kan der overvåges cyklusser i bestemte regioner, som 
er tilgængelig for New York City og staten Connecticut. 

ECRI har også udviklet leading index for bestemte brancher. De dominerende selskaber i en given 
industri/branche har ofte særskilte produktlinjer, som er følsomme overfor cykliske udsving i 
efterspørgslen. Ved at kombinere nationaløkonomisk data, med branche- og selskabsspecifikke data 
har ECRI med succes udviklet indikatorer, der kan forudsige udsving i en branches efterspørgsel og 
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priser. Sådan information parret med ECRI’s andre indeks9

ECRI har sammensat et andet indeks, der virtuelt set skulle kunne gavne alle mennesker på et 
tidspunkt i deres liv. The Leading Home Price Index (LHPI) sørger for et overblik over boligpriserne 
indenfor den generelle inflationscyklus. Boligpriser er ikke blot en vigtig komponent i den nationale 
økonomi, boligpriserne repræsenterer den største enkeltvise investeringsbeslutning, som mange folk 
foretager i deres liv. Ved 2001 recessionen demonstrerede LHPI sin værdi. Typisk har boligpriserne 
oplevet et cyklisk fald omkring en nedtur i den økonomiske cyklus. I 2001 steg boligpriserne under 
recessionen på grund af en fornuftig demografi på tidspunktet og faldende renter. LHPI forudsagde 
korrekt, at priserne ville blive ved med at stige på trods af, at mange økonomer var sikre på, at et dyk 
i boligpriserne var overhængende stor. Tydeligvis kan LHPI være et vigtigt værktøj, når det skal 
besluttes om, hvornår det er fornuftigt at købe eller sælge bolig. 

 har vist sig særdeles velegnet og værdifuld 
til beslutningstagning.  

5.3. Empirisk test - Hvor god er ECRI’s Weekly Leading Index? 
Efter at jeg har diskuteret ECRI’s koncept sidder man muligvis med en positiv fornemmelse, med 
hensyn til ECRI’s konjunkturværktøjer. Umiddelbart virker det da også som enhver økonoms eller 
analytikers gave, men inden jeg kapitulerer og kroner ECRI’s tilgang til konjunkturforudsigelser, vil jeg 
teste ECRI’s Weekly Leading Index. Dette indeks har, en særlig position blandt ECRI’s leading indexes. 
WLI udgør krumtappen i ECRI’s koncept, sammen med FIG og USLLI. FIG og WLI er desuden frit 
tilgængeligt, i modsætning til USLLI, hvilket efter min mening gør WLI til en interessant teststørrelse 
med henblik på at bekræfte indeksets evner til at forudsige økonomiske vendepunkter. 

5.3.1. Formål med testen 
Målet er at skabe et sagligt og objektivt vurderingsgrundlag, der kan bruges til at vurdere værdien og 
anvendeligheden af ECRI’s WLI vækstindeks. Testen skal skabe den nødvendige kritiske stillingtagen 
til WLI’s evner til at forudsige vendepunkter i økonomiens vækstratecyklus, som indekset er skabt til, 
og derudover undersøge om WLI har et potentiale til at kunne bidrage med lidt forklaring om 
aktiemarkedernes udvikling?  

Ved at teste WLI vækstindeks op mod real U.S. BNP, ECRI U.S. Coincident index og S&P 500 
undersøges for WLI’s evner til at forudsige henholdsvis aktiemarkedet og økonomiens 
vækstratecyklus. Det siger sig selv, at hvis WLI viser en signifikant lead overfor disse størrelser, vil det 
være særdeles værdifuldt viden for økonomiske og finansielle interessenter, at tage med i sine 
investeringsstrategier, værdiansættelser og investeringsbeslutninger, med henblik på at navigere i 
forhold til fremtidens økonomiske udvikling. Dette vil delvis kunne understøtte en objektiv accept af 
ECRI’s tilgang. 

Testen opstilles med henblik på at kunne be- eller afkræfte WLI’s ledende evner over for økonomiens 
vækstratecyklus, som ECRI påstår det har. Det er interessant, at undersøge om vækstratecyklussen 
kan forudsiges i og med det vil kaste lys over hvorledes aktiemarkedet teoretisk set ville kunne 
forudsiges, pågrund af den påståede tætte 1-til-1 sammenhæng mellem aktiemarkedscyklussen og 
vækstratecyklussen, se mere herom under næste afsnit. 

                                                            
9 På ECRI’s hjemmeside kan ses en udtømmende liste over ECRI’s indeks, www.businesscycle.com/resources/indexes/. 
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Videre vil jeg forsøge, at teste for det helt unikke forhold, også kaldet den holdbare 
sekvens(gennemgået tidligere), mellem WLI og USCI, hvor WLI skal leade USCI ifølge ECRI’s 
konjunkturteori. Resultatet af denne test vil have særdeles stor betydning for accepten af ECRI’s 
konjunkturcykliske tilgang. 

WLI er et relativt nyt leading indeks(startede i 1967(niveuaindeks) og 1968(vækstindeks)), hvorfor 
dets forudsigelsesevner har været relativt lidt testet. I den omfattende litteratursøgning jeg har gjort 
mig om ECRI’s indeks og cykliske tankegange er jeg ikke stødt på nogen former af empiriske tests af 
nogle af ECRI’s leading indexes, og som samtidig heller ikke kommer fra ECRI selv. Dette betyder 
samtidig, at jeg umiddelbart ikke har kendskab til nogen ”best practice” for at teste leading 
indikatorer eller indeks.  Jeg opstiller derfor et uprøvet testmiljø af WLI, ved hjælp af klassisk lineær 
regression modeller(CLRM) til at undersøge de før nævnte forhold. Et delmål er altså også at gøre sig 
erfaringer og stifte bekendtskab med denne måde at teste leading indexes på, som WLI.  

Langt hen ad vejen kan ECRI henvise til sin track record, som taler for sig selv. De har endnu ikke 
udsendt falske alarmer om økonomiske vendepunkter og de har forudsagt eller erklæret de seneste 
fire recessioner, officielt set, før alle andre. Man skal dog huske på, at disse udmeldinger om 
økonomiske vendepunkter er baseret på observationer af udviklinger og tendenser i flere af ECRI’s 
leading indekses og ikke bare WLI. Så denne empiriske test er udelukkende en måde at teste for, om 
WLI isoleret set har en lead profile overfor vækstratecyklussen og aktiemarkedscyklussen, samt om 
den holdbare sekvens mellem WLI og USCI nu også holder? 

I næste afsnit begynder jeg med, at give et overblik over det implicerede testdata. 

5.3.2. Data 
Som nævnt ovenfor, i introduktionen til denne test, vælges S&P 500 som repræsentant for 
aktiemarkedet, USCI vækstindeks og kvartalsvis vækst i real U.S. BNP bruges som proxyer for 
vækstratecyklussen i økonomien. WLI er vores primære testvariabel, hvis kvaliteter vi ønsker at sætte 
på prøve. 

Sammenhængen mellem disse tre dataserier er umiddelbart et stærkt 1-til-1 sammenhæng ifølge 
Lakshman Achutan,  

“The WLI is not designed to predict stock prices, and WLI growth does not always turn before stock 
prices do. However, cycles in WLI growth, stock prices and the growth rate cycle have a strong one-to-
one correspondence, with WLI growth consistently turning ahead of the growth rate cycle. Typically, 
WLI growth turns shortly before stock prices, but on rare occasions WLI growth briefly lags stock 
prices.”, (Pedersen, 2009) 

Det er kort og godt ovenstående relationer og sammenhænge jeg vil forsøge at dokumentere mere 
konkret ge igennem min test af WLI. 

U.S. Weekly Leading Index (WLI) 
WLI er testens forklarende variabel. WLI er designet til at forudse cyklusser i den overordnede 
økonomiske aktivitet – recessioner og recoveries – ved at summere de bedste leading indikatorer for 
vækst på et given tidspunkt.  Dette høj-frekvens leading index over væksten i den amerikanske 
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økonomi er let og ofte tilgængelig. WLI adressere direkte bekymringerne vedrørende friskheden af 
data som forecasters oplever med eksisterende leading indikatorer, inklusiv det velkendte månedlige 
indeks af leading økonomiske indikatorer(Leading Economic Indicators. LEI), der oprindeligt blev 
udviklet af ECRI’s grundlægger, Geoffrey H. Moore. WLI løser disse problemstillinger ved at være 
hurtig og ofte tilgængelig. Hver fredag opdateres WLI med data fra den forgangne uge. Se 
udviklingen i WLI på figur 9 på næste side. 

WLI’s niveauindekset har en gennemsnitlig lead på 10 måneder op til konjunkturcykliske toppe og tre 
måneder til bunde. WLI vækstindeks leads mod væksratecyklussens toppe og bunde er mere 
symmetriske, med en median på fire måneders lead ved både toppe og bunde (Pedersen, 2009). Jeg 
antager på baggrund af dette, at der ikke behøves at tage højde for forskellige leads i forhold til 
vækstratecyklussens toppe og bunde, i min test af WLI vækstindeks. 

 

Figur 9: ECRI's Weekly leading index 

 

Kilde: Bloomberg (ECRI) 

Den kvartalsvise vækst i real U.S. BNP (U.S. BNP) 
U.S. BNP er den ene størrelse, som jeg vil prøve at teste WLI’s evner mod. U.S. BNP er 
makroøkonomiens proxy for vækstratecyklussen og siger derfor noget om ændringen i den 
aggregerede økonomiske aktivitet. Spørgsmålet som knytter sig til U.S. BNP i denne empiriske test er, 
om vækstratecyklussen kan forudsiges ved hjælp af ECRI’s WLI vækstindeks og hvis ja, hvor lang lead 
har WLI overfor U.S. BNP? 
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Figur 10: Kvartalvis ændring i U.S. BNP 

 

Kilde: Bloomberg (ECRI) 

U.S. Coincident index (USCI) 
USCI vækstindeks er ECRI’s svar på den aktuelle vækstratecyklus, altså en overvågning af 
vækstratecyklussen i realtid. Idéen med at teste på denne dataserie har to formål, hvis modellernes 
resultater tillader det. (1) At bekræfte den unikke observation om den holdbare sekvens mellem WLI 
og USCI og (2), at sige noget om WLI’s lead profil overfor USCI. Se USCI udvikling på figur 10 på næste 
side 

Figur 11: U.S. Coincident vækstindeks 

 

Kilde: Bloomberg (ECRI) 
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Ugentlige afkast i S&P 500 
S&P 500 er den tredje variabel, som jeg forsøger at forklare med WLI vækstindeks. S&P 500 er nok 
det bedst kendte og mest hyppigt anvendte toneangivende aktiemarkedsindeks indenfor 
økonomiske test, på grund af dets lange tilgængelige historik og fordi det dækker over 500 af U.S.’s 
største selskaber. For god ordens skyld kan det nævnes at S&P 500 er det aktieindeks som 
repræsenterer det amerikanske aktiemarked i WLI. I Bilag kan læseren læse mere om indekset og 
hvorledes det er skruet sammen og fungerer. S&P 500 ugentlige afkast er beregnet ved at tage den 
naturlige logaritme til tidspunkt t og fratrække den naturlige logaritme til tidspunkt t-1, ln(t)-ln(t-1). 

Ifølge mange økonomer og aktieanalytikere eksisterer der, som tidligere nævnt, mere eller mindre 1-
til-1 sammenhæng mellem udviklingen på aktiemarkedet og udviklingen i vækstratecyklussen. 
Dermed er aktiemarkedet, implicit set, ledende for den konjunkturcykliske udvikling.  

Figur 12: Ugentlige afkast i S&P 500 

 

Kilde: Bloomberg (ECRI) 

I henhold til testen af WLI vs. real U.S. BNP, er vi nødsaget til at bruge den månedlige udgave af WLI 
for kunne opsætte en ensartet og sammenlignelig dataserie med U.S. BNP, som udkommer 
kvartalsvis. Fordelen ved dette er, at indekset for månedlig udvikling i WLI går helt tilbage til januar 
1950. Omvendt kan vi benytte det reelle ugentlige WLI når vi tester indeksets lead op mod S&P 500. 
Den ugentlige frekvens af WLI begyndte dog først sin offentliggørelse i 1968, hvorfor vi reelt set har 
to forskellige testperioder for henholdsvis test 1: WLI vs. ral U.S. BNP og test 2: WLI vs. S&P 500. 
Forskellig frekvens af testperioder giver forskellige antal observationer på de to teststørrelser.  

I test 1 arbejder vi med kvartalsdata i testperioden 31-03-1950 til 31-03-2009, hvilket svarer til i alt 
236 dataobservationer. I test 2 arbejder vi med månedlige data i testperioden jan. 1950 til Apr. 2009, 
i alt 712 dataobservationer.  I test 3 arbejder vi med ugentlige data i testperioden 26-01-1968 til 29-
05-2009, hvor vi i alt har 2.258 observationer.  
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De benyttede dataserier er hentet enten fra Bloomberg10

Tabel 2: Dataopsummering 

 eller ECRI’s hjemmeside. 

 Datasæt Testperiode Frekvens Observationer 
Test 1 WLI(m) vs. U.S. BNP 1. kvt. 1950 – 1. kvt. 2009 Kvartalvis 236 
Test 2 WLI(m) vs. USCI Jan 1950 – Apr 2009 Månedlig 712 
Test 3 WLI(w) vs. S&P 500 5. jan 1968 – 29. maj 2009 Ugentlig 2.158 
WLI(m)=månedlig data, WLI(w)= ugentlig data 

5.3.3. Empirisk model 
Testene køres som en klassisk lineær regression i SAS, samt som en tidsserieanalyse for at få testet 
den enkelte models styrke og troværdighed, via diverse misspecifikationstests, se mere nedenfor. 
Den samme grundmodel bruges både til at teste WLI overfor U.S. BNP, USCI og S&P 500: 

𝑌𝑌𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ∙ 𝑋𝑋𝑡𝑡−1+. . .𝛼𝛼𝑛𝑛 ∙ 𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

For hver lead der tages med, adderes 𝛼𝛼𝑛𝑛 ∙ 𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑛𝑛  på modellen, hvor 𝛼𝛼𝑛𝑛  er estimatoren på tidspunkt n 
og 𝑋𝑋𝑡𝑡−𝑛𝑛  er WLI på tidspunkt t minus antal leads n. Jeg har herefter prøvet mig frem med forskellige 
leads i modellen. Afhængig af kørslernes resultater er enkelte modeller udvalgt nedenfor. 

Test 1 - WLI vs. U.S. BNP 
Her er de planlagte kørsler i test 1: 

𝑀𝑀1:𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

𝑀𝑀2:𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼2 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−2 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

𝑀𝑀3:𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼2 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼3 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−3 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

𝑀𝑀4:𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼2 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼3 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−3 + 𝛼𝛼4 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−4 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

Test 2 - WLI vs. USCI 
Her er de planlagte kørsler i test 2: 

𝑀𝑀5:𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑊𝑊𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼2 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼3 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−3 + 𝛼𝛼4 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−4 + 𝛼𝛼5 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−5 + 𝛼𝛼6
∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−6 + 𝛼𝛼7 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−7 + 𝛼𝛼8 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−8 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

𝑀𝑀6:𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑊𝑊𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼2 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼7 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−7 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

𝑀𝑀7:𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑊𝑊𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼3 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−3 + 𝛼𝛼5 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−5 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

𝑀𝑀8:𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑊𝑊𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼3 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−3 + 𝛼𝛼5 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−5 + 𝛼𝛼7 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−7 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

Test 3 - WLI vs. S&P 500 
Her er de planlagte kørsler i test 3: 

𝑀𝑀9: 𝑈𝑈&𝐵𝐵𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼8 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−8 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

                                                            
10 Bloomberg er en af de største finansielle nyheds- og dataproviders i verden. 
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𝑀𝑀10: 𝑈𝑈&𝐵𝐵𝑡𝑡 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−1 + 𝛼𝛼2 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−2 + 𝛼𝛼3 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−3 + 𝛼𝛼4 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−4 + 𝛼𝛼5 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−5 + 𝛼𝛼6
∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−6 + 𝛼𝛼7 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−7 + 𝛼𝛼8 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡−8 + 𝜀𝜀𝑡𝑡  

Det er ovenstående tre test der danner rammerne om min empiriske analyse af WLI. 

5.3.4. Misspecifikationstest 
Misspecifikationstest udføres med henblik på at understøtte troværdigheden af ens modelvalg og 
modellernes resultater. Her er tale om typiske standardtest, hvor null-hypotesen H0 for alle 
nedenstående misspecifikationstests er, at som udgangspunkt er der ikke noget ”galt” med modellen 
der testes. Dvs. at en signifikant lav p-værdi på en sådan test vil påvise at misspecifikationen er 
tilstede og null-hypotesen kan afvises, hvorfor jeg er interesseret i en så høj p-værdi som muligt. En 
høj p-værdi bekræfter modellens anvendelighed. 

Test for heteroskedasticitet 
Antagelse: 𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗𝒗(𝜺𝜺𝒕𝒕) = 𝝈𝝈𝟐𝟐 < ∞ 

Hvis denne antagelse brydes er der tale om heteroskedasticitet, var(εt) ≠ σ2. Med andre ord har vi 
n parametre for variansen i stedet for kun en enkelt. 

Heteroskedasticitet betegner helt generelt den situation, hvor variansen på residualet 𝜀𝜀𝑡𝑡  i en 
regressionsmodel, ikke er konstant igennem det anvendte datasæt. Standardantagelsen er, at i den 
lineære regressionsmodel, skal der være homoskedasticitet. I variansanalysen - eller den 
generaliserede lineære model som er den mere kendte betegnelse - implicerer uens varians i de 
datasæt som sammenlignes, at estimatet på F-værdierne (som vi bruger til at bestemme om der er 
signifikant forskelle på de datasæt som sammenlignes) bliver upræcist. Dette skyldes, at F-
testsstørrelsen udregnes som vægtet sum af afvigelserne fra gennemsnit mellem datasættene og 
indenfor det enkelte datasæt. Hvis variansen ikke er homogen indenfor et datasæt lægger man - lidt 
populært sagt - tal sammen til F-testværdien som ikke er "ens" med hensyn til spredning og derfor 
ikke sammenlignelige (man blander æbler og pærer!). Derfor er varianshomogenitet vigtig i 
forbindelse med variansanalyser. Hvis heteroskedasticitet er til stede men ignoreres medfører det at 
estimater for standardfejlen vil blive forkerte. 

Med andre ord ønsker vi at kunne afvise heteroskedasticitet, da dette ellers vil tale for brug af en 
anden og mere avanceret metodemodel, end lineær regression, til at håndterer vores problemstilling 
med. 

Heteroskedasticitet testes ved hjælp af en ARCH-test. 

Test for autokorrelation 
Antagelse: 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒗𝒗�𝜺𝜺𝒊𝒊, 𝜺𝜺𝒋𝒋� = 𝟎𝟎 𝒇𝒇𝒄𝒄𝒗𝒗 𝒊𝒊 ≠ 𝒋𝒋 

Autokorrelation er et matematisk mål for udviklingen i et datasæt. Den i'te ordens autokorrelation er 
defineret som korrelationskoefficienten mellem værdier af datasættet med en tidsforskel på i 
tidsperioder. Positiv autokorrelation findes for datasæt med et "blødt forløb", mens negativ 
autokorrelation svarer til et "takket" forløb. 

Hvis ovenstående antagelse brydes er der tale om autokorrelation i ens dataserie. Hvis der viser sig 
at være autokorrelation i ens dataserie, medfører det nogle konsekvenser for OLS estimatorerne: 
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• OLS estimatorer er ikke længere efficiente 
• 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣(�̂�𝛽) er biased 
• T- og F-tests er ikke længere pålidelige 
• 𝜎𝜎�2-estimatorer for 𝜎𝜎2 er biased 
• R2 er upålidelig 

Autokorellation testes ved hjælp af DW-test og LM-test. 

Test for normalitet 
Antagelse: (𝒖𝒖𝒕𝒕~𝑵𝑵�𝟎𝟎,𝝈𝝈𝟐𝟐�) 

Denne test undersøger om de benyttede datasæt opfylder antagelsen om standard 
normalfordelingen, hvor middelværdien er 0 og standardafvigelsen er 1. Der testes med andre, 
hvorvidt datasættene ligner normalfordelingen. Null hypotesen er at data er sammenlignelig med 
normalfordelingen, hvorfor en stor p-værdi indikerer ikke-normalfordelt data.  

Der udføres to forskellige test af normalitet i datasættene, BJ-test(Bera-Jarque) og Anderson-Darling 
test. 

Test for Multikollineraritet 
En implicit antagelse der gælder når man bruger OLS estimationsmetoden er, at de forklarende 
variabler ikke må være korrelerede med hinanden. Der vil typisk altid være en mindre grad af 
korrelation mellem de forklarende variable uden, at det har den store betydning for modellens 
præcision. Når en variabel næsten er en lineær kombination af andre variable i modellen, bliver de 
påvirkede estimater ustabile og har højere standardfejl. Dette problem kaldes for kollinearitet eller 
multikollinearitet. Problemet opstår hvis man har en høj grad af korrelation mellem sine forklarende 
variable, da det forårsager problemer med at estimerer modellens koefficienter. Det er derfor en god 
ide, at undersøge modeller med flere forklarende variable, hvilke variable der er udsat for 
multikollinearitet med andre variable. 

I modsætning til de andre tests gælder det om at få så lav en værdi under condition index i 
kollinaritetstabellen. Et tal over 15 betyder at der er multikollinaritet. 

5.3.5. Resultater 
I nedenstående tabeller opsummeres resultaterne af de tre gennemførte tests. 

Test 1 – WLI vs. U.S. BNP 
Tabel 3: Resultattabel for test 1 - WLI vs. U.S. BNP 

Model M1 M2 M3 M4 
Lead 1 kvartal 0,34*** 0,41*** 0,40*** 0,44*** 

Lead 2 kvartaler - -0,10* -0,11 -0,11 

Lead 3 kvartaler - - 0,01 -0,09 

Lead 4 kvartaler - - - 0,08 

*= signifikansniveau = 10 %, **=signifikansniveau = 5 %, ***=signifikansniveau = 1% 

Nedenfor opsummeres forskellige misspecifiksationstest på test 1, som siger noget modellernes 
anvendelighed og resultaternes troværdighed.  
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Tabel 4: Misspecifikationstabel test 1 - WLI vs. U.S. BNP 

Model Autokorrelation Heteroskedasticitet Normalitet Multikollinaritet 
 DW d-test LM-test ARCH-test JB-test Anderson-

Darling 
 

 Estimat Pr>DW LM Pr>LM Order=LM Pr>LM Test Pr>ChiSq Estimat Pr>A-
Sq 

Condition index 

M1 1,78 0,96 AR(1)=2,93 
AR(2)=3,08 

0,07 
0,22 

1=0,59 
2=2,17 

0,44 
0,34 

11,55 0,0031 0,53 0,19 - 

M2 1,83 0,92 AR(1)=1,58 
AR(2)=1,58 

0,21 
0,45 

1=0,19 
2=0,42 

0,66 
0,81 

14,57 0,0007 0,53 0,19 2,97 

M3 1,79 0,96 AR(1)=2,43 
AR(2)=2,47 

0,12 
0,29 

1=0,06 
2=0,40 

0,81 
0,82 

16,14 0,0003 0,53 0,19 4,90 

M4 1,82 0,92 AR(1)=1,71 
AR(2)=1,71 

0,19 
0,43 

1=0,14 
2=0,27 

0,71 
0,88 

13,72 0,0010 0,53 0,19 5,65 

 H0 afvises ikke H0 afvises ikke H0 afvises ikke  H0 afvises ikke H0 afvises ikke 

 

Se mere herom under diskussion af test og resultater nedenfor 

Test 2 – WLI vs. USCI 
Af de kørte modeller i SAS har jeg nedenfor specificeret de mest interessante resultater.  

Tabel 4: Resultattabel for test 2 - WLI vs. USCI 

Model M5 M6 M7 M8 
Growth 0,13*** - - - 

Lead 2 0,024 0,24*** - - 

Lead 4 0,063 - 0,21*** 0,23*** 

Lead 6 0,017 - - - 

Lead 8 0,055 - 0,18*** 0,04 

Lead 10 -0,019 - - - 

Lead 12 0,19*** 0,22*** - 0,15*** 

*= signifikansniveau = 10 %, **=signifikansniveau = 5 %, ***=signifikansniveau = 1 % 

I henhold til ovenstående lader det til at de forskellige leads overtager forklaringsgrad fra hinanden 
hvis enkelte leads udelades som i M6, M7 og M8. Der er testet for flere konstellationer men uden 
indikation af noget interessant.  Dette skyldes den høje korrelation imellem de enkelte leads. Se 
mere herom under diskussion af tests og resultater nedefor. 
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Tabel 5: Misspecifikationstabel test 2 - WLI vs. USCI 

Model Autokorrelation Heteroskedasticitet Normalitet Multikollinaritet 
 DW d-test LM-test ARCH-test JB-test Anderson-

Darling 
 

 Estimat Pr>DW LM Pr>LM Order=LM Pr>LM Test Pr>ChiSq Estimat Pr>A-
Sq 

Condition index 

M5 0,13 1,00 AR(1)=519,29 
AR(2)=526,36 

0,001 
0,001 

1=615,93 
2=619,45 

0,001 
0,001 

3,21 0,2 0,36 0,25 19,78 

M6 0,17 1,00 AR(1)=585,05 
AR(2)=586,04 

0,001 
0,001 

1=447,81 
2=449,48 

0,001 
0,001 

2,52 0,28 0,20 0,25 2,01 

M7 0,14 1,00 AR(1)=613,84 
AR(2)=617,28 

0,001 
0,001 

1=516,57 
2=522,72 

0,001 
0,001 

3,82 0,15 0,27 0,25 3,97 

M8 0,15 1,00 AR(1)=605,79 
AR(2)=608,48 

0,001 
0,001 

1=493,03 
2=499,51 

0,001 
0,001 

2,51 0,28 0,26 0,25 6,65 

 H0 afvises: M5, 
M6, M7 og M8 

H0 afvises: M5, M6, M7 
og M8 

H0 afvises: M5, M6, M7 
og M8 

H0 afvises ikke: 
M5, M6, M7 og 
M8 

H0 afvises ikke: 
M5, M6, M7 og 
M8 

H0 afvises ikke: M6, 
M7 og M8  
H0 afvises: M5 

Misspecifikationstest 2 indikerer overordnet set, at modellerne er af knap så god kvalitet. Se mere 
herom under diskussion af tests og resultater nedenfor. 

Test 3 – WLI vs. S&P 500 
Nedenfor er udvalgt enkelte resultater fra test 3, men det skal pointers at denne test tydeligt 
indikere på alle kørsler i SAS, at der ikke er en forklaringsgrad mellem WLI og S&P 500.  

Tabel 6: Resultattabel for test 2 - WLI vs. S&P 500 

Model M9 M10   
Lead 1 -0,039 0,044   

Lead 2 -0,003 -0,039   

Lead 3 0.008 -   

Lead 4 -0,11 -   

Lead 5 0,20 -   

Lead 6 -0,04 -   

Lead 7 -0.23 -   

Lead 8 0.16 -   

*= signifikansniveau = 10 %, **=signifikansniveau = 5 %, ***=signifikansniveau = 1 % 

Tabel 7: Misspecifikationstabel test 2 - WLI vs. S&P 500 

Model Autokorrelation Heteroskedasticitet Normalitet Multikollinaritet 
 DW d-test LM-test ARCH-test JB-test Anderson-

Darling 
 

 Estimat Pr>DW LM Pr>LM Order=LM Pr>LM Test Pr>ChiSq Estimat Pr>A-
Sq 

Condition index 

M9 2,08 0,03 AR(1)=3,88 
AR(2)=6,66 

0,05 
0,04 

1=156,87 
2=171,65 

0,0001 
0,0001 

3098,89 0,0001 13,25 0,005 155,44 

M10 2,09 0,03 AR(1)=4,09 
AR(2)=6,75 

0,04 
0,03 

1=159,60 
2=175,20 

0,0001 
0,0001 

3089,69 0,0001 13,33 0,005 22,23 

 H0 afvises: M9 og 
M10 

H0 afvises: M9 og 
M10 

H0 afvises: M9 og M10 H0 afvises: M9 og 
M10 

H0 afvises: M9 
og M10 

H0 afvises: M9 og 
M10 
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Det ses tydeligt af ovenstående misspecifikationstest, at der er behov for en anden model der kan 
tage højde for de forskellige brud på CLRM antagelserne. Modellen er simpelthen ikke god nok til at 
modellere sammenhængen mellem WLI og S&P 500. Se mere under diskussion af tests og resultater. 

5.3.6. Diskussion af resultater og test 

Test 1: WLI vs. U.S. BNP 
Misspecifikationstestene i tabel 3 afviser alle tegn på brud med CLRM antagelserne, hvorfor det kan 
konkluderes at model M1, M2, M3 og M4 alle opfylder kravene til en god lineær regressionsmodel. 
Med andre ord kan resultaterne i tabel 2 tolkes med god trovædighed, hvor testene samlet set viser 
en god forklaringsgrad mellem WLI Lead 3 og kvartalsvis ændring i real BNP(vækstratecyklussen). Det 
lader altså til, at WLI har en signifikant evne til at forudsige vækstratecyklussen med tre måneder, 
ifølge alle fire modeller. Sammenlignes resultaterne med ECRI’s egne WLI leads matcher dette 
umiddelbart godt overens med en lead på gennemsnitlig fire måneder ved både toppe og bunde i 
vækstratecyklussen. 

I og med at BNP kun opgøres kvartalvis er det ikke muligt at teste for fire måneders lead mellem WLI 
og real BNP. At tre måneder er den ”bedste” lead i modellen, sammenlignet med henholdsvis 6, 9 og 
12 måneder, mener jeg støtter godt op om ECRI’s egne leads for WLI vækstindeks på fire måneder. 
Derfor konkluderes at WLI’s evner til at forudsige vækstratecyklussen er positiv med tre til fire 
måneders lead. 

Test 2: WLI vs. USCI 
Kørslerne i test 2 viser at der er høj korrelation mellem de enkelte variable, hvilket gør det vanskeligt 
at sige noget konkret om, hvilken lead der forklarer USCI bedst. Der kan dog konstateres en 
sammenhæng, som kan indikere den holdbare sekvens tilstedeværelse. Desværre er det ikke muligt 
at konkludere yderligere på grund af den høje korrelation. Misspecifikationstestene ser fornuftige ud, 
men skal også tolkes ud fra den usikkerhed som den høje korrelation medfører. Korrelationen gør 
estimaterne utroværdige og modellerne kan desværre ikke tilvejebringe yderligere information om 
relationen mellem WLI og USCI. Jeg har derfor valgt kun at vise nogle udvalgte modeller. Det tyder 
med andre ord på, at der er behov for en anden modeltype til at undersøge den holdbare sekvens 
samt leaden mellem ECRI’s egne indeks. 

Samtidig er det iøjefaldende at der i test 1 kunne dokumenteres en positiv lead på tre måneder til 
U.S. BNP og at der i test 2 ikke kan dokumenteres en sammenhæng mellem dataserierne, som i 
teorien er udtryk for det samme forhold, nemlig WLI vs. vækstratecyklussen.  

Test 3: WLI vs. S&P 500 
I test 3 forsøgte jeg, at undersøge om der kunne opspores en kausalitet i dataene mellem WLI og S&P 
500. Det lader umiddelbart til, at modellerne ikke er i stand til at finde nogle signifikante 
sammenhænge. Misspecifiaktionstestene viste at null-hypotesen blev afvist i alle test, hvilket 
indikerer en dårlig model. Jeg må acceptere, at det ikke har været muligt at dokumenterer en 
sammenhæng med den pågældende model og testvariable. Efter ECRI’s egne udtalelser om 
sammenhængen mellem WLI og aktiekurserne, lyder det, at WLI ikke er designet til at forudsige 
aktiekurser, men WLI lader til i de fleste tilfælde alligevel at vende før aktiemarkederne. Dette kan 
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min test dog hverken af- eller bekræfte. Modellerne i denne sammenhæng viser ikke nogen 
indikationer, som kan støtte om op at WLI skulle kunne sige noget om aktiekurserne. Der kan derfor 
stilles spørgsmålstegn ved modellernes anvendelighed i denne situation, hvorfor andre metoder bør 
overvejes. 

5.4. ECRI’s tilgang 
Hvordan er det muligt at anvende de basale leading index til at prognosticere alle disse forskellige 
aspekter i økonomien? Heldigvis udviser alle de beskrevet cyklusser samme nøglekarakteristikas. For 
det første deler de princippet om den holdbare sekvens, ensbetydende med at økonomiske 
begivenheder bevæger sig en kendt rækkefølge omkring økonomiske vendepunkter. Det er den 
forudsigende natur ved denne sekvens af begivenheder, der gør det muligt at forudsige cykliske 
vendepunkter både i den generelle økonomi og dens mange delområder. 

For det andet kan vendepunkterne genkendes på samme måde. Kendetegnet ved hvert vendepunkt, 
uanset den cyklus der overvåges – den aggregerede konjunkturcyklus, inflationscyklussen eller en 
specialiseret sektorcyklus – vil indeksene ændre retning på en måde, der er udtalt (pronounced), 
omsiggribende (pervasive) og vedvarende (persistent) for at signalere et troværdigt og oprigtigt 
vendepunkt i cyklussen. Dette kaldes for de tre P’er (the three P’s) (Banerji, 1999).  

Hvorfor er de tre P’er så vigtige? Når et leading index forudsiger en ændring i retningen af en cyklus 
på en udtalt, omsiggribende og vedvarende måde, stiger sandsynligheden signifikant for et 
forestående økonomisk skift. Jeg vil illustrere disse koncepter med nedenstående gennemgang af de 
tre P’er. 

”Pervasiveness” måler i hvilken grad økonomien er påvirkede af cyklussen. Under et cyklisk opsving 
vil forbedringen i den økonomiske aktivitet sprede sig fra et selskab til selskab, fra branche til 
branche og fra region til region. Denne udvikling udvider ud i hele økonomien, som en ekspansion 
tager form. I tilfælde af en kontraktion vil nedturen forankre sig i økonomien på lignende vis. En 
pervasive bevægelse identificeres ved at kigge på komponenternes procentvise bidrag til et indeks 
stigning eller fald og sammenligner dette mønster med tidligere cyklusser. 

En cyklisk ændring skal også være pronounced – af en betydelig størrelse – for at adskille den fra 
fluktuationer eller bare ”støj”. Som en retningsændring i væksten bliver mere pervasive, begynder 
snebolden at trille og opnå mere momentum og størrelse og dermed blive mere pronounced. For at 
få en fornemmelse af hvor pronounced en bevægelse er, skal man igen sammenligne med tidligere 
cyklusser. 

Til sidst skal de cykliske bevægelser være persistent før den kan kvalificere sig som værende et cyklisk 
op- nedsving, fordi sådan en bevægelse er selvforstærkende, forlænges bevægelsen. En afmatning i 
salget kan forårsage nedskæringer i produktionen, udløse fyringer og dermed sænke indkomsterne, 
hvilket igen fører endnu lavere salg med sig og skaber denne onde cirkel. Hvis der bare er tale om en 
elle to måneder med fald i salgstallene, behøver det ikke indikere andet end et mindre økonomisk 
bump på vejen. En bevægelse i cykliske indikatorer der er pervasive og pronounced kvalificerer sig 
ikke som et cyklisk vendepunkt, hvis det blot varer et par måneder. Teknisk set skal cyklisk op- eller 
nedsving være persistent i mindst fem måneder, før det kaldes et cyklisk vendepunkt. 
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Disse to karakteristika, den holdbare sekvens og de tre P’er gælder for alle cyklusser, hvad enten det 
er den generelle økonomiske aktivitet, inflation, beskæftigelse, sektorer eller international handel. 
Disse ligheder gør det muligt at udvikle prognosticeringsværktøjer, som deler et konsistent design 
samtidig med at karakteristikaene komplementerer hinanden. 

5.4.1. Puslespillet samles: ECRI kuben 
Økonomien er et særdeles komplekst system. Typisk bygger økonometrikere deres modeller fra 
ligninger der prøver at efterligne fortidens økonomiske udvikling. Sådanne modeller oversimplificerer 
den virkelige verden og mislykkes i at fange kompleksiteten, der genererer økonomiske fluktuationer. 
Historien taler for sig selv og viser, at disse modeller bryder sammen, når der er allermest brug for 
dem – til at forudsige vendepunkter, når økonomien skifter retning og spillereglerne ændres. 

Jeg har vist, at kompleksiteten i økonomien ikke kan fanges af et enkelt leading index. ECRI’s succes 
med at forudsige økonomien skyldes et flercyklisk syn, der overvåger begivenheder, mens de faktisk 
sker og ved at følge ledende indikatorer til at måle risikoen for en retningsændring i mange 
forskellige aspekter af økonomien. Kun på den måde er det muligt at fange økonomiens 
ukontrollerede nuancer. 

Samspillet mellem de forskellige dele af økonomien er ikke statisk (som de fleste økonometriske 
modeller antager), men dynamisk og altid skiftende. Udfordringen ved en flercyklisk tilgang ligger i at 
kombinere disse mange cyklusser, så de danner et sammenhængende billede af økonomien. For at 
kunne følge økonomiens udvikling på en præcis måde og prognosticere udviklingen, er man nødt til 
at følge tre nøgleområder – aggregerede økonomisk aktivitet, inflation og beskæftigelsen – inklusiv 
de utallige specifikke indikatorer der sporer den holdbare sekvens i disse cyklusser. Hvordan kan al 
dette blive fanget og overvåget på en gang? 

I de sidste ti år har ECRI’s observationer formet sig til en multidimensional struktur kaldet den 
økonomiske cykluskube (Economic Cycle Cube) (Economic Cycle Research Institute, 2009) Kuben 
giver os en repræsentation af, hvad der foregår i økonomiens komplekse organiske system. 

Tre nøgleområder af økonomien vises – økonomisk vækst, 
inflation og beskæftigelsen. Den økonomiske vækst er 
dækket af speciale leading indexes. Kilde: (Lakshman A. &., 2004), side 
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Økonomisk aktivitet, beskæftigelse og inflation danner 
rammen for de tre dimensioner i kuben. Videre 
inddeles den økonomiske aktivitet i international 
handel og indenlandske aktiviteter. Den indenlandske 
aktivitet er yderligere delt op på sektorniveau og på 
henholdsvis kortsigtede og langsigtede ledende 
indikatorer. På denne måde kan hele listen af leading 
index, der overvåges af ECRI (mere end 100 indeks) 
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organiseres, så der kan produceres et sammenhængende og evolutionært syn på økonomien og dens 
udvikling. 

Umiddelbart har størstedelen af individer og mindre selskaber ikke behov for et så sofistikeret 
instrumentbræt at styre efter. Men når man arbejder med globale selskaber og finansielle institutter, 
er det nødvendigt med et topklasse cockpit (ligesom en kommerciel flyvemaskine har et langt mere 
sofistikeret instrumentbræt end en privat flyvemaskine med en propel). 

Med kubekonstruktionen er ECRI i stand til at se på vækst og inflation i økonomien uafhængigt af 
hinanden, og dermed gøre det muligt at se, hvornår de bevæger sig synkront og asynkront med 
hinanden. Kuben giver os en mental struktur til at arrangere og skabe mening i det konstante strøm 
af økonomisk data, der ellers ville uoverskueligt og ligefrem umuligt at håndtere. 

Hver af ECRI’s composite indekses organiserer og destillerer data på relativ kort tidsskala. Men som 
antallet at indekses forøges ud fra flercyklus-tankegangen, er det nødvendigt at lave en større 
struktur til at organisere dem alle. Hver måned, i takt med at utallige små bidder af økonomisk data 
produceres verden over, fokuserer ECRI på den data, der er nødvendig for at opdatere instituttets 
forskellige indeks for derefter at fortolke på deres tilstand og præstation i kubestrukturen. 

Kuben repræsenterer den mest avancerede analysetilgang indenfor konjunkturcyklusser. Men 
arbejdet med konjunkturcyklusser står ikke stille hos ECRI, og viden på området vokser hele tiden i 
takt med forskning og observationer fortsættes. Nye cykliske sammenhænge vil med sikkerhed blive 
opdaget eller komme i fokus i takt med, at forståelsen af økonomien udvikler sig. Udviklingen af 
indikatorer til andre lande vil løbende tilføre nye nuancer og indblik til det kendskab, vi har i dag. Da 
vi ikke med sikkerhed kan sige hvilken form den fremtidige forskning vil tage, etablerer ECRI kuber 
med lignende systematiske sammenhæng for alle større økonomier i verden. 

Både perioder med stagflation og inflationsfri vækst er svære at forudsige for de fleste økonomiske 
modeller, da de kræver modifikationer i forhold til standardøkonomiske teorier. Kuben kræver ikke 
nogen modifikationer for at kunne foreslå en økonomisk udsigt for økonomien. De centrale aspekter i 
økonomien er placeret i separate, men stadig tætte relaterede dimensioner, så der er intet i vejen for 
at prognosticere cyklusser, hvad enten de er synkrone eller ej. Selvom usædvanlige økonomiske 
scenarier som inflationsfri vækst eksisterer, er de mulige at forudsige, når de observeres igennem 
kubestrukturen. Sådan et kraftfuldt indblik er uvurderligt, når konsensus bliver vildledt af 
standardmodeller af økonomien. 

5.4.2. Beviser for tilgangen 
Kubens flercyklus perspektiv har vist sin værdi og evner op til flere gange indenfor de seneste år, som 
har gjort at tilgangen, har en konsistent track record af forudsigelser, jf (Economic Cycle Research 
Institute, 2009). Standard økonometriske modeller som mange økonomer og selskaber stadig følger 
kan langt fra vise samme historiske track record. I de seneste år har økonomisk vækst, inflation og 
beskæftigelsescyklusserne nogen gange udviklet sig asynkront, ligesom de har gjort utallige gange i 
efterkrigstiden. 

Eksempelvis dalede beskæftigelsen i 1976 og 1978, selvom inflationen fortsatte med at stige 
(Bloomberg Professional). Dette skabte, hvad vi i dag kender som stagflation – økonomisk stagnation 
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med inflation. Der var også adskillige episoder i efterkrigstiden, hvor beskæftigelsen voksede taktfast 
uden, at det medførte inflation. Ud af tretten opsving i beskæftigelsen under perioden efter krigen, 
var hele ti efterfulgt af et opsving i inflationen indenfor et års tid. Dette forledte nogen 
økonometriske modelbyggere til at tro, at inflation altid stiger, når arbejdsløsheden falder. I to 
tilfælde startede opsvinget i inflationen før opsvinget i beskæftigelsen og i 1980, 1991 og 1996 blev 
et vedvarende opsving i beskæftigelsen gjort selskab med et nedsving i inflationen. Modeller der 
antog stabile relationer mellem arbejdsløshed og inflation kom til kort med forudsigelser om, hvad 
der skete i de sene 90’er boom. 

Kubens evne til at se gennem forvirringen har været et stort udbytte for dem, som fulgte ECRI 
tilgangen. Fem måneder før recessionen startede i 90-91, forudså ECRI’s Leading Employment Index 
en recessionsklar stigning i arbejdsløshedstallene. Kombineret med en svækkelse i ECRI’s leading 
index for vækst, stod det klart, at en recession var overhængende stor. Recessionen i 90-91 startede i 
juli 90, men ingen andre end ECRI forudså recessionen, før det var en realitet. Da recoverien 
begyndte i starten af 1991, gik det forbi mange næser, fordi arbejdsløsheden blev ved med at stige 
selvom den økonomiske aktivitet, ført an af servicesektoren, var ved at komme i gang igen – igen 
forudset af ECRI’s Leading Service Index. Mange selskaber gik glip af det arbejdsløse recovery, fordi 
det ikke lignede et. Hvorimod dem som var forberedt på opturen nød godt af den signifikante 
konkurrencefordel det gav. 

Kuben giver også kritiske indblik i de sene 1990’ere, hvor den amerikanske økonomi oplevede 
adskillige år med stærk inflationsfri vækst. For at forklare dette fænomen var mange nødt til at 
påkalde et ”nyt paradigme” med inflationsfri vækst. Under denne periode forudsagde FIG korrekt 
den afdæmpede inflation, selvom ECRI’s ledende indikator for økonomisk vækst korrekt forudsagde 
en robust udvikling i økonomien. Med andre ord var ECRI ikke nødt til at lave nogle nye indeks for at 
forudsige eller forklare disse begivenheder, ergo har kuben ikke problemer med at forudsige 
fænomenet inflationsfri vækst i modsætning til de økonometriske modeller. Desuden kunne det 
verificeres, via FIG, at det var faldende importpriser, der holdt inflationen i skak og ikke et 
produktivitetsmirakel under den ”New Economy”. 

Igennem denne periode korrelerede politikken i U.S. Federal Reserve utrolig tæt med cyklusser i FIG. 
Så det kom ikke som nogen overraskelse, at Alan Greenspan udtalte sig til kongressen, at han holdte 
nøje øje med ECRI’s inflations indikatorer. Videre skrives i en af Greenspans biografier, at ECRI’s FIG 
var en hans foretrukne indikatorer (Lakshman A. &., 2004). 
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6. Sådan forudsiges konjunkturerne 

6.1. Hvordan læses de økonomiske indikatorer? 
Hvornår er det især vigtigt at vide, om økonomien er ved et vendepunkt eller ej? Det er det hver 
gang, der skal træffes store beslutninger, hvor succesen af disse beslutninger kan påvirkes af 
ændringer i økonomien. Store ledelsesbeslutninger kan være alt fra udvidelse af kapaciteten, åbne 
eller lukke produktlinjer, hæve priserne eller re-allokere sine aktiver. Ligesom i ens eget liv kan 
ændringer i økonomien influere nøglebeslutninger som at købe hus eller bil, foretage investeringer, 
gå på pension, lave en udbygning på huset, skifte job eller tage en videreuddannelse. 

Lige gyldig hvad er der behov for leading index, der kan fortælle os om økonomien er ved at skifte 
retning på en udtalt (pronounced), omsiggribende (pervasive) og vedvarende (persistent) måde – for 
måske er det et signal om et kommende skift i økonomien. Hvis det forholder sig sådan, burde man 
træde et skridt tilbage og overveje, hvordan et stort skift i den økonomiske cyklus vil påvirke ens 
interesser. Ved at benytte ECRI’s advarselslamper bliver man i stand til at tilpasse sig fremtiden og 
dermed beskytte sig selv; reducere ens risikoeksponering og måske drage fordel af en opståen 
mulighed. 

6.1.1. Mange skeptikere 
Der er masser af tidspunkter under en konjunkturcyklus, hvor man kan slappe og nyde turen. Men 
der er også tidspunkter, hvor man er nødt til at være mere opmærksom på vejen foran en. Nøglen 
ligger i at kunne forudsige økonomiske vendepunkter på en rettidig og pålidelig måde. Mange 
økonomiske ”kloge hoveder” ville sige at dette ikke kan lade sig gøre – og deres historie bekræfter jo 
også dette. 

Økonomers dårlige historik om at forudsige recessioner skyldes de anvendte modellers 
utilstrækkelighed, og ikke at økonomien besidder egenskaber, der gør den uforudsigelig. Ikke desto 
mindre eksisterer der en bred skepsis mod, at nogen på en pålidelig måde, kan forudsige økonomiske 
vendepunkter. 

Da ECRI forudsagde de sidste tre recessioner i U.S. (inklusiv den igangværende), var den første 
reaktion typisk mistillid, og da det viste sig, at ECRI havde ret, tilskrev de mistroiske det til rent held. 

Dette skyldes tilskrevet støj, hvor folk begrunder egne fejl ved skyde skylden på omstændigheder, 
der er uden for deres egen kontrol og tilskriver andres succes til held. Sådan en skeptisme kan være 
farlig i den udstrækning, at den holder en fra at bruge værktøjer som ECRI’s. For at påskønne hvorfor 
ECRI’s tilgang virker, er det vigtigt at forstå typen af data, som mange analytikere bruger til at udvikle 
deres syn på økonomien. 

Alternativerne har ikke den bedste track record, men Centre for Growth and Business Cycle 
Research(CGBCR) ved the University of Manchester er en institution der forsøger, at forudsige 
konjunkturerne med logistiske regressionsmodeller. Deres track record for U.S. ser dog ikke helt 
håbløs ud (Centre for Growth and Business Cycle Research, 2009) og det bevidner om, at området 
ikke nødvendigvis er så problematisk, som ECRI prøver at gøre det til. Omvendt falder denne metode 
på ressourcebrug samt, at det kræver en vis uddannelse og forståelse, at arbejde med disse 
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regressionsmodeller, sammenlignet med ECRI’s tilgang. Den almindelige private investor besidder 
sandsynligvis ikke de kompetencer, som forskerne ved CGBCR har, hvorimod ECRI’s tilgang er ligetil. 

Det kan dog være en god ide, at sætte sig ind i CGBCR’s arbejde med henblik på, at bruge deres 
offentlige forecasts sammen med ECRI’s værktøjer. Dette kunne være et forslag til, at opnå et mere 
nuanceret billede af fremtiden, men som jeg har været inde på er ECRI bestemt ikke tilhænger af 
disse forecastmodeller, da de ikke mener modellerne er i stand til, at bevise kontinuitet i forbindelse 
med økonomiske skift, på grund af dataekstrapolering.  

6.1.2. Hvad skal man kigge på? 
De tonsvis af data, samt meninger om økonomien er overvældende. En populær dataleverandør, som 
eksempelvis Bloomberg og Reuters, indeholder flere millioner økonomiske variable. Men 99,9 
procent af dem er nytteløse til at forudsige cykliske svingninger i økonomien. Det der er værre er, at 
de ofte misvisende. Mindre end 0,01 procent af den florerende information – det er omkring 400 
variable – er rent faktisk brugbare. (Lakshman A. &., 2004) 

Med jævne mellemrum publiceres en økonomieksperts favoritliste over økonomiske indikatore, i de 
populære økonomiske tidsskrifter og blade for at hjælpe folk med at vurdere økonomiens udsigter. 
Men sådanne indikatorer er simpelthen ikke pålidelige. Først og fremmest er en håndfuld af 
indikatorer ikke nok til at fungere som et pålideligt kompas som retningsviser for økonomiens 
udvikling. For det andet kommer de fleste af de indikatorer, som de ”kloge hoveder” stoler på med 
stor sandsynlighed fra de 99,99 procent, der er uhensigtsmæssige til at måle på økonomiens 
generelle tendenser. Sidst men ikke mindst, selvom indikatoren er brugbar, giver de ofte 
modsatrettede signaler, hvilket gør det umuligt at udlede meningen i dem. 

Denne kilde til forvirring ses andre steder end i U.S. I oktober 2000 forudsagde ECRI, på baggrund af 
det tyske langsigtede leading index, som var faldet, en økonomisk nedtur. Konsensus blandt tyske 
økonomer var derimod stærk vækst i 2001. Faktisk var forventningen, at den tyske økonomi snart 
ville overhale den amerikanske. Men som det viste sig i januar 2001 faldt Tyskland i recession, to 
måneder før den amerikanske (ECRI, 2009). 

Disse eksempler illustrerer faren ved at stole for meget på andres yndlingsindikatorer, selvom de har 
virket fornuftige i fortiden. Så hvad er ECRI’s hemmelighed? Hvad er det for nogle komponenter, der 
ligger bag de leading index, og hvorfor virker de, når andre fejler? Uheldigvis er der ingen kort liste af 
indikatorer, som vil virke i alle situationer og under alle omstændigheder. Ingen enkeltindikator har 
vist sig at være prognosticeringens hellige gral. I stedet overvåger ECRI jævnligt hundredvis af 
indikatorer, som har vist deres værd over tid. ECRI har fundet ud af, at forskellige indikatorer på 
forskellige tidspunkter viser sig at være præcise forudsigende indikatorer. Men at prøve at regne ud 
hvilken indikator der kan forudsige det næste skift i økonomien præcist, er en endeløs søgning. Hvert 
økonomisk skift er unikt og kan starte fra forskellige områder i økonomien, men hvor, er uvist fra 
skift til skift. 

Men over tid har ECRI identificeret et begrænset antal af drivere for den økonomiske cyklus, der 
samlet set kan vise, hvor økonomien er på vej hen. Det er umuligt at vide, hvilken individuel driver, 
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der vil tage førerpinden ved det næste økonomiske skift, men set i lyset af hinanden er det muligt, 
med stor sikkerhed, at opdage tidlige tegn på et kommende skift i økonomien. 

Man skal dog huske på at selv blandt drivere – som overskud, lagrer og pengeudbud – kan der være 
uoverensstemmelser om, hvor økonomien er på vej hen. ECRI løser denne tvetydighed ved at 
definere gode proxy mål for de forskellige drivere – dvs. individuelle ledende indikatorer – og 
kombinere dem i et indeks, som objektivt set summerer deres information. Eksempelvis i 
sammensætningen af WLI brugte ECRI en specifik ledende indikator – nye dagpengesøgende– til at 
repræsentere beskæftigelse, som er en nøgle driver for konjunkturcyklussen. På samme måde 
udvalgte ECRI seks andre specifikke ledende indikatorer, som opdateres på ugentlig basis til at 
repræsentere andre cykliske kræfter. Fordi de syv indikatorer sjældent er enstemmige, summerer 
ECRI dem i WLI, som destillerer informationen i en enkelt opsummerende forudsigelse af 
økonomiens retning. 

For nøjagtigt at kunne vurdere den cykliske risiko er der især to aspekter ved økonomien, der skal 
overvåges: økonomisk vækst og inflation. Sammen bestemmer de stort set hvad, de fleste individer 
og mindre selskaber har behov for at vide for at kunne navigere igennem økonomiens op- og 
nedture. Større selskaber har behov for mere detaljeret information. 

6.1.3. Weekly Leading Index og Future Inflation Gauge 
ECRI har udviklet to composite leading index for den amerikanske vækst og inflation. Disse to indeks 
er gjort offentligt tilgængelige i økonomiske magaziner, finansielle nyhedskanaler og på ECRI’s 
hjemmeside (Economic Cycle Research Institute, 2009). WLI forudser cyklusser i den overordnede 
økonomiske aktivitet – recessioner og recoveries – ved at summere de bedste ledende indikatorer 
for vækst på et givent tidspunkt. Dette gør det muligt at fokusere på et enkelt mål for at få et syn på 
den overordnede cykliske udvikling.  

Figur 13:WLI lead overfor de tre seneste recessioner 
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WLI måler økonomiens drivkræfter på en objektiv måde. Hvordan disse drivkræfter bliver 
identificeret blev gennemgået i kapitel 4. Identifikation af disse drivkræfter har været og er stadig en 
stor del af den konjunkturcykliske forskning, der har foregået igennem generationer. Hvis man ikke 
tager mine ord for givet kan man kaste et blik på WLI’s track record på forrige side for at få en 
fornemmelse af hvor godt et værktøj indekset har været til at forudsige de seneste 
recessioner(gråmarkerede områder) og recoverie(hvide områder)s.  

Eller også kan man tage ”The Economist’s” ord for at tilgangen virker: 

”ECRI is perhaps the only organization to give advance warning of each of the past three recessions; 
just as impressive, it has never issued a false alarm” (Economist, 2005) 

Det andet indeks, FIG, summerer de bedste ledende indikatorer for inflation. Dette er vigtigt, fordi 
inflationspresset influerer ændringer i renteniveauet, som igen berører selskabernes 
låneomkostninger og deraf overskuddet på bundlinien. Dette berører dernæst aktiekursen eftersom 
det renteændringen giver nye forventninger til selskabets overskud. 

En god analogi til at illustrere tankegangen bag disse to indeks er, at tænke på dem som henholdsvis 
temperaturmåler og benzinmåler på et økonomisk instrumentbræt. Man behøver ikke at være 
automekaniker for at kunne aflæse benzinniveauet eller motortemperaturen på en bil. På samme 
måde kan månedlige glimt på FIG give mulighed for at vurdere, hvor varm økonomien løber. WLI 
fortæller om økonomien er klar til at race fremad eller er ved at løbe tør for benzin. Det 
grundlæggende og mest basale instrumentbræt består af disse to indeks. 

Man bør tjekke WLI og FIG med jævne mellemrum – mindst en gang om måneden. Det betyder 
selvfølgelig ikke at verden går under, hvis du misser en uge, men ECRI anbefaler selvfølgelig, at man 
aldrig lader for lang tid gå uden man ved, hvad indikatorerne fortæller. 

I forbindelse med store og vigtige beslutninger inden for forretning eller i ens personlige liv, har man 
behov for at overvåge signalerne på tættere hold. Man skal også vide, hvilke handlinger, man 
eventuelt vil igangsætte, når en advarselslampe pludselig blinker og signalerer et skift i væksten eller 
inflationen. Når der indikeres en tydelig ændring i WLI eller FIG, er man nødt til at være særdeles 
opmærksom og planlægge efter muligheden for et overhængende skift i økonomien. 

Når man overvåger instrumentbrættet kigger man faktisk efter kommende vendepunkter. Med et 
vendepunkt i den økonomiske aktivitet, mener ECRI et skift fra økonomisk ekspansion til kontraktion 
eller omvendt. Et vendepunkt i inflationen er et skift fra faldende til stigende inflation og vice versa. 
Når et vendepunkt nærmer sig stiger dramatisk ved, at stole på konsensus og deres syn på 
økonomien. De fleste menneskers opfattelse af risiko ligger ikke tæt på virkeligheden; et vendepunkt 
repræsenterer det centrale øjeblik, hvor det at følge alle de andre ”kloge hoveder” kan føre en på 
gruelig afveje. Hvis WLI og FIG falder og stiger på en overbevisende måde, er det et signal om et 
overhængende vendepunkt i deres cyklusser. 

Hvad mener ECRI, når de siger ”på en overbevisende måde”? Som jeg forklarede i et tidligere 
afsnit(5.4 ECRIS’s tilgang), kræver et ægte og reelt cyklisk skift at bevægelsen skal være pronounced, 
pervasive og persistent. 
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• Hvor udtalt (pronounced)? Bevægelsen i et indeks skal kunne sammenlignes i størrelse med 
tidligere cykliske svingninger. ECRI foreslår, at der sammenlignes med svingningerne under 
recessionerne i 1990-1991 og 2001 eller de efterfølgende recoveries for at give en ide om 
hvordan en udtalt (pronounced) svingning ser ud. 

• Hvor omsiggribbende (pervasive)? Bevægelsen skal være drevet af mere end bare en eller to 
indikatorer, men af størstedelen af indeksets komponenter. Disse informationer kan man 
finde på ECRI’s hjemmeside, gennem Reuters, Bloomberg og Dow Jones. 

• Hvor vedvarende (persistent)? Bevægelsen må ikke bare være en midlertidig stigning eller 
fald, men derimod skal en retningsændring vare mindst tre til fire måneder. 

I bilag ”Spørgsmål om hvordan ECRI’s indeks’ skal læses:” kan læseren finde en gennemgang af nogle 
centrale spørgsmål der kan hjælpe til forståelsen af, hvorledes ECRI’s leading indeks skal læses.  

Derudover kan et jævnligt besøg på ECRI’s hjemmeside bidrage til ens forudsigelser af økonomien. 
hvor der kan hentes yderligere informationer om blandt andet ECRI’s Long leading index samt andre 
ikke offentligt tilgængelige indexes via de mange medieindslag Lakshman Achuthan og Banerji 
Anirvan gir til de store nyhedskanaler i U.S.  

6.2. Disciplin og en cyklisk tilgang 
At holde øje med ens økonomiske instrumentbræt er let nok. Det svære er at tro, på det ens øjne 
fortæller, især når informationerne indikerer en anden retning end konsensus i den offentlige 
mening. Når man adopterer et cyklisk verdenssyn, vil ens forudsigelser være blandt minoriteterne, 
hver gang chancen for et økonomisk vendepunkt er højt. ECRI understreger vigtigheden af at have 
dette for øje. En ting er at acceptere den cykliske tilgang i teorien, men det bliver en helt anden snak 
at beholde tilliden til tilgangen og handle ud fra den, når ens job, selskab eller personlige aktiver er 
på spil. 

Forståeligt nok ønsker de fleste af os ikke at påtage os unødig risici, der kan efterlade os uden job 
eller med et stort finansielt tab. Enhver beslutning, der ignorerer råd fra finansielle eksperter og 
respekterede økonomer, lader umiddelbart til at være risikofyldt og dumdristigt. Men tilhængere af 
den cykliske tilgang understreger netop, at det er lige nøjagtigt, når man med bind for øjnene følger 
sådanne ”ekspertråd”, at man risikerer at ryge ud over klippeskråningen ved økonomiske 
vendepunkter. Er man derimod i stand til at fokusere på hvad ens økonomiske instrumentbræt 
fortæller en og bryde ud af flokken, vil man ikke handle overilet. Man vil derimod tage en beslutning 
baseret på årtiers forskning af de ledende økonomer indenfor forudsigelser af konjunkturcyklusser. 
Til trods for, hvad man end måtte tænke, vil man ikke være alene. Multinationale selskaber og store 
fund managers vil analysere de selvsamme data og tage samme beslutninger. 

Disciplin i denne tilgang giver en, en chance for at kæmpe. Næste gang økonomien er ved at vende, 
vil ens instrumentbræt føre en til en oplevelse af åbenbaring, ligesom den ECRI oplever, hver gang 
økonomien vender. De leading index alarmerer dig om ændringerne forude. Men du skal vurdere din 
situation i lyset af den kommende/stigende risiko og forberede dig på at tage kritiske beslutninger. 
Når verden omkring dig forbliver intetanende om faren forude, er det utrolig svært at modstå det 
kraftfulde momentum, der trækker en i retning med resten af flokken. 
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Man skal have for øje at et cyklisk verdenssyn giver en enorm fordel fremfor de mennesker, som 
følger misledende og forældet eller fejlbehæftede informationer. Stadigvæk vil det være svært og 
mere udfordrende at drage til handling i netop det afgørende øjeblik, end man umiddelbart går og 
tror. 
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7. Hvordan kan aktieinvestoren udnytte konjunkturcyklussen? 
Grundlæggende set kan investorer inddeles i to grupper, når det handler om at forudsige den 
økonomiske cyklus. Den første gruppe tror, at økonomiens udvikling er relevant og for deres 
investeringsbeslutninger, men har ikke ressourcerne til at håndtere problemstillingen ordentligt. 
Dette skyldes primært den gængse misforståede overbevisning, at det tager et helt hold af 
økonomiske analytikere, at overvåge den økonomiske aktivitet og dens cyklus. Men som det er 
blevet gennemgået i de foregående kapitler, behøves det bestemt ikke at forholde sig sådan. 

Det er ikke nødvendigt med en masse ressourcer for effektivt at kunne forudse et økonomisk 
vendepunkt. Selv hvis man investerede i et hold analytikere er der alligevel ingen garanti for at de 
ville være i stand til at forudse vendepunkter i økonomien. Når alt kommer til alt, handler det 
primært om, hvorvidt man kan undvære en time om måneden til at gennemgå nogle nøgledata. 

Den anden gruppe prøver aktivt, at forudse cyklussen, selvom de groft sagt ikke rigtig tror på egne 
evner til at gøre det. Dette skyldes – selv når ressourcer ikke er en hindring - at listen over folk der 
prøver at forudse cyklussen forbliver lang og trist(kilde).  

7.1. Hvilke selskaber er sårbare? 
For at identificere, hvilke selskaber som er mere eller mindre følsomme overfor konjunkturcyklussen 
kigger man essentielt set på to dimensioner: 1)hvilken sektor af økonomien selskabet tilhører; og 2) 
hvor cyklisk er kundernes forbrug. 

Fremstillingsindustrien er mere sårbar dels på grund af lagerdrevet cyklusser og dels fordi jo længere 
man befinder sig fra forbrugeren, jo mere sandsynligt er det at man bliver overrumplet af cyklussen. 
Hvorimod serviceorienteret selskaber har den store fordel ikke at skulle opretholde lagrer, hvorfor de 
ikke kæmper med lagercyklusser. 

Tabel 5: Cyklisk følsomhed 

Sektor Varetype Kundetype Udgiftstype 
   Lav cyklisk Høj cyklisk 
Fremstilling Varige forbrugsgoder og kapitaludstyr Erhverv Moderat følsomhed Meget høj følsomhed 

Forbruger Lav følsomhed Høj følsomhed 
Stabile forbrugsgoder Erhverv Lav følsomhed Høj følsomhed 

Forbruger Meget lav følsomhed Moderat følsomhed 
Service Services Erhverv Lav følsomhed Høj følsomhed 

Forbruger Meget lav følsomhed Moderat følsomhed 
Kilde: Economic Cycle Research Institute (ECRI) 

Jo mere cyklisk følsom en vare eller et produkt er, jo større chance for at kunderne vil udskyde købet 
under hårde økonomiske tider. Toiletpapir, som må karakteriseres som stabilt forbrug, er tydeligvis 
et eksempel på et produkt som skal købes uanset situationen i økonomien. Omvendt er køb af nyt TV 
eller køleskab, som kan karakteriseres som et varigt forbrugsgode, typisk køb som forbrugeren 
udsætter hvis det strammer til i budgettet. Lignende sammenhænge holder for erhvervslivet. 

Tabel 5 på forrige side, giver et hurtigt overblik over forskellige typer af forretningsområder og deres 
følsomhed overfor økonomiske svingninger. 
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7.1.1. Aktier og cykliske vendepunkter ifølge ECRI 
Det er vigtigt at påpege at til trods for disse indeks’ mange fordele er forudsigelse af aktiemarkedet 
ikke en af dem. Man kan ikke forudsige toppe og bunde i aktiekurserne med WLI. Men det er muligt 
at begrænse sin risiko overfor bear markeder signifikant. 

Hvis WLI vender nedad på en udtalt, omsiggribende og vedvarende(pronounced, pervasive og 
persistent, de tre P’er) måde sammenlignet med tidligere fald, er det tegn på øget risiko for et skarpt 
økonomisk nedadgående skift i den økonomiske aktivitet. Derfor er risikoen for et bear marked, som 
typisk opstår omkring recessioner, også høj og investorer burde kraftigt overveje en aktivallokering 
væk fra aktiemarkedet. Den omvendte situation holder ligeledes. Hvis WLI bevæger sig opad på en 
overbevisende måde, er risikoen forbundet med aktieinvesteringer sandsynligvis lavere end hvad folk 
går og tror. 

På samme måde gælder det når FIG viser ændringer der kan verificeres via de tre P’er. Når FIG 
ændrer retning er det meget sandsynligt at inflationscyklussen følger efter. Dette kan have alvorlige 
implikationer for det generelle renteniveau og især de korte renter. 

Et andet centralt indeks er U.S. Long Leading Index(USLLI) som ECRI har udviklet med henblik på at 
forudsige cykliske vendepunkter i økonomien, men dette indeks indeholder ikke aktiekurserne. Fordi 
det langsigtede leading indeks har en længere gennemsnitlig lead over økonomien end 
aktiemarkederne, forudser toppe og bunde i vækstudgaven af USLLI typisk toppe og bunde i 
aktiekurserne. Dette indeks er desværre ikke offentligt tilgængeligt, men kan tilgås via en betaling 
startende fra $50.000 årligt. 

Vækst i WLI, som er udviklet med henblik af forudse vendepunkter i den økonomiske vækst, har 
derimod en kortere lead end USLLI og kan derfor bruges til at bekræfte tidligere signaler om et 
cyklisk vendepunkt fra USLLI. 

Fordi aktiekurserne er inkluderet i WLI, er den gennemsnitlige lead i vækstudgaven af WLI over 
vendepunkter i den økonomiske vækst sammenlignelig med udviklingen i aktiekurserne, dog er WLI 
mere stabil. 

Cykliske vendepunkter i WLI(vækst) har en kortere lead end USLLI(vækst), men længere leads end 
aktiekurser, set i forhold til vækstratecyklussen. Derfor udspiller der sig en typisk sekvens af 
begivenheder, hvor væksten i USLLI vender først, væksten i WLI bekræfter dette vendepunkt, 
hvorefter aktiekurserne bekræfter skiftet i WLI for til slut at se selve vendepunktet i den økonomiske 
vækst blive en realitet. Dette afspejles endeligt i ECRI’s coincident index (USCI), som repræsenterer 
den økonomiske vækst i realtid. 

Så at sige prøver ECRI ikke at forudse aktiekurser, men de kan vurdere risikoen i aktiemarkederne. 
Denne risiko er ikke konstant og afhænger reelt set af, hvor i konjunkturcyklussen man befinder sig, 
hvilket USLLI og WLI kan fortælle os. 

Det er samtidig også velkendt, at aktiekurserne ikke er en perfekt leading økonomisk indikator af 
recessioner og recoveries. Som økonomen Paul Samuelson udtalte det, ”The stock market has 
predicted nine out of the last five recessions.” Men i virkeligheden er forholdet mellem økonomiske 
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cyklusser og aktiekurserne væsentlig mindre uberegnelig end hvad sådan en udtalelse ellers antyder. 
Historisk set, har cykliske opsving og nedsving i aktiekurserne næsten en en-til-en sammenhæng med 
op- og nedture i den økonomiske vækst og så kaldet vækstratecyklussen (Achuthan, Lakshman, 
2007). 

7.1.2. Korrektioner i aktiekurserne og økonomiske cyklusser 
Selvom den netop beskrevet sekvens af cykliske vendepunkter i USLLI, WLI, aktiekurserne og 
økonomisk vækst er rimelig troværdig, kan der være undtagelser. Et centralt spørgsmål er, hvorvidt 
skarpe fald i aktiekurserne indeholder nyttefuld information om cykliske nedsving i den økonomiske 
cyklus eller blot repræsenterer støj. For at svare på dette, undersøgte ECRI det daglige S&P 500 
indeks siden 1950 og beregnede det procentvise drop i hver korrektion. Dernæst indsamlede ECRI, 
de fald som målte mindst 5%. Bemærkelsesværdigt fandt ECRI frem til, at ¾ af de i alt 84 
identificerede fald på 5% i aktiekurserne skete igennem perioder, hvor først væksten i USLLI og 
dernæst væksten i WLI havde nedsving. 

Denne sammenhæng har også holdt igennem den aktuelle krise. USLLI vendte i november 2008 til et 
opsving, WLI fulgte efter i december 2008, og aktiemarkederne vendte i marts 2009. Denne sekvens 
er med andre ord en stærk indikation af, at økonomien vil vende inde for den allernærmeste fremtid.  

I bilag er vedlagt en historisk undersøgelse af aktiemarkederne og konjunkturcyklussen.  Mere 
præcist handler undersøgelsen om hvordan aktiemarkederne har opført sig i forbindelse med 
recessioner og recoveries. Konklusionerne kan bruges som input til en investeringsstrategi. 

7.2. Brug ECRI’s tilgang til Value Investing 
Value investing, er en teknik som handler om at se fald i aktier, som en mulighed frem for en 
falliterklæring. Ideén er, at under en recession, hvor aktiemarkederne typisk falder, ser value 
investoren dette som en købsmulighed. Med visheden om, at der med tiden vil komme et recovery i 
økonomien, bruger value investorerne bear markeder som købsmuligheder af kvalitetsselskaber til 
en slik.  

Set i forhold til ECRI’s konjunkturværktøjer kan denne strategi trimmes eftersom WLI og FIG indikerer 
økonomiske vendepunkter og investoren kan på derfor bedre vide, hvornår han skal købe og sælge 
aktier. 
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8. Konklusion 
Ud fra beskrivelsen af sammenhængen mellem aktiemarkederne og konjunkturcyklussen kan det 
konkluderes, at økonomiens udvikling er interessant for aktiemarkederne fordi, at selskabers 
investerings-, indtjenings- og vækstmuligheder stiger og falder under perioder med højkonjunktur 
henholdsvis lavkonjunktur. Et aktieselskabs fremtidige investerings-, indtjenings- og vækstmuligheder 
afspejler sig i forventningsdannelsen i markedet og værdiansættelser af et selskabs aktier. Med andre 
ord er den generelle økonomiske udvikling interessant for aktiemarkederne, fordi forståelsen og 
forudsigelsen af cyklussen giver en investeringsfordel, der kan handles ud fra. 

Det kan videre konkluderes, at den aggregerede økonomi er en kompliceret maskine, hvis svingende 
aktivitet overvåges og måles ved konjunkturcyklussen. Svingninger i den økonomiske aktivitet skyldes 
at mennesker ikke er perfekte og derfor ind imellem tager dårlige eller forkerte beslutninger af 
finansiel eller økonomisk karakter. 

Risikoen ved disse konjunktursvingninger er selve de økonomiske vendepunkter fra gode 
tider(ekspansion) til dårlige tider(recession). Den interessante udfordring er derfor, at kunne 
forudsige konjunkturcyklussen med henblik på at minimere risikoeksponering. 

Konjunkturcyklussen kan ikke sættes på formel, hvorfor mange økonometriske modeller ikke kan 
forudsige økonomiske vendepunkter fordi modellerne ekstrapolerer økonomiske trends og derfor 
ikke kan forudse pludselige vendepunkter i økonomien.  

Der kan konstateres en betydelig tæmning af den aggregerede økonomiske aktivitet, i og med der 
opleves kortere recessioner og længere ekspansioner. Årsagen er blandt andet indføring af 
automatiske stabilisatorer og strukturelle skift i samfundet fra industrisamfund til servicesamfund. 

Der eksisterer et ensartet mønster i alle recessioner og recoveries, som kan bruges til at forudse og 
forstå timingen i konjunkturcyklussen. Dette mønster illustreres igennem produktion, beskæftigelse, 
indkomst og forbrug, som fodrer hinanden i en godsindet eller ondsindet cirkel. Det er helt centralt 
at forstå dette mønster, hvis man vil forstå konjunkturcyklussen. 

Det kan ligeledes konkluderes, at omkring økonomiske vendepunkter opstår der et psykologisk spil, 
som dominerer økonomien. Optimismens og pessimismens fejl forklarer det store kaos og virvar af 
modsatrettede informationer og holdninger som økonomer kaster om sig i disse spidssituationer af 
konjunkturcyklussen 

Fra analysen af konjunkturcyklussen og ECRI’s tilgang konkluderes det, at de økonomiske indikatorer 
inddeles i grupper ud fra indikatorens lead i forhold til økonomiens vendepunkter. Økonomiske 
indikatorer inddeles i leading, coincident og lagging indikatorer, hvor leading indikatorer er dem som 
er interessante i forudsigelse af konjunkturcyklussen. 

Endvidere viser analysen af ECRI’s tilgang at konjunkturcyklussen, samt andre underliggende 
cyklusser, kan identificeres og forudsiges ved hjælp af princippet om den holdbare sekvens og de tre 
P’er. 
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Analysen påpeget især at en flercyklisk tankegang, der tager pulsen på blandt andet inflations-, 
beskæftigelses- og andre underliggende cyklusser i bestemte segmenter af økonomien, er essentiel 
for at undgå at blive ført på afveje, af modstridende signaler i økonomien.  

Min empiriske test af WLI’s evner til at sige noget om vækstratecyklussen og aktiemarkedscyklussen 
førte til en bekræftelse af WLI’s lead på tre til fire måneder overfor U.S. BNP. Testen af WLI og S&P 
500 førte ikke til resultater der kunne bruges til, at sige noget om WLI’s sammenhæng med S&P 500. 
Testen af den holdbare sekvens, mellem WLI og USCI, indikerede en sammenhæng dog uden, at jeg 
kunne specificere yderligere om sammenhængen. Generelt set, havde modellerne problemer med at 
sige noget om WLI’s evner til at leade de valgte teststørrelser. Der må derfor stilles spørgsmålstegn 
ved modellernes anvendelighed, til at teste på leading indikatorer og indexes, som WLI. 

Baseret på analysen af konjunkturcyklussen og ECRI’s tilgang udledes at konjunkturerne 
grundlæggende set kan forudses ved hjælp af WLI og FIG, hvorfor det konkluderes at ECRI’s tilgang er 
et troværdigt og objektivt værktøj for aktieinteressenter. Ved at benytte ECRI’s advarselslamper, 
mener jeg at kunne konkludere ud fra afhandlingens analyser, beskrivelser og diskusioner, at man vil 
være i bedre stand til at tilpasse sig fremtiden og dermed beskytte sig selv ved at reducere ens 
risikoeksponering og drage fordele med hensyn til aktivallokering og investering i aktier 

Slutteligt konkluderes at bear-markeder typisk starter inden recessionen og slutter ca. halvvejs 
igennem recession, hvilket kan bruges sammen med ECRI’s tilgang til at implementerer en Value 
Investing strategi.  
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Bilag 

Det amerikanske aktiemarked og økonomi i en historisk kontekst 
Det er alment anerkendt blandt investorer, at aktiemarkedet er en af de bedre økonomiske 
indikatorer med en historie, der viser, at aktiemarkedet har forudset økonomiske vendepunkter, 
hvilket overgår størstedelen af de økonomiske eksperter indenfor forecasting. Den velkendte Wall 
Street-anekdote, som jeg omtalte i forrige afsnit, “The stock market has predicted nine of the last 
five recessions”, betyder ikke nødvendigvis, at markedet har fejlet som økonomisk indikator – 
tværtimod. Aktiemarkedet forbliver en af de bedre kortsigtede ledende indikatorer for økonomien 
(begge retninger). I de perioder, hvor markedet ikke har været så skarp i sine forudsigelser af 
recessioner, der ikke blev til noget, var markedet trods alt hurtig til at rette sig. Kig blot på 
historikken indenfor forecasting af økonomien og dens cyklus for at forstå, hvor kompleks og upræcis 
denne økonomiske videnskab er. 

Med kun to undtagelser havde ingen akademiske økonomer forecastet det store krak i 1929 og 
ligeledes den efterfølgende ”Great Depression”. De to undtagelser var Nobel Laureate Friedrich von 
Hayek og Ludvig von Mises, begge fra Østrig. Syv årtier er passeret siden da, tiderne har ændret sig 
med forbedret værktøjer og bedre informationsadgang. Set i den sammenhæng er det naturligt at 
antage, at vi må vide mere i dag – men man bliver overrasket her. Analysearbejde med økonomien 
og markedscyklusser og forholdet mellem de to er fascinerende. Dette er blot med til at fremhæve, 
hvor ofte konventionel viden og logik trodser trenden og ligeledes hvor svært jobbet som forecaster 
er. 

Historisk set kan observeres sammenhænge mellem aktiemarked og økonomien ved at kigge på det 
toneangivende markedsindeks S&P 500 vs. udviklingen i vækstratecyklussen(her repræsenteret ved 
ændringen i kvartalsvis BNP), jf figur 1 i forrige afsnit, hvor der ses en tydelig sammenhæng mellem 
aktiemarkederne og perioder med recessioner (de gråmarkerede områder i figur 1) og ekspansioner 
(de hvidmarkerede områder i figur 3). Dette er eksempler på, hvorledes økonomien, konjunkturerne 
og aktiemarkederne overordnet set har en årsags-virkningssammenhæng, der er interessant at 
undersøge nærmere, med henblik på at identificere måder at navigere på aktiemarkedet. 

Havde man, som aktieinvestor, haft kendskab til de økonomiske tæsk, ville man sandsynligvis have 
disponeret anderledes med sine penge/investeringsstrategi og undgået markante tab på 
aktiemarkederne. For at kunne have disponeret anderledes kræver det, at man som aktieinteressent 
er i stand til at tolke og tyde konsekvenserne af de mangfoldige og modsatrettede nyheds- og 
informationsflow, som tilstrømmer aktiemarkederne omkring disse økonomiske vendepunkter 
mellem økonomisk ekspansion og kontraktion. 

Det er, når markederne og økonomien udvikler sig negativt, at det gør ondt. Derfor er forudsigelsen 
af recessioner af speciel interesse. Ligeledes fordi at ekspansioner varer længere og samtidig har det 
med at blinde markederne via et generelt positivt syn på fremtiden skabt af en blanding af psykologi 
og grådighed, Derfor er det uhyre interessant at undersøge aktiemarkedernes adfærd omkring 
recessioner. Omvendt er det også ærgerligt ikke at følge med markederne op, når økonomien vender 
konjunkturerne opad. Disse økonomiske vendepunkter i forhold til aktiemarkedet skal jeg kigge 
nærmere på nu. 
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Markedsadfærd omkring økonomiske vendepunkter 
Aktiemarkeder opfører sig forskelligt omkring recessioner, men der er nogle bemærkelsesværdige 
ensartede træk. Som det fremgår af nedenstående tabel, er syv ud af de ti recessioner, økonomien 
har oplevet siden 2. Verdenskrig været ledsaget af et bear-marked11

Tabel 6: S&P 500 performance omkring økonomiske vendepunkter 

. De tre resterende recessioner 
var ledsaget af mindre hårde korrektioner, men stadig to-cifret korrektioner. Uanset 
størrelsesordenen af de ledsagede markedsfald, begyndte størstedelen af disse markedskorrektioner 
og/eller bear-markeder før eller seneretidlig i de oplevede recessioner. Det seneste markedstop i 
oktober 2007 passer perfekt i denne historiske sammenhæng. 

Konjunkturcyklussen Aktiemarkedets cyklus (S&P 500) Aktiemarkedets lead over 
konjunkturcyklussen 

Top Bund Bear marked/ 
Korrektionsdatoer 

Bear marked/ 
Korrektion 

Bull marked/ 
Korrektionsdatoer 

Bull marked/ 
Korrektion 

Top Bund 

Nov. 1948 Okt. 1949 Jun. 1948 -21 % Jun. 1949 91 % 5 mdr. 4 mdr. 

Jul. 1953 Maj. 1954 Jan. 1953 -15 % Sep. 1953 119 % 6 mdr. 8 mdr. 

Aug. 1957 Apr. 1958 Aug. 1956 -22 % Okt. 1957 55 % 11 mdr. 6 mdr. 

Apr. 1960 Feb. 1961 Aug. 1959 -14 % Okt. 1960 97 % 8 mdr. 4 mdr. 

Dec. 1969 Nov. 1970 Nov. 1968 -36 % Maj. 1970 73 % 12 mdr. 6 mdr. 

Nov. 1973 Mar. 1975 Jan. 1973 -48 % Okt. 1974 90 % 10 mdr. 5 mdr. 

Jan. 1980 Jul. 1980 Feb. 1980 -17 % Mar. 1980 43 % -1 mdr. 3 mdr. 

Jul. 1981 Nov. 1982 Nov. 1980 -27 % Aug. 1982 160 % 8 mdr. 3 mdr. 

Jul. 1990 Mar. 1991 Jul. 1990 -20 % Okt. 1990 416 % 0 mdr. 5 mdr. 

Mar. 2001 Nov. 2001 Mar. 2000 -49 % Okt. 2002 99 % 12 mdr. -11 mdr. 

Dec. 2007 ? Okt. 2007 -56 % Mar. 2009? ? 2 mdr. ? mdr. 

Gennemsnit   -29,5 %  124,3 % 6,6 mdr. 3,3 mdr. 

Bear marked/Bull marked er lig med et fald/stigning på 20 % eller mere i S&P 500. Korrektion er lig med et fald/stigning på 10-20 % i S&P 500. Kilde: Bloomberg 
og NBER 

Konsistens i mønstret 
Der eksisterer masser af historisk konsistens i afkastmønstret på aktiemarkedet omkring recessioner. 
Hvis man kombinerer alle de seneste ti recessioner i en gennemsnitlig linie, topper markedet typisk 
omkring syv måneder før recessionen begynder. Aktiemarkedet bunder typisk ud omkring seks 
måneder inde i – eller 60 % igennem - recession, med gennemsnitlig top-til-bund fald på lige under 
25 %.(kilde) 

Men man må ikke glemme, at historisk set er en signifikant procentdel af bear markedernes 
afslutninger opstået under økonomiske recessioner. Syv ud af de sidste 10 bear markeder, det 
seneste bear marked inklusiv, afsluttede inden den omkringliggende recession sluttede. Faktisk har 
historien vist, at nogle af de dybeste bear markeds bunde og dermed købsmuligheder opstår under 
                                                            
11 Et Bear marked er karakteriseret ved en generelt faldende markedstrend, hvor faldet skal være over 20 %. Omvendt med Bull markeder, 
hvor stigningen skal være over 20 %. 
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recessioner. S&P 500 bundede som sagt ud med et niveau på 676,53 tilbage den 9. marts 2009, 
hvilket resulterede i et fald på 56 % siden markedstoppen 31. oktober 2007. Dette er klart under det 
historiske gennemsnit på 25 %. Med andre ord fortæller det os, at den aktuelle recession er lidt 
hårdere og længere end den gennemsnitlige efterkrigsrecession. 

De efterfølgende markedsstigninger/bull markeder har vist sig, at være særdeles lukrative 
tidspunkter at gå i markedet på, jf. tabellen nedenfor. 

S&P 500 procentvis stigning 

S&P 500 Bund dato i recession 3 måneder senere 6 måneder senere 9 måneder senere 12 måneder senere 

13-06-1949 15% 19% 27% 34% 

14-09-1953 10% 18% 28% 39% 

22-11-1957 6% 10% 19% 32% 

25-10-1960 16% 25% 28% 31% 

26-05-1970 17% 21% 39% 45% 

03-10-1974 14% 30% 52% 35% 

27-03-1980 18% 31% 39% 37% 

12-08-1982 38% 42% 61% 58% 

11-10-1990 7% 29% 29% 29% 

21-09-2001 18% 17% 3% -14% 

09-03-2009 
    

     
Middelværdi 16% 24% 33% 33% 

Median 16% 23% 29% 35% 

 

Pointen er, at det bestemt ikke er uvæsentligt for aktiemarkedet, hvorledes økonomien udvikler sig. 
Det er med andre ord uhyre vigtigt at kunne forudse og forstå den økonomiske udvikling med henblik 
på at få indarbejdet så nøjagtige og realistiske estimater for indtjeningsvækst osv. i sine 
værdiansættelser. 
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Hvad er økonomiske indikatorer? 
Et hav af data bliver løbende publiceret med henblik på at holde investorer, selskaber, politikere 
m.m. up-to-date med den økonomiske udvikling. Hvert land har sine økonomiske indikatorer til at 
pejle udviklingen i økonomien. En økonomisk indikator er en økonomisk statistik, som f.eks. tal for 
arbejdsløshed, BNP eller inflation (forbrugerpriserne, CPI), som indikerer, hvordan det går med 
økonomien, og hvilke fremtidsudsigter der er for økonomien. For at tolke informationerne i en given 
indikator, kræver det en dybere forståelse af indikatorens sammensætning og datagrundlag. 
Investorer, selskaber og politikere bruger al den tilgængelige information, de kan få fat i til at tage 
investerings, strategiske og politiske beslutninger. Hvis et sæt af økonomiske indikatorer viser, i 
modsætning til ens forventninger, at økonomien er i bedring eller forværring, vil det eksempelvis 
være et godt signal om at revurdere sin investeringsstrategi.  

En særlig brik i dette makroøkonomiske informationspuslespil er den amerikanske økonomi. Både 
investorer på amerikanske og ikke-amerikanske finansmarkeder har stor interesse for situationen i 
den amerikanske økonomi pga. af USA’s førende rolle i verdensøkonomien. Dette medfører, at netop 
makroøkonomiske informationer og nyheder fra U.S. har en hel unik betydning for de globale 
finansmarkeder, da både investorer på U.S. og ikke-U.S. finansmarkeder påvirkes. Et ordsprog siger 
”Når USA nyser, bliver resten af verden forkølet”. (Kilden til denne udtalelse har ikke kunne opspores, 
men ikke desto mindre er det meget rammende for den økonomiske tidsalder vi befinder os i, i dag.)   

Den amerikanske økonomi er den største og mest komplekse i verden (Baumohl, 2008). Med al den 
fokus, som sådan en position må føre med sig, er det nødvendigt med nogle værktøjer, der kan 
signalere økonomiens tilstand indenfor de forskellige økonomiske segmenter. Derfor eksisterer der 
mere end 50 økonomiske indikatorer til at dække det massive behov for indblik i den amerikanske 
økonomi. Det ville selvfølgelig have været rart med et nøgletal til at sige det hele, men ingen 
økonomisk indikator kan alene levere et komplet billede af, hvor en økonomi er på vej hen. Ligesom 
der heller ikke eksisterer en simpel kombination af bestemte indikatorer, der samler puslespillet for 
os og viser fremtiden som i en krystalkugle. Det vil højst være muligt at få et snapshot af, hvad der 
rører sig indenfor bestemte økonomiske segmenter på et givent tidspunkt. Ideelt set ville alle disse 
snapshots kunne samles og give et klarere billede af faresignaler, og hvor økonomien er på vej hen 
(Baumohl, 2008). 

Træerne vokser altså ikke ind i himlen, blot fordi vi har en masse nøgletal. Selvom man tog sig tid til 
at absorbere hver enkelt bid af økonomisk information og overvågede hver bevægelse i 
indikatorerne, skal man ikke forvente at opfinde en krystalkugle, der kan forudsige inflation, forbrug 
eller renteudvikling. Dette skyldes simpelthen, at der er små forhindringer og komplikationer, når der 
arbejdes med økonomiske indikatorer (Baumohl, 2008). Først og fremmest fejler indikatorerne i at 
vise et konsistent billede af økonomien. Ofte ses at forskellige nøgletal signalerer modstridende 
indikationer for økonomiens udvikling. Et nøgletal kan vise en forbedret økonomi, mens et andet 
peger imod en forværring. Eksempelvis kan den amerikanske jobrapport vise et fald i 
arbejdsløsheden, som normalt er et positivt tegn for økonomien. Hvorimod en anden 
arbejdsløshedsundersøgelse, blot et par dage senere, kan vise at selskaberne fritstiller arbejdskraft. 
Investor står nu med to modsigende indikatorer om arbejdsmarkedet fra den samme periode. 
Hvilken en skal investor stole på? 
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Regeringen og private grupper udgiver adskillige økonomiske rapporter på ugentlig, månedlig eller 
kvartalvis basis. Hver rapport er barometer for aktiviteten i en given sektor eller marked indenfor 
økonomien. Ved at følge disse indikatorer kan man få det seneste indblik i økonomiens tilstand og 
tegn på, hvor økonomien er på vej hen. Økonomiske indikatorer er de værktøjer, vi har til at vurdere 
økonomiens helbred og derfor er nødt til at forstå, hvis vi vil forstå økonomiens udvikling. 

Det er dog vigtigt at understrege, at en enkelt økonomisk indikator kan have en større eller mindre 
indflydelse på aktiemarkederne. Det afhænger af den økonomiske situation og om der forud for 
offentliggørelsen af en indikator er usikkerhed om udfaldet. Afviger en indikator signifikant fra 
forventningerne, vil det alt andet lige have en større indflydelse på aktiemarkederne. Uventede 
nyheder kan også mindske en indikators indflydelse på aktiemarkederne. 
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Selvopfyldende forventninger og psykologi 
I praksis fastsættes aktiekurserne dog ikke kun efter selskabernes fundamentale værdi. Ændringer i 
selskabernes fundamentale værdi kan ikke umiddelbart alene forklare de store udsving i 
aktiekurserne, der opleves fra dag til dag. En del af disse svingninger er selvopfyldende forventninger 
og psykologi i markedet. Hvis markedet forventer, at en aktie vil stige i værdi, købes den for at tjene 
penge, hvorved efterspørgslen stiger og aktiekursen stiger. 

En aktie kan godt stige, selvom markedet ved, at aktiekursen ikke afspejler aktien fundamentale 
værdi. Hvis en aktie stiger, tjener man stadig penge på den – blot investoren sælger aktien, inden den 
begynder at falde. Aktien fortsætter med at stige så længe investorerne tror, at fænomenet 
fortsætter. Dette er scenariet om en spekulativ bobbel. 

Psykologi er et meget centralt begreb, som spiller ind på aktiemarkedernes udvikling i disse dage. Når 
aktiemarkederne udvikler sig negativt i en sådan grad, som vi har været vidne til, bliver investorernes 
psyke sat på en gevaldig prøve. 

Vi står midt i en historisk epoke. En finanskrise, som vi vil huske tilbage på, som et afgørende 
moment i vores generation. Den nuværende finanskrise er en større krise end terrorangrebne den 
11. september 2001, kartoffelkuren i 1980’erne og oliekrisen i 1970’erne, fordi krisen påvirker og 
vedrører alle mennesker. 

Finanskrisen har stor psykologisk betydning. Mennesker og markeder er drevet af frygt og panik. Og 
når mange forskellige kriser overlapper hinanden sætter det sine markante aftryk på menneskers 
tiltro og forventninger til fremtiden. 

Hvis man som person sidder med en række aktier, som har tabt værdi, så har man både frygten for, 
når man sælger dem, at kurserne går op igen. Men man har også frygten for, at hvis man ikke sælger 
aktierne, at de bliver ved med at falde. Problemet er at det skaber stor usikkerhed, for man ved ikke 
hvad fremtiden vil bringe. Så sker det, at man ikke får gjort noget, fordi man ikke kan beslutte sig. 
Falder kursen så længere ned, så er det panikken kan indtræffe. Mennesker er sådan indrettet, at når 
frygten og usikkerheden er der, så får man brug for at gøre noget. Det er ligesom med dyr. Kommer 
der farlige rovdyr hen imod et andet dyr, så handler det om at få benene på nakken og komme væk. 
Derfor går vi i panik. Og panikhandlingen for aktiehandlere er at sælge alt, hvad man har, uden at 
skele om der er nogen rationelle handlinger bag. Derfor kan det være en fordel kun at sælge lidt af 
sine aktiebeholdninger. Men det er desværre ofte sådan at panikken får os til at sælge det hele. Og 
det er her at krisen virkelig tager fat om aktiemarkederne – når der er tilstrækkelig mange, der 
sælger alt, så aktiekurserne falder endnu hurtigere. 

Når frygt, panik og nervøsitet til tider overtager aktiemarkederne tilsidesættes al rationel 
prisfastsættelse og gør aktiemarkederne umulige at tolke på. Når det psykologiske aspekt spiller så 
meget ind i prisfastsættelsen kan der stilles spørgsmålstegn ved brugen af fundamental analyse.  

I historien findes flere eksempler på spekulative bobler. 
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Spørgsmål om hvordan ECRI’s indeks’ skal læses: 
Hvordan kan jeg vide at WLI er ledende for økonomiske vendepunkter? 

Svar: Kig på ovenstående graf. De skraverede områder på grafen markerer recessionsperioder og de 
hvide områder repræsenterer perioder med økonomisk ekspansion. Store fald i WLI vækst under nul 
er ledende for recessioner, ligesom et rebound tilbage over nul indikerer recoveries. Dette betyder at 
når niveauet i WLI falder betydeligt, vil dets vækstrate falde til under nul og være signal om en 
foranstående recession. Det er altså niveauet i WLI der indikerer cykliske nedsving før en recession 
og opsving før et recovery. Faktisk er cykliske op- og nedture i indekset designet til at forudsige skift i 
konjunkturcyklussen, mens op- og nedture i vækstraten i WLI forudsiger skift i vækstratecyklussen. 

Hvorfor viser grafen et stort fald i 1983, uden at der blev erklæret recession? 

Svar: Bemærk at WLI væksten ikke faldt betydeligt under nul, som den gjorde under den seneste 
recession i 2001. Med andre ord, var faldet i WLI ikke udtalt(pronounced) 

Hvad med 1987, hvor WLI væksten faldt et godt stykke under nul? 

Svar: Væksten i WLI faldt under nul, men det var trukket ned af stort set alene af aktiekurserne. 
Derfor var der ikke tale om et omsiggribbende(pervasive) fald. Information om, hvor omsiggribende 
komponenterne skifter er tilgængeligt fra gratis nyhedshistorier på internettet hver fredag. 

Hvad med dykket i 1998? Hvorfor førte det ikke til en recession? 

Svar: Dette er en af dem som ligger lige på vippen. Faldet i WLI var mere eller mindre 
udtalt(pronounced) og omsiggribbende(pervasive), men faldet blev kortvarigt og vendte relativt 
hurtigt. Faldet levede altså ikke op til kravet om vedvarenhed(persistent), hvorfor perioden ikke 
klassificeres som en recession. 

Hvad forudsagde WLI da det faldt i 2002? 

Svar: Faldet var ikke pronounced, pervasive eller persistent nok til at der kunne prognosticeres en 
recession. Det var imidlertid korrekt nok at WLI forudsagde en nedtur i væksten, hvilket betyder at 
økonomien fortsætter med at udvide sig bare mere langsomt. WLI forudsagde lignende nedture 
tilbage i 1984, 1987, 1994 og 1998. 

Hvad er det præcist FIG er designet til? 

Svar: FIG er et mål for det underliggende inflationspres. Det forudser cykliske toppe og bunde i 
inflationscyklussen, som er defineret ved vækstraten i Consumer Price Index(CPI). FIG er især et 
anvendeligt indeks for investorer og finansielle ledere, eftersom inflationsraten påvirker renterne 
inklusiv Federal Funds Rate(FED), samt aktie- og obligationskurser. Fra grafen nedenfor, ses det at FIG 
vender nedad før det skraveret område der repræsenterer nedsving i inflationen og vender opad før 
de hvide områder, som markerer opsving i inflationen. 

Inflationen var basalt set lav og stabil igennem 1990’erne. Så hvorfor bevægede FIG sig meget op og 
ned? 
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Svar: det er korrekt at inflationen var relativ lav, men der var tydelige cykliske sving i inflationen 
igennem 1990’erne. Mere vigtigt er, at der var store preemptive svingninger i FED renten som 
reducerede størrelsen på inflationssvingningerne. Eksempelvis hævede FED renten aggressivt i 
perioden 1994-95, men CPI inflationen steg stadig fra 2,3 procent i maj 94 til 3,2 procent et år senere. 
Igen prøvede FED at styre inflationen ved at hæve renten betydeligt i 1999-2000; ikke desto mindre 
steg CPI inflationen fra 1,4 procent i foråret 1998 til 3,8 procent to år senere, og stilnede ikke af før 
recessionen i 2001. Inflationen steg derefter fra 1,1 procent i juni 2002 til 3 procent i februar 2003. 
FIG forudsagde alle disse opture i inflationen og ligeledes de efterfølgende nedture. 

Selv med en bedre tilgang til hvordan WLI og FIG skal fortolkes, er det ikke realistisk at forvente at 
man kan advares om et forestående skift i økonomien seks måneder før hver gang. Den ledende tid 
kan variere. Nogen gange vil man kunne se tendenserne til et økonomisk vendepunkt et godt stykke 
tid tidligere end de seks måneder, andre gange vil der ikke være så lang tid, altså under seks 
måneder. Som Geoffrey H. Moore engang sagde ”if you can ”predict” a recession just as it is 
beginning, you are doing very well as a forecaster”(BTB, 2004). Dette skyldes, at de fleste mennesker 
er uvidende om recessioner indtil de næsten er overstået. 2001 recessionen var ikke nogen 
undtagelse. Recessionen begyndte i marts 2001. Ikke desto mindre fortsatte aktiemarkedet sin 
hæsblæsende fremgang til trods for det faktum at der var en recessions bear marked på vej. 
Recessionen startdato var ikke officielt anerkendt før november 2001 – den måned hvor recessionen 
ophørte. Hvad enten man forudser en recession måneder før den indtræffer eller man opdager den, 
når den begynder, vil man altid være et godt stykke foran de fleste.  

FIG’s ledende tid inden en top elle bund i inflationen er stort set ens. WLI derimod har generelt set en 
kortere ledende tid ved opture end nedture. 

Men selv ved forudsigelser af opture leverer indekset en signifikant advarsel sammenlignet med den 
generelle opfattelse i markedet. WLI kan give en conviction og sikkerhed om økonomiens retning selv 
hvor andre er forvirret. 
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Composite indeks tilgangen 
Heldigvis er der en løsning på problemet med de ledende indikatorers uregelmæssigheder. Igennem 
de seneste årtier har ECRI observeret at det er højst usandsynligt at flere indikatorer fejler på samme 
tid. Ved et givent økonomisk vendepunkt vil nogle indikatorer skyde forbi, mens størstedelen vil 
ramme rigtigt. Ses dette som et samlede billede så dækker indikatorerne for hinandens fejl og 
dermed bevares muligheden for at kunne lave prognosticeringer der er konsistente og præcise. Man 
kan sammenligne det med den måde man diversificere sin portefølje med mange forskellige 
investeringer og aktiver. I dette tilfælde har vi blot mange indikatorer og derigennem reduceres 
risikoen for en dårlig prognosticering. 

Kontrol- og udvælgelsesprocessen ECRI benytter på hver indikator er særdeles omfangsrig og 
udtømmende. Gennem årtiers arbejde er mange teorier om sammenhænge der styrer 
konjunkturcyklussen blevet fremsat og testet. Via det arbejde er ECRI endt ud med et par hundrede 
indikatorer som er blevet nærmere undersøgt for til sidst at ende ud med en håndfuld af pålidelige 
indikatorer. Selvom en indikator i ny og næ vil skyde forbi målet vil de samlet set give et retmæssigt 
billede af den økonomiske udvikling. 

For at kunne udlede hvad indikatorerne fortæller os kombinerer dem til en enkelt måleenhed. En af 
udfordringerne ved at gøre dette er at det i bund og grund handler om at kombinere æbler og 
appelsiner. For eksempel, hvordan lægger du en indikator som overarbejdstimer sammen med afkast 
fra selskabsobligationer? For at få mest ud af indikatorerne er det nødvendigt at lave ”frugtjuice”. 

Sidst i 1950’erne udviklede Geoffrey Moore og hans kollegaer netop sådan en banebrydende tilgang 
– et statistisk værktøj kendt som et composite indeks. Idéen bag composite indekses er at 
fællesnævneren for forskellige cykliske indikatorer kan baseres på indikatorens følsomhed overfor 
konjunkturcyklussen. Nogle indikatorer er særdeles følsomme og bevæger sig hyppigt op og ned før 
recessioner og recoveries, som eksempelvis aktiekurserne. Andre indikatorer derimod, som den 
gennemsnitlige arbejdsuge, er mindre følsomme, men selv den mindste bevægelse er af signifikant 
betydning. Ved at kigge på indikatorerne i form af deres relative følsomhed overfor cyklussen opnås 
en fælles dimension hvor indikatorerne kan kombineres. Det var denne tilgang der blev benyttet til at 
udvikle Index of Leading Economic Indicators(LEI). 

Her 45 år efter opfindelsen af LEI består en milepæl for denne realisering af Moore’s fundamentale 
arbejde med konjunkturcyklussen. Men der er løbet meget vand i åen siden. I forhold til vores evne 
til at forudsige økonomiske vendepunkter er standarden avanceret væsentligt i forhold til dengang. 
Innovationen inden for dette område har ført til en mere sofistikeret forståelse af økonomiens 
cykliske natur. Fra denne udvidet platform af viden har ECRI udviklet prognosticeringsværktøjer der 
efterlader LEI langt bagefter. 

Det er med nostalgien i hånden at mange ved ECRI kigger tilbage på Moore’s pionerarbejde. Men 
efterspørgslen efter bedre prognosticeringsmuligheder har tvunget udviklingen fremad. Moore’s 
arbejde kan sammenlignes med Fords introducering af Model T tilbage i 1908, hvor denne bil var det 
nyeste af det nyeste og i dag er i høj kurs hos bilentusiaster. Men der er ingen der kunne drømme om 
at stole på en sådan bil med henblik på at bruge den i nutidens dagligdag. Ligeledes er det med at 
stole på LEI’s evner til at forudsige økonomiske vendepunkter, som har vist sig at være ret usikre. 
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Faktisk har LEI fejlet i at forudsige de sidste to amerikanske recessioner, mens ECRI’s Weekly Leading 
Index(WLI), som vi snart vil kigge nærmere på, ramte plet ved begge recessioner. 

Siden det originale LEI blev sammensat, er der sket væsentlige fremskridt i måden disse composite 
indeks konstrueres og ligeledes inden for general prognosticering. Disse fremskridt har rod i en bred 
observering af cyklusser hvor end de eksisterer og ofte steder hvor der ikke er fokuseret på tidligere. 
For at forstå grundlaget for disse forbedringer skal der lige trædes et skridt tilbage og kigges ud over 
de amerikanske grænser og undersøge cyklusser over hele verden. 
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Distribution analysis of: "student_GDP CQOQ index"n 1
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_GDP CQOQ index  (Studentized Residual)

Basic Statistical Measures

Location Variability

Mean -0.00031 Std Deviation 1.00320

Median -0.00764 Variance 1.00640

Mode -0.86111 Range 6.72912

Interquartile Range 1.28772

Note: The mode displayed is the smallest of 2 modes with a count of 2.

Basic Confidence Limits Assuming Normality

Parameter Estimate 95% Confidence Limits

Mean -0.0003132 -0.12897 0.12834

Std Deviation 1.00320 0.92012 1.10289

Variance 1.00640 0.84662 1.21638

Tests for Location: Mu0=0

Test Statistic p Value

Student's t t -0.0048 Pr > |t| 0.9962

Sign M 0 Pr >= |M| 1.0000

Signed Rank S -311 Pr >= |S| 0.7678

Missing Values

Percent Of

Missing
Value Count All Obs

Missing
Obs

. 470 66.57 100.00
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Distribution analysis of: "student_GDP CQOQ index"n 3
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Fitted Distribution for student_GDP CQOQ index

Parameters for Normal
Distribution

Parameter Symbol Estimate

Mean Mu -0.00031

Std Dev Sigma 1.003197

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution

Test Statistic p Value

Kolmogorov-Smirnov D 0.04526191 Pr > D >0.150

Cramer-von Mises W-Sq 0.09945625 Pr > W-Sq 0.117

Anderson-Darling A-Sq 0.62509685 Pr > A-Sq 0.103

Quantiles for Normal
Distribution

Quantile

Percent Observed Estimated

1.0 -2.36832 -2.33410

5.0 -1.76784 -1.65042

10.0 -1.13152 -1.28596

25.0 -0.69657 -0.67696

50.0 -0.00764 -0.00031

75.0 0.59115 0.67633

90.0 1.24436 1.28533

95.0 1.73155 1.64980

99.0 2.46980 2.33347
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 1

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: GDP CQOQ index GDP CQOQ index

Number of Observations Read 706

Number of Observations Used 236

Number of Observations with Missing Values 470

Analysis of Variance

Source DF
Sum of

Squares
Mean

Square F Value Pr > F

Model 1 1234.91022 1234.91022 115.01 <.0001

Error 234 2512.63910 10.73777

Corrected Total 235 3747.54932

Root MSE 3.27685 R-Square 0.3295

Dependent Mean 3.35169 Adj R-Sq 0.3267

Coeff Var 97.76708

Parameter Estimates

Variable Label DF
Parameter

Estimate
Standard

Error t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

Intercept Intercept 1 2.68829 0.22209 12.10 <.0001 0

Lead 3 Lead 3 1 0.33925 0.03163 10.72 <.0001 1.00000

Collinearity Diagnostics

Proportion of
Variation

Number Eigenvalue
Condition

Index Intercept Lead 3

1 1.27853 1.00000 0.36073 0.36073

2 0.72147 1.33122 0.63927 0.63927
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: GDP CQOQ index GDP CQOQ index

Durbin-Watson D 1.776

Number of Observations 236

1st Order Autocorrelation 0.109
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Dependent Variable GDP CQOQ index
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Regression Analysis with Autoregressive Errors 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The AUTOREG Procedure

Ordinary Least Squares Estimates

SSE 2512.6391 DFE 234

MSE 10.73777 Root MSE 3.27685

SBC 1238.86733 AIC 1231.93967

Regress R-Square 0.3295 Total R-Square 0.3295

Normal Test 11.5479 Pr > ChiSq 0.0031

Durbin-Watson 1.7761 Pr < DW 0.0378

Pr > DW 0.9622

Note: Pr<DW is the p-value for testing positive autocorrelation, and Pr>DW is the p-value for testing negative autocorrelation.

Q and LM Tests for ARCH Disturbances

Order Q Pr > Q LM Pr > LM

1 0.6031 0.4374 0.5901 0.4424

2 2.4612 0.2921 2.1685 0.3381

3 5.1375 0.1620 4.0469 0.2564

4 10.3169 0.0354 7.5758 0.1084

5 11.1656 0.0482 7.7399 0.1712

6 11.1832 0.0829 8.4754 0.2053

7 11.2273 0.1290 8.6830 0.2762

8 22.8617 0.0035 16.9597 0.0305

9 23.9930 0.0043 17.3606 0.0434

10 24.0422 0.0075 17.4769 0.0645

11 25.0776 0.0089 17.4994 0.0939

12 31.4875 0.0017 19.3330 0.0808

Godfrey's Serial Correlation
Test

Alternative LM Pr > LM

AR(1) 2.9303 0.0869

AR(2) 3.0759 0.2148

AR(3) 4.7021 0.1950

AR(4) 4.7075 0.3186
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Regression Analysis with Autoregressive Errors 03:28 Tuesday, June 16, 2009 3

The AUTOREG Procedure

Ramsey's RESET Test

Power RESET Pr > F

2 0.8025 0.3713

3 1.3334 0.2656

4 1.0471 0.3725

Variable DF Estimate
Standard

Error t Value
Approx
Pr > |t|

Variable
Label

Intercept 1 2.6883 0.2221 12.10 <.0001

Lead 3 1 0.3392 0.0316 10.72 <.0001 Lead 3
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Distribution analysis of: "student_GDP CQOQ index"n 1
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_GDP CQOQ index  (Studentized Residual)

Basic Statistical Measures

Location Variability

Mean 0.00037 Std Deviation 1.00454

Median -0.04814 Variance 1.00911

Mode . Range 6.69512

Interquartile Range 1.23673

Basic Confidence Limits Assuming Normality

Parameter Estimate 95% Confidence Limits

Mean 0.0003727 -0.12873 0.12948

Std Deviation 1.00454 0.92119 1.10461

Variance 1.00911 0.84860 1.22017

Tests for Location: Mu0=0

Test Statistic p Value

Student's t t 0.005688 Pr > |t| 0.9955

Sign M -4.5 Pr >= |M| 0.6019

Signed Rank S -400 Pr >= |S| 0.7023

Missing Values

Percent Of

Missing
Value Count All Obs

Missing
Obs

. 471 66.71 100.00
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Distribution analysis of: "student_GDP CQOQ index"n 3
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Fitted Distribution for student_GDP CQOQ index

Parameters for Normal
Distribution

Parameter Symbol Estimate

Mean Mu 0.000373

Std Dev Sigma 1.004545

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution

Test Statistic p Value

Kolmogorov-Smirnov D 0.04764813 Pr > D >0.150

Cramer-von Mises W-Sq 0.09847481 Pr > W-Sq 0.120

Anderson-Darling A-Sq 0.65661703 Pr > A-Sq 0.089

Quantiles for Normal
Distribution

Quantile

Percent Observed Estimated

1.0 -2.40771 -2.33655

5.0 -1.71703 -1.65196

10.0 -1.14322 -1.28700

25.0 -0.65716 -0.67718

50.0 -0.04814 0.00037

75.0 0.57957 0.67793

90.0 1.23667 1.28775

95.0 1.72549 1.65270

99.0 2.67719 2.33729
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 1

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: GDP CQOQ index GDP CQOQ index

Number of Observations Read 706

Number of Observations Used 235

Number of Observations with Missing Values 471

Analysis of Variance

Source DF
Sum of

Squares
Mean

Square F Value Pr > F

Model 2 1202.64503 601.32252 56.69 <.0001

Error 232 2460.85667 10.60714

Corrected Total 234 3663.50170

Root MSE 3.25686 R-Square 0.3283

Dependent Mean 3.31277 Adj R-Sq 0.3225

Coeff Var 98.31243

Parameter Estimates

Variable Label DF
Parameter

Estimate
Standard

Error t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

Intercept Intercept 1 2.75060 0.22348 12.31 <.0001 0

Lead 3 Lead 3 1 0.40487 0.04888 8.28 <.0001 2.35448

Lead 6 Lead 6 1 -0.09660 0.05029 -1.92 0.0560 2.35448

Collinearity Diagnostics

Proportion of Variation

Number Eigenvalue
Condition

Index Intercept Lead 3 Lead 6

1 1.95304 1.00000 0.07179 0.08407 0.08427

2 0.82587 1.53780 0.92313 0.04400 0.02985

3 0.22110 2.97212 0.00507 0.87193 0.88588
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: GDP CQOQ index GDP CQOQ index

Durbin-Watson D 1.825

Number of Observations 235

1st Order Autocorrelation 0.080
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The AUTOREG Procedure

Dependent Variable GDP CQOQ index

GDP CQOQ index
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The AUTOREG Procedure

Ordinary Least Squares Estimates

SSE 2460.85667 DFE 232

MSE 10.60714 Root MSE 3.25686

SBC 1235.2195 AIC 1224.84074

Regress R-Square 0.3283 Total R-Square 0.3283

Normal Test 14.5676 Pr > ChiSq 0.0007

Durbin-Watson 1.8246 Pr < DW 0.0780

Pr > DW 0.9220

Note: Pr<DW is the p-value for testing positive autocorrelation, and Pr>DW is the p-value for testing negative autocorrelation.

Q and LM Tests for ARCH Disturbances

Order Q Pr > Q LM Pr > LM

1 0.2471 0.6191 0.1902 0.6627

2 0.6425 0.7252 0.4239 0.8090

3 3.3259 0.3440 2.5925 0.4588

4 7.5278 0.1105 5.9398 0.2037

5 7.8281 0.1660 5.9476 0.3114

6 7.8321 0.2507 6.3080 0.3896

7 7.8603 0.3451 6.9605 0.4330

8 18.3115 0.0190 14.3149 0.0739

9 19.4109 0.0219 14.9195 0.0932

10 19.4612 0.0348 15.1960 0.1251

11 19.9138 0.0465 15.2117 0.1730

12 24.1858 0.0192 16.1145 0.1860

Godfrey's Serial Correlation
Test

Alternative LM Pr > LM

AR(1) 1.5762 0.2093

AR(2) 1.5802 0.4538

AR(3) 2.6925 0.4415

AR(4) 2.8529 0.5827
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The AUTOREG Procedure

Ramsey's RESET Test

Power RESET Pr > F

2 0.4044 0.5255

3 1.3269 0.2673

4 1.1504 0.3296

Variable DF Estimate
Standard

Error t Value
Approx
Pr > |t|

Variable
Label

Intercept 1 2.7506 0.2235 12.31 <.0001

Lead 3 1 0.4049 0.0489 8.28 <.0001 Lead 3

Lead 6 1 -0.0966 0.0503 -1.92 0.0560 Lead 6
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Distribution analysis of: "student_GDP CQOQ index"n 1
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_GDP CQOQ index  (Studentized Residual)

Basic Statistical Measures

Location Variability

Mean 0.00048 Std Deviation 1.00388

Median -0.03966 Variance 1.00778

Mode . Range 6.78799

Interquartile Range 1.21281

Basic Confidence Limits Assuming Normality

Parameter Estimate 95% Confidence Limits

Mean 0.0004771 -0.12882 0.12977

Std Deviation 1.00388 0.92042 1.10412

Variance 1.00778 0.84718 1.21908

Tests for Location: Mu0=0

Test Statistic p Value

Student's t t 0.00727 Pr > |t| 0.9942

Sign M -4 Pr >= |M| 0.6473

Signed Rank S -372.5 Pr >= |S| 0.7202

Missing Values

Percent Of

Missing
Value Count All Obs

Missing
Obs

. 472 66.86 100.00
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Distribution analysis of: "student_GDP CQOQ index"n 3
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Fitted Distribution for student_GDP CQOQ index

Parameters for Normal
Distribution

Parameter Symbol Estimate

Mean Mu 0.000477

Std Dev Sigma 1.003884

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution

Test Statistic p Value

Kolmogorov-Smirnov D 0.04693251 Pr > D >0.150

Cramer-von Mises W-Sq 0.10406209 Pr > W-Sq 0.099

Anderson-Darling A-Sq 0.68368498 Pr > A-Sq 0.077

Quantiles for Normal
Distribution

Quantile

Percent Observed Estimated

1.0 -2.45029 -2.33491

5.0 -1.70878 -1.65077

10.0 -1.13874 -1.28605

25.0 -0.63906 -0.67663

50.0 -0.03966 0.00048

75.0 0.57375 0.67759

90.0 1.23207 1.28701

95.0 1.73934 1.65172

99.0 2.70857 2.33586
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 1

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: GDP CQOQ index GDP CQOQ index

Number of Observations Read 706

Number of Observations Used 234

Number of Observations with Missing Values 472

Analysis of Variance

Source DF
Sum of

Squares
Mean

Square F Value Pr > F

Model 3 1065.82193 355.27398 33.76 <.0001

Error 230 2420.37470 10.52337

Corrected Total 233 3486.19662

Root MSE 3.24397 R-Square 0.3057

Dependent Mean 3.25598 Adj R-Sq 0.2967

Coeff Var 99.63118

Parameter Estimates

Variable Label DF
Parameter

Estimate
Standard

Error t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

Intercept Intercept 1 2.74075 0.22613 12.12 <.0001 0

Lead 3 Lead 3 1 0.39661 0.05354 7.41 <.0001 2.71998

Lead 6 Lead 6 1 -0.10940 0.07647 -1.43 0.1539 5.33618

Lead 9 Lead 9 1 0.01119 0.05487 0.20 0.8385 2.75822

Collinearity Diagnostics

Proportion of Variation

Number Eigenvalue
Condition

Index Intercept Lead 3 Lead 6 Lead 9

1 2.50939 1.00000 0.03568 0.03614 0.02422 0.03596

2 0.83427 1.73433 0.93124 0.02415 0.01072 0.00206

3 0.55196 2.13220 0.02142 0.29710 0.00033278 0.29889

4 0.10438 4.90309 0.01166 0.64261 0.96472 0.66309
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: GDP CQOQ index GDP CQOQ index

Durbin-Watson D 1.785

Number of Observations 234

1st Order Autocorrelation 0.099
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The AUTOREG Procedure

Dependent Variable GDP CQOQ index

GDP CQOQ index
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Regression Analysis with Autoregressive Errors 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The AUTOREG Procedure

Ordinary Least Squares Estimates

SSE 2420.3747 DFE 230

MSE 10.52337 Root MSE 3.24397

SBC 1232.59194 AIC 1218.77066

Regress R-Square 0.3057 Total R-Square 0.3057

Normal Test 16.1420 Pr > ChiSq 0.0003

Durbin-Watson 1.7854 Pr < DW 0.0435

Pr > DW 0.9565

Note: Pr<DW is the p-value for testing positive autocorrelation, and Pr>DW is the p-value for testing negative autocorrelation.

Q and LM Tests for ARCH Disturbances

Order Q Pr > Q LM Pr > LM

1 0.0927 0.7608 0.0596 0.8071

2 0.4974 0.7798 0.3948 0.8209

3 3.2409 0.3559 2.9237 0.4035

4 5.9642 0.2018 4.7887 0.3097

5 6.3135 0.2769 4.8497 0.4345

6 6.3136 0.3890 5.0757 0.5341

7 6.3546 0.4990 5.5743 0.5902

8 17.6918 0.0237 14.5320 0.0689

9 18.6281 0.0285 15.0804 0.0887

10 18.6969 0.0443 15.4223 0.1174

11 19.2973 0.0560 15.4301 0.1636

12 23.0116 0.0276 16.4251 0.1725

Godfrey's Serial Correlation
Test

Alternative LM Pr > LM

AR(1) 2.4255 0.1194

AR(2) 2.4709 0.2907

AR(3) 3.6708 0.2993

AR(4) 3.6738 0.4519
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The AUTOREG Procedure

Ramsey's RESET Test

Power RESET Pr > F

2 1.4564 0.2288

3 2.1037 0.1244

4 1.4238 0.2366

Variable DF Estimate
Standard

Error t Value
Approx
Pr > |t|

Variable
Label

Intercept 1 2.7407 0.2261 12.12 <.0001

Lead 3 1 0.3966 0.0535 7.41 <.0001 Lead 3

Lead 6 1 -0.1094 0.0765 -1.43 0.1539 Lead 6

Lead 9 1 0.0112 0.0549 0.20 0.8385 Lead 9
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The UNIVARIATE Procedure
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Distribution analysis of: "student_GDP CQOQ index"n 1
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_GDP CQOQ index  (Studentized Residual)

Basic Statistical Measures

Location Variability

Mean 0.00166 Std Deviation 1.00433

Median -0.01601 Variance 1.00868

Mode . Range 6.63324

Interquartile Range 1.26394

Basic Confidence Limits Assuming Normality

Parameter Estimate 95% Confidence Limits

Mean 0.00166 -0.12797 0.13130

Std Deviation 1.00433 0.92067 1.10485

Variance 1.00868 0.84763 1.22069

Tests for Location: Mu0=0

Test Statistic p Value

Student's t t 0.025297 Pr > |t| 0.9798

Sign M -5.5 Pr >= |M| 0.5125

Signed Rank S -370.5 Pr >= |S| 0.7199

Missing Values

Percent Of

Missing
Value Count All Obs

Missing
Obs

. 473 67.00 100.00
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Distribution analysis of: "student_GDP CQOQ index"n 3
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Fitted Distribution for student_GDP CQOQ index

Parameters for Normal
Distribution

Parameter Symbol Estimate

Mean Mu 0.001664

Std Dev Sigma 1.004331

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution

Test Statistic p Value

Kolmogorov-Smirnov D 0.03899996 Pr > D >0.150

Cramer-von Mises W-Sq 0.08094144 Pr > W-Sq 0.208

Anderson-Darling A-Sq 0.52484238 Pr > A-Sq 0.188

Quantiles for Normal
Distribution

Quantile

Percent Observed Estimated

1.0 -2.33142 -2.33476

5.0 -1.64976 -1.65031

10.0 -1.16550 -1.28544

25.0 -0.65155 -0.67575

50.0 -0.01601 0.00166

75.0 0.61239 0.67908

90.0 1.31341 1.28877

95.0 1.69041 1.65364

99.0 2.81097 2.33809
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: GDP CQOQ index GDP CQOQ index
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 1

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: GDP CQOQ index GDP CQOQ index

Number of Observations Read 706

Number of Observations Used 233

Number of Observations with Missing Values 473

Analysis of Variance

Source DF
Sum of

Squares
Mean

Square F Value Pr > F

Model 4 1117.91423 279.47856 27.11 <.0001

Error 228 2350.19341 10.30787

Corrected Total 232 3468.10764

Root MSE 3.21059 R-Square 0.3223

Dependent Mean 3.23777 Adj R-Sq 0.3105

Coeff Var 99.16048

Parameter Estimates

Variable Label DF
Parameter

Estimate
Standard

Error t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

Intercept Intercept 1 2.64720 0.22901 11.56 <.0001 0

Lead 3 Lead 3 1 0.44332 0.05593 7.93 <.0001 2.72246

Lead 6 Lead 6 1 -0.10749 0.07700 -1.40 0.1641 5.25903

Lead 9 Lead 9 1 -0.06334 0.07716 -0.82 0.4126 5.41234

Lead 12 Lead 12 1 0.08874 0.05546 1.60 0.1109 2.85211

Collinearity Diagnostics

Proportion of Variation

Number Eigenvalue
Condition

Index Intercept Lead 3 Lead 6 Lead 9 Lead 12

1 2.86222 1.00000 0.02684 0.01912 0.01717 0.01674 0.01972

2 1.04672 1.65363 0.01916 0.14905 0.01530 0.00865 0.11251

3 0.81476 1.87429 0.90536 0.00075880 0.00579 0.01373 0.01140

4 0.18649 3.91764 0.04804 0.58837 0.18225 0.12890 0.55560

5 0.08981 5.64522 0.00060435 0.24270 0.77949 0.83198 0.30078
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Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: GDP CQOQ index GDP CQOQ index
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: GDP CQOQ index GDP CQOQ index

Durbin-Watson D 1.826

Number of Observations 233

1st Order Autocorrelation 0.083
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The AUTOREG Procedure

Dependent Variable GDP CQOQ index

GDP CQOQ index
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Regression Analysis with Autoregressive Errors 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The AUTOREG Procedure

Ordinary Least Squares Estimates

SSE 2350.19341 DFE 228

MSE 10.30787 Root MSE 3.21059

SBC 1226.99352 AIC 1209.73832

Regress R-Square 0.3223 Total R-Square 0.3223

Normal Test 13.7215 Pr > ChiSq 0.0010

Durbin-Watson 1.8263 Pr < DW 0.0815

Pr > DW 0.9185

Note: Pr<DW is the p-value for testing positive autocorrelation, and Pr>DW is the p-value for testing negative autocorrelation.

Q and LM Tests for ARCH Disturbances

Order Q Pr > Q LM Pr > LM

1 0.1436 0.7048 0.1430 0.7054

2 0.2619 0.8773 0.2678 0.8747

3 1.2100 0.7506 0.9552 0.8121

4 3.7218 0.4450 2.9391 0.5681

5 3.9510 0.5565 3.0152 0.6976

6 3.9855 0.6786 3.1748 0.7866

7 3.9859 0.7814 3.2377 0.8622

8 12.8038 0.1188 10.1328 0.2558

9 13.8563 0.1275 10.6705 0.2990

10 13.8762 0.1787 10.6792 0.3830

11 14.3574 0.2138 10.7136 0.4676

12 16.9326 0.1522 11.2612 0.5067

Godfrey's Serial Correlation
Test

Alternative LM Pr > LM

AR(1) 1.7053 0.1916

AR(2) 1.7055 0.4262

AR(3) 2.1431 0.5432

AR(4) 2.1512 0.7080
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The AUTOREG Procedure

Ramsey's RESET Test

Power RESET Pr > F

2 0.1758 0.6754

3 0.5063 0.6034

4 0.3695 0.7751

Variable DF Estimate
Standard

Error t Value
Approx
Pr > |t|

Variable
Label

Intercept 1 2.6472 0.2290 11.56 <.0001

Lead 3 1 0.4433 0.0559 7.93 <.0001 Lead 3

Lead 6 1 -0.1075 0.0770 -1.40 0.1641 Lead 6

Lead 9 1 -0.0633 0.0772 -0.82 0.4126 Lead 9

Lead 12 1 0.0887 0.0555 1.60 0.1109 Lead 12
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The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_ECRI USCI Growth  (Studentized Residual)
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Distribution analysis of: "student_ECRI USCI Growth"n 1
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_ECRI USCI Growth  (Studentized Residual)

Basic Statistical Measures

Location Variability

Mean -0.00026 Std Deviation 1.00254

Median 0.01582 Variance 1.00509

Mode . Range 5.36569

Interquartile Range 1.35647

Basic Confidence Limits Assuming Normality

Parameter Estimate 95% Confidence Limits

Mean -0.0002643 -0.07445 0.07392

Std Deviation 1.00254 0.95277 1.05784

Variance 1.00509 0.90777 1.11903

Tests for Location: Mu0=0

Test Statistic p Value

Student's t t -0.00699 Pr > |t| 0.9944

Sign M 8 Pr >= |M| 0.5719

Signed Rank S 1648 Pr >= |S| 0.7604

Missing Values

Percent Of

Missing
Value Count All Obs

Missing
Obs

. 9 1.26 100.00
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Distribution analysis of: "student_ECRI USCI Growth"n 3
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Fitted Distribution for student_ECRI USCI Growth

Parameters for Normal
Distribution

Parameter Symbol Estimate

Mean Mu -0.00026

Std Dev Sigma 1.00254

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution

Test Statistic p Value

Kolmogorov-Smirnov D 0.02263516 Pr > D >0.150

Cramer-von Mises W-Sq 0.03997534 Pr > W-Sq >0.250

Anderson-Darling A-Sq 0.31300456 Pr > A-Sq >0.250

Quantiles for Normal
Distribution

Quantile

Percent Observed Estimated

1.0 -2.45257 -2.33252

5.0 -1.66962 -1.64930

10.0 -1.35287 -1.28507

25.0 -0.66650 -0.67647

50.0 0.01582 -0.00026

75.0 0.68998 0.67594

90.0 1.28591 1.28454

95.0 1.66387 1.64877

99.0 2.06339 2.33199
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 1

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth

Number of Observations Read 713

Number of Observations Used 704

Number of Observations with Missing Values 9

Analysis of Variance

Source DF
Sum of

Squares
Mean

Square F Value Pr > F

Model 8 4838.83252 604.85407 118.78 <.0001

Error 695 3539.09481 5.09222

Corrected Total 703 8377.92733

Root MSE 2.25660 R-Square 0.5776

Dependent Mean 2.99538 Adj R-Sq 0.5727

Coeff Var 75.33584

Parameter Estimates

Variable Label DF
Parameter

Estimate
Standard

Error t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

Intercept Intercept 1 2.08875 0.09104 22.94 <.0001 0

Lead 1 Lead 1 1 0.18649 0.04174 4.47 <.0001 10.87295

Lead 2 Lead 2 1 0.04341 0.06452 0.67 0.5013 25.86474

Lead 3 Lead 3 1 0.03026 0.06515 0.46 0.6425 26.23145

Lead 4 Lead 4 1 0.04991 0.06523 0.77 0.4444 26.15943

Lead 5 Lead 5 1 0.00407 0.06520 0.06 0.9502 25.73371

Lead 6 Lead 6 1 0.02482 0.06520 0.38 0.7035 25.14741

Lead 7 Lead 7 1 -0.01350 0.06496 -0.21 0.8354 24.55140

Lead 8 Lead 8 1 0.15025 0.04263 3.52 0.0005 10.54009
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth

Collinearity Diagnostics

Number Eigenvalue
Condition

Index

1 6.45890 1.00000

2 1.29219 2.23572

3 0.87815 2.71204

4 0.18063 5.97979

5 0.07870 9.05929

6 0.04726 11.69109

7 0.02869 15.00498

8 0.02040 17.79380

9 0.01509 20.68834

Collinearity Diagnostics

Proportion of Variation

Number Intercept Lead 1 Lead 2 Lead 3 Lead 4 Lead 5 Lead 6 Lead 7 Lead 8

1 0.00283 0.00126 0.00065218 0.00073404 0.00078370 0.00079280 0.00075392 0.00066829 0.00126

2 0.01658 0.01654 0.00472 0.00205 0.00030219 0.00016129 0.00178 0.00453 0.01615

3 0.94101 0.00066445 0.00003401 0.00002710 0.00021326 0.00043354 0.00052614 0.00043818 0.00055284

4 0.03615 0.11605 0.00930 0.00513 0.03537 0.03555 0.00506 0.00990 0.11428

5 0.00006542 0.17119 0.00387 0.11676 0.03640 0.03988 0.11598 0.00272 0.16108

6 0.00272 0.22226 0.09430 0.08387 0.09943 0.09814 0.09527 0.09606 0.23784

7 0.00000739 0.24295 0.29017 0.00376 0.21802 0.20907 0.00708 0.31847 0.25641

8 0.00063848 0.15509 0.37339 0.35921 0.04676 0.08109 0.40135 0.37817 0.15016

9 1.903762E-8 0.07399 0.22356 0.42845 0.56272 0.53488 0.37220 0.18904 0.06227
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 3

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth

Test of First and Second
Moment Specification

DF Chi-Square Pr > ChiSq

44 47.40 0.3358

Durbin-Watson D 0.141

Number of Observations 704

1st Order Autocorrelation 0.930
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The AUTOREG Procedure

Dependent Variable ECRI USCI Growth

ECRI USCI Growth
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The AUTOREG Procedure

Ordinary Least Squares Estimates

SSE 3539.09481 DFE 695

MSE 5.09222 Root MSE 2.25660

SBC 3193.72939 AIC 3152.71839

Regress R-Square 0.5776 Total R-Square 0.5776

Normal Test 4.3095 Pr > ChiSq 0.1159

Durbin-Watson 0.1408 Pr < DW <.0001

Pr > DW 1.0000

Note: Pr<DW is the p-value for testing positive autocorrelation, and Pr>DW is the p-value for testing negative autocorrelation.

Q and LM Tests for ARCH Disturbances

Order Q Pr > Q LM Pr > LM

1 516.8979 <.0001 515.6514 <.0001

2 869.6151 <.0001 517.3027 <.0001

3 1074.6556 <.0001 522.1186 <.0001

4 1180.0026 <.0001 522.6002 <.0001

5 1227.9532 <.0001 522.6014 <.0001

6 1253.8940 <.0001 524.4963 <.0001

7 1267.1942 <.0001 524.6325 <.0001

8 1277.6028 <.0001 525.1844 <.0001

9 1290.9951 <.0001 526.9998 <.0001

10 1310.9590 <.0001 527.4560 <.0001

11 1338.0299 <.0001 527.4810 <.0001

12 1374.0866 <.0001 527.7158 <.0001

Godfrey's Serial Correlation
Test

Alternative LM Pr > LM

AR(1) 613.4529 <.0001

AR(2) 616.7683 <.0001

AR(3) 619.1034 <.0001

AR(4) 619.2085 <.0001
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The AUTOREG Procedure

Ramsey's RESET Test

Power RESET Pr > F

2 18.9508 <.0001

3 11.4093 <.0001

4 14.4691 <.0001

Variable DF Estimate
Standard

Error t Value
Approx
Pr > |t|

Variable
Label

Intercept 1 2.0888 0.0910 22.94 <.0001

Lead 1 1 0.1865 0.0417 4.47 <.0001 Lead 1

Lead 2 1 0.0434 0.0645 0.67 0.5013 Lead 2

Lead 3 1 0.0303 0.0652 0.46 0.6425 Lead 3

Lead 4 1 0.0499 0.0652 0.77 0.4444 Lead 4

Lead 5 1 0.004075 0.0652 0.06 0.9502 Lead 5

Lead 6 1 0.0248 0.0652 0.38 0.7035 Lead 6

Lead 7 1 -0.0135 0.0650 -0.21 0.8354 Lead 7

Lead 8 1 0.1502 0.0426 3.52 0.0005 Lead 8
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The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_ECRI USCI Growth  (Studentized Residual)
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Distribution analysis of: "student_ECRI USCI Growth"n 1
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_ECRI USCI Growth  (Studentized Residual)

Basic Statistical Measures

Location Variability

Mean -0.00028 Std Deviation 1.00133

Median 0.00390 Variance 1.00266

Mode . Range 5.77247

Interquartile Range 1.38361

Basic Confidence Limits Assuming Normality

Parameter Estimate 95% Confidence Limits

Mean -0.0002827 -0.07432 0.07376

Std Deviation 1.00133 0.95165 1.05652

Variance 1.00266 0.90564 1.11624

Tests for Location: Mu0=0

Test Statistic p Value

Student's t t -0.0075 Pr > |t| 0.9940

Sign M 1.5 Pr >= |M| 0.9400

Signed Rank S 797.5 Pr >= |S| 0.8829

Missing Values

Percent Of

Missing
Value Count All Obs

Missing
Obs

. 8 1.12 100.00
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Distribution analysis of: "student_ECRI USCI Growth"n 3
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Fitted Distribution for student_ECRI USCI Growth

Parameters for Normal
Distribution

Parameter Symbol Estimate

Mean Mu -0.00028

Std Dev Sigma 1.001329

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution

Test Statistic p Value

Kolmogorov-Smirnov D 0.01735528 Pr > D >0.150

Cramer-von Mises W-Sq 0.02567656 Pr > W-Sq >0.250

Anderson-Darling A-Sq 0.17617976 Pr > A-Sq >0.250

Quantiles for Normal
Distribution

Quantile

Percent Observed Estimated

1.0 -2.43956 -2.32972

5.0 -1.65593 -1.64732

10.0 -1.33131 -1.28354

25.0 -0.67305 -0.67567

50.0 0.00390 -0.00028

75.0 0.71056 0.67510

90.0 1.28711 1.28297

95.0 1.65680 1.64676

99.0 2.22591 2.32916
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 1

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth

Number of Observations Read 713

Number of Observations Used 705

Number of Observations with Missing Values 8

Analysis of Variance

Source DF
Sum of

Squares
Mean

Square F Value Pr > F

Model 2 4809.80556 2404.90278 451.03 <.0001

Error 702 3743.08628 5.33203

Corrected Total 704 8552.89184

Root MSE 2.30912 R-Square 0.5624

Dependent Mean 3.01416 Adj R-Sq 0.5611

Coeff Var 76.60914

Parameter Estimates

Variable Label DF
Parameter

Estimate
Standard

Error t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

Intercept Intercept 1 2.15197 0.09211 23.36 <.0001 0

Lead 2 Lead 2 1 0.28057 0.01505 18.64 <.0001 1.36400

Lead 7 Lead 7 1 0.16462 0.01563 10.53 <.0001 1.36400

Collinearity Diagnostics

Proportion of Variation

Number Eigenvalue
Condition

Index Intercept Lead 2 Lead 7

1 1.76870 1.00000 0.10969 0.14673 0.15062

2 0.78972 1.49655 0.87428 0.13544 0.05786

3 0.44158 2.00134 0.01602 0.71783 0.79152
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth

Test of First and Second
Moment Specification

DF Chi-Square Pr > ChiSq

5 14.95 0.0106

Durbin-Watson D 0.178

Number of Observations 705

1st Order Autocorrelation 0.907
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The AUTOREG Procedure
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Regression Analysis with Autoregressive Errors 03:28 Tuesday, June 16, 2009 1

The AUTOREG Procedure

Dependent Variable ECRI USCI Growth

ECRI USCI Growth
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Regression Analysis with Autoregressive Errors 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The AUTOREG Procedure

Ordinary Least Squares Estimates

SSE 3743.08628 DFE 702

MSE 5.33203 Root MSE 2.30912

SBC 3197.35283 AIC 3183.67824

Regress R-Square 0.5624 Total R-Square 0.5624

Durbin-Watson 0.1781 Pr < DW <.0001

Pr > DW 1.0000

Note: Pr<DW is the p-value for testing positive autocorrelation, and Pr>DW is the p-value for testing negative autocorrelation.

Q and LM Tests for ARCH Disturbances

Order Q Pr > Q LM Pr > LM

1 430.4638 <.0001 425.2046 <.0001

2 678.6019 <.0001 425.6320 <.0001

3 827.2095 <.0001 425.8222 <.0001

4 909.6950 <.0001 426.2268 <.0001

5 952.9368 <.0001 426.2902 <.0001

6 975.0588 <.0001 426.2960 <.0001

7 990.6814 <.0001 427.2339 <.0001

8 998.6261 <.0001 428.4459 <.0001

9 1008.9489 <.0001 432.8186 <.0001

10 1024.3564 <.0001 433.3075 <.0001

11 1051.4624 <.0001 436.6844 <.0001

12 1082.8206 <.0001 436.8297 <.0001

Godfrey's Serial Correlation
Test

Alternative LM Pr > LM

AR(1) 582.1256 <.0001

AR(2) 584.2631 <.0001

AR(3) 584.6561 <.0001

AR(4) 584.7169 <.0001

Ramsey's RESET Test

Power RESET Pr > F

2 19.4051 <.0001

3 10.6135 <.0001

4 9.0806 <.0001



Generated by the SAS System (Local, WIN_PRO) on 16jun2009 at  3:37 AMGenerated by the SAS System (Local, WIN_PRO) on 16jun2009 at  3:37 AM

Regression Analysis with Autoregressive Errors 03:28 Tuesday, June 16, 2009 3

The AUTOREG Procedure

Phillips-Ouliaris
Cointegration Test

Lags Rho Tau

5 -83.6944 -6.6882

Variable DF Estimate
Standard

Error t Value
Approx
Pr > |t|

Variable
Label

Intercept 1 2.1520 0.0921 23.36 <.0001

Lead 2 1 0.2806 0.0151 18.64 <.0001 Lead 2

Lead 7 1 0.1646 0.0156 10.53 <.0001 Lead 7
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The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_ECRI USCI Growth  (Studentized Residual)
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Distribution analysis of: "student_ECRI USCI Growth"n 1
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_ECRI USCI Growth  (Studentized Residual)

Basic Statistical Measures

Location Variability

Mean -0.00020 Std Deviation 1.00132

Median 0.01536 Variance 1.00264

Mode . Range 6.10488

Interquartile Range 1.30233

Basic Confidence Limits Assuming Normality

Parameter Estimate 95% Confidence Limits

Mean -0.0002039 -0.07414 0.07373

Std Deviation 1.00132 0.95171 1.05643

Variance 1.00264 0.90574 1.11604

Tests for Location: Mu0=0

Test Statistic p Value

Student's t t -0.00541 Pr > |t| 0.9957

Sign M 3.5 Pr >= |M| 0.8215

Signed Rank S -203 Pr >= |S| 0.9702

Missing Values

Percent Of

Missing
Value Count All Obs

Missing
Obs

. 6 0.84 100.00
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Distribution analysis of: "student_ECRI USCI Growth"n 3
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Fitted Distribution for student_ECRI USCI Growth

Parameters for Normal
Distribution

Parameter Symbol Estimate

Mean Mu -0.0002

Std Dev Sigma 1.001317

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution

Test Statistic p Value

Kolmogorov-Smirnov D 0.01939550 Pr > D >0.150

Cramer-von Mises W-Sq 0.03638239 Pr > W-Sq >0.250

Anderson-Darling A-Sq 0.29463912 Pr > A-Sq >0.250

Quantiles for Normal
Distribution

Quantile

Percent Observed Estimated

1.0 -2.29645 -2.32962

5.0 -1.60812 -1.64722

10.0 -1.35069 -1.28344

25.0 -0.65429 -0.67558

50.0 0.01536 -0.00020

75.0 0.64804 0.67517

90.0 1.29374 1.28304

95.0 1.67879 1.64682

99.0 2.24845 2.32921
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 1

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth

Number of Observations Read 713

Number of Observations Used 707

Number of Observations with Missing Values 6

Analysis of Variance

Source DF
Sum of

Squares
Mean

Square F Value Pr > F

Model 2 4728.72887 2364.36443 412.71 <.0001

Error 704 4033.16632 5.72893

Corrected Total 706 8761.89519

Root MSE 2.39352 R-Square 0.5397

Dependent Mean 3.04284 Adj R-Sq 0.5384

Coeff Var 78.66069

Parameter Estimates

Variable Label DF
Parameter

Estimate
Standard

Error t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

Intercept Intercept 1 2.25943 0.09426 23.97 <.0001 0

Lead 3 Lead 3 1 0.25753 0.02587 9.95 <.0001 3.81010

Lead 5 Lead 5 1 0.13845 0.02633 5.26 <.0001 3.81010

Collinearity Diagnostics

Proportion of Variation

Number Eigenvalue
Condition

Index Intercept Lead 3 Lead 5

1 2.02736 1.00000 0.05975 0.05161 0.05157

2 0.84291 1.55087 0.93794 0.02110 0.01703

3 0.12973 3.95315 0.00230 0.92729 0.93140
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth

Test of First and Second
Moment Specification

DF Chi-Square Pr > ChiSq

5 22.46 0.0004

Durbin-Watson D 0.160

Number of Observations 707

1st Order Autocorrelation 0.919
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Regression Analysis with Autoregressive Errors 03:28 Tuesday, June 16, 2009 1

The AUTOREG Procedure

Dependent Variable ECRI USCI Growth

ECRI USCI Growth
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Regression Analysis with Autoregressive Errors 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The AUTOREG Procedure

Ordinary Least Squares Estimates

SSE 4033.16632 DFE 704

MSE 5.72893 Root MSE 2.39352

SBC 3257.14457 AIC 3243.46148

Regress R-Square 0.5397 Total R-Square 0.5397

Normal Test 1.3461 Pr > ChiSq 0.5101

Durbin-Watson 0.1595 Pr < DW <.0001

Pr > DW 1.0000

Note: Pr<DW is the p-value for testing positive autocorrelation, and Pr>DW is the p-value for testing negative autocorrelation.

Q and LM Tests for ARCH Disturbances

Order Q Pr > Q LM Pr > LM

1 459.4218 <.0001 457.1386 <.0001

2 744.8867 <.0001 457.6158 <.0001

3 888.6991 <.0001 462.7250 <.0001

4 947.8727 <.0001 463.6330 <.0001

5 972.8233 <.0001 464.3304 <.0001

6 983.1128 <.0001 464.3862 <.0001

7 987.4042 <.0001 464.4132 <.0001

8 993.3287 <.0001 467.0833 <.0001

9 1001.5845 <.0001 467.2030 <.0001

10 1013.3446 <.0001 467.2515 <.0001

11 1027.6131 <.0001 467.2529 <.0001

12 1043.5898 <.0001 467.4997 <.0001

Godfrey's Serial Correlation
Test

Alternative LM Pr > LM

AR(1) 605.9759 <.0001

AR(2) 606.8787 <.0001

AR(3) 616.7530 <.0001

AR(4) 616.7895 <.0001
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The AUTOREG Procedure

Ramsey's RESET Test

Power RESET Pr > F

2 7.9964 0.0048

3 5.8845 0.0029

4 4.6441 0.0032

Variable DF Estimate
Standard

Error t Value
Approx
Pr > |t|

Variable
Label

Intercept 1 2.2594 0.0943 23.97 <.0001

Lead 3 1 0.2575 0.0259 9.95 <.0001 Lead 3

Lead 5 1 0.1384 0.0263 5.26 <.0001 Lead 5
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Distribution analysis of: "student_ECRI USCI Growth"n 1
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The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_ECRI USCI Growth  (Studentized Residual)
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Distribution analysis of: "student_ECRI USCI Growth"n 1
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_ECRI USCI Growth  (Studentized Residual)

Basic Statistical Measures

Location Variability

Mean -0.00028 Std Deviation 1.00153

Median 0.00014 Variance 1.00306

Mode . Range 6.47550

Interquartile Range 1.35148

Basic Confidence Limits Assuming Normality

Parameter Estimate 95% Confidence Limits

Mean -0.0002833 -0.07434 0.07377

Std Deviation 1.00153 0.95184 1.05673

Variance 1.00306 0.90600 1.11669

Tests for Location: Mu0=0

Test Statistic p Value

Student's t t -0.00751 Pr > |t| 0.9940

Sign M 0.5 Pr >= |M| 1.0000

Signed Rank S 345.5 Pr >= |S| 0.9491

Missing Values

Percent Of

Missing
Value Count All Obs

Missing
Obs

. 8 1.12 100.00
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Distribution analysis of: "student_ECRI USCI Growth"n 3
03:28 Tuesday, June 16, 2009

The UNIVARIATE Procedure
Fitted Distribution for student_ECRI USCI Growth

Parameters for Normal
Distribution

Parameter Symbol Estimate

Mean Mu -0.00028

Std Dev Sigma 1.00153

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution

Test Statistic p Value

Kolmogorov-Smirnov D 0.01907109 Pr > D >0.150

Cramer-von Mises W-Sq 0.03882973 Pr > W-Sq >0.250

Anderson-Darling A-Sq 0.27217870 Pr > A-Sq >0.250

Quantiles for Normal
Distribution

Quantile

Percent Observed Estimated

1.0 -2.46555 -2.33019

5.0 -1.60361 -1.64765

10.0 -1.33656 -1.28380

25.0 -0.64440 -0.67581

50.0 0.00014 -0.00028

75.0 0.70708 0.67524

90.0 1.29069 1.28323

95.0 1.65278 1.64709

99.0 2.19266 2.32962
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth
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Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 1

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth

Number of Observations Read 713

Number of Observations Used 705

Number of Observations with Missing Values 8

Analysis of Variance

Source DF
Sum of

Squares
Mean

Square F Value Pr > F

Model 3 4635.96215 1545.32072 276.56 <.0001

Error 701 3916.92969 5.58763

Corrected Total 704 8552.89184

Root MSE 2.36382 R-Square 0.5420

Dependent Mean 3.01416 Adj R-Sq 0.5401

Coeff Var 78.42384

Parameter Estimates

Variable Label DF
Parameter

Estimate
Standard

Error t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

Intercept Intercept 1 2.20105 0.09414 23.38 <.0001 0

Lead 3 Lead 3 1 0.28946 0.02730 10.60 <.0001 4.26499

Lead 5 Lead 5 1 0.01541 0.04072 0.38 0.7051 9.22798

Lead 7 Lead 7 1 0.11038 0.02784 3.96 <.0001 4.13129

Collinearity Diagnostics

Proportion of Variation

Number Eigenvalue
Condition

Index Intercept Lead 3 Lead 5 Lead 7

1 2.74901 1.00000 0.02490 0.02295 0.01222 0.02342

2 0.85718 1.79083 0.95978 0.00865 0.00402 0.00286

3 0.33059 2.88365 0.00799 0.32044 0.00001080 0.33681

4 0.06322 6.59433 0.00733 0.64796 0.98375 0.63691
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth

Generated by the SAS System (Local, WIN_PRO) on 16jun2009 at  3:46 AM

Linear Regression Results 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: ECRI USCI Growth ECRI USCI Growth

Durbin-Watson D 0.175

Number of Observations 705

1st Order Autocorrelation 0.909
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The AUTOREG Procedure
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The AUTOREG Procedure

Dependent Variable ECRI USCI Growth

ECRI USCI Growth
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Regression Analysis with Autoregressive Errors 03:28 Tuesday, June 16, 2009 2

The AUTOREG Procedure

Ordinary Least Squares Estimates

SSE 3916.92969 DFE 701

MSE 5.58763 Root MSE 2.36382

SBC 3235.91636 AIC 3217.68357

Regress R-Square 0.5420 Total R-Square 0.5420

Normal Test 0.6590 Pr > ChiSq 0.7193

Durbin-Watson 0.1746 Pr < DW <.0001

Pr > DW 1.0000

Note: Pr<DW is the p-value for testing positive autocorrelation, and Pr>DW is the p-value for testing negative autocorrelation.

Q and LM Tests for ARCH Disturbances

Order Q Pr > Q LM Pr > LM

1 428.4810 <.0001 423.5601 <.0001

2 680.7427 <.0001 423.6700 <.0001

3 821.6925 <.0001 423.9421 <.0001

4 893.8268 <.0001 424.2840 <.0001

5 923.3160 <.0001 425.2773 <.0001

6 937.3880 <.0001 425.7916 <.0001

7 946.1253 <.0001 426.1593 <.0001

8 954.6800 <.0001 426.7917 <.0001

9 962.4635 <.0001 426.8064 <.0001

10 975.7598 <.0001 429.2211 <.0001

11 996.1551 <.0001 429.7971 <.0001

12 1017.3512 <.0001 429.9073 <.0001

Godfrey's Serial Correlation
Test

Alternative LM Pr > LM

AR(1) 593.8955 <.0001

AR(2) 594.0247 <.0001

AR(3) 597.8049 <.0001

AR(4) 597.8976 <.0001
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Regression Analysis with Autoregressive Errors 03:28 Tuesday, June 16, 2009 3

The AUTOREG Procedure

Ramsey's RESET Test

Power RESET Pr > F

2 16.6662 <.0001

3 9.6716 <.0001

4 7.5457 <.0001

Variable DF Estimate
Standard

Error t Value
Approx
Pr > |t|

Variable
Label

Intercept 1 2.2010 0.0941 23.38 <.0001

Lead 3 1 0.2895 0.0273 10.60 <.0001 Lead 3

Lead 5 1 0.0154 0.0407 0.38 0.7051 Lead 5

Lead 7 1 0.1104 0.0278 3.96 <.0001 Lead 7
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The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_S&P500  (Studentized Residual)
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Distribution analysis of: "student_S&P500"n 16:18 Sunday, June 14, 2009 1

The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_S&P500  (Studentized Residual)

Basic Statistical Measures

Location Variability

Mean 0.000008 Std Deviation 1.00066

Median 0.071073 Variance 1.00131

Mode . Range 14.69097

Interquartile Range 1.13891

Basic Confidence Limits Assuming Normality

Parameter Estimate 95% Confidence Limits

Mean 8.25504E-6 -0.04225 0.04227

Std Deviation 1.00066 0.97166 1.03145

Variance 1.00131 0.94411 1.06389

Tests for Location: Mu0=0

Test Statistic p Value

Student's t t 0.000383 Pr > |t| 0.9997

Sign M 70 Pr >= |M| 0.0027

Signed Rank S 32573 Pr >= |S| 0.2599

Missing Values

Percent Of

Missing
Value Count All Obs

Missing
Obs

. 32 1.46 100.00
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Distribution analysis of: "student_S&P500"n 16:18 Sunday, June 14, 2009 3

The UNIVARIATE Procedure
Fitted Distribution for student_S&P500

Parameters for Normal
Distribution

Parameter Symbol Estimate

Mean Mu 8.255E-6

Std Dev Sigma 1.000655

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution

Test Statistic p Value

Kolmogorov-Smirnov D 0.0526117 Pr > D <0.010

Cramer-von Mises W-Sq 2.0621323 Pr > W-Sq <0.005

Anderson-Darling A-Sq 13.3326066 Pr > A-Sq <0.005

Quantiles for Normal
Distribution

Quantile

Percent Observed Estimated

1.0 -2.94307 -2.32786

5.0 -1.57196 -1.64592

10.0 -1.12359 -1.28238

25.0 -0.56458 -0.67492

50.0 0.07107 0.00001

75.0 0.57433 0.67494

90.0 1.09634 1.28240

95.0 1.45629 1.64594

99.0 2.49418 2.32788
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: S&P500 S&P500
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Linear Regression Results 16:18 Sunday, June 14, 2009 1

The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: S&P500 S&P500

Number of Observations Read 2188

Number of Observations Used 2156

Number of Observations with Missing Values 32

Analysis of Variance

Source DF
Sum of

Squares
Mean

Square F Value Pr > F

Model 2 4.25131 2.12566 0.41 0.6621

Error 2153 11099 5.15505

Corrected Total 2155 11103

Root MSE 2.27047 R-Square 0.0004

Dependent Mean 0.10662 Adj R-Sq -0.0005

Coeff Var 2129.50843

Parameter Estimates

Variable Label DF
Parameter

Estimate
Standard

Error t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

Intercept Intercept 1 0.09950 0.04999 1.99 0.0467 0

lead1 lead1 1 0.04412 0.07446 0.59 0.5536 114.18449

lead2 lead2 1 -0.03915 0.07450 -0.53 0.5993 114.18449

Collinearity Diagnostics

Proportion of Variation

Number Eigenvalue
Condition

Index Intercept lead1 lead2

1 2.07564 1.00000 0.03185 0.00188 0.00188

2 0.92016 1.50191 0.96803 0.00031645 0.00031297

3 0.00420 22.23047 0.00011069 0.99780 0.99781
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: S&P500 S&P500

Test of First and Second
Moment Specification

DF Chi-Square Pr > ChiSq

5 42.64 <.0001

Durbin-Watson D 2.085

Number of Observations 2156

1st Order Autocorrelation -0.043
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The AUTOREG Procedure

Dependent Variable S&P500

S&P500
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The AUTOREG Procedure

Ordinary Least Squares Estimates

SSE 11098.829 DFE 2153

MSE 5.15505 Root MSE 2.27047

SBC 9674.28015 AIC 9657.25212

Regress R-Square 0.0004 Total R-Square 0.0004

Normal Test 3089.6876 Pr > ChiSq <.0001

Durbin-Watson 2.0848 Pr < DW 0.9734

Pr > DW 0.0266

Note: Pr<DW is the p-value for testing positive autocorrelation, and Pr>DW is the p-value for testing negative autocorrelation.

Q and LM Tests for ARCH Disturbances

Order Q Pr > Q LM Pr > LM

1 159.8560 <.0001 159.6087 <.0001

2 212.3346 <.0001 175.2044 <.0001

3 295.4801 <.0001 217.1113 <.0001

4 335.4100 <.0001 221.4088 <.0001

5 359.8581 <.0001 223.8491 <.0001

6 404.2877 <.0001 236.1501 <.0001

7 497.1004 <.0001 272.6941 <.0001

8 523.5292 <.0001 272.7003 <.0001

9 529.1453 <.0001 275.2275 <.0001

10 534.6926 <.0001 276.1661 <.0001

11 538.0910 <.0001 276.3421 <.0001

12 556.7432 <.0001 285.3833 <.0001

Godfrey's Serial Correlation
Test

Alternative LM Pr > LM

AR(1) 4.0871 0.0432

AR(2) 6.7510 0.0342

AR(3) 7.0385 0.0707

AR(4) 10.7444 0.0296
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The AUTOREG Procedure

Ramsey's RESET Test

Power RESET Pr > F

2 0.5674 0.4514

3 0.6213 0.5374

4 0.5755 0.6311

Variable DF Estimate
Standard

Error t Value
Approx
Pr > |t|

Variable
Label

Intercept 1 0.0995 0.0500 1.99 0.0467

lead1 1 0.0441 0.0745 0.59 0.5536 lead1

lead2 1 -0.0392 0.0745 -0.53 0.5993 lead2
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The UNIVARIATE Procedure
Variable:  student_S&P500  (Studentized Residual)

Basic Statistical Measures

Location Variability

Mean 0.000015 Std Deviation 1.00057

Median 0.058830 Variance 1.00114

Mode . Range 14.68705

Interquartile Range 1.13712

Basic Confidence Limits Assuming Normality

Parameter Estimate 95% Confidence Limits

Mean 0.0000154 -0.04230 0.04233

Std Deviation 1.00057 0.97153 1.03141

Variance 1.00114 0.94387 1.06380

Tests for Location: Mu0=0

Test Statistic p Value

Student's t t 0.000713 Pr > |t| 0.9994

Sign M 67 Pr >= |M| 0.0041

Signed Rank S 31991.5 Pr >= |S| 0.2666

Missing Values

Percent Of

Missing
Value Count All Obs

Missing
Obs

. 38 1.74 100.00
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The UNIVARIATE Procedure
Fitted Distribution for student_S&P500

Parameters for Normal
Distribution

Parameter Symbol Estimate

Mean Mu 0.000015

Std Dev Sigma 1.000568

Goodness-of-Fit Tests for Normal Distribution

Test Statistic p Value

Kolmogorov-Smirnov D 0.0516540 Pr > D <0.010

Cramer-von Mises W-Sq 2.0424429 Pr > W-Sq <0.005

Anderson-Darling A-Sq 13.2480422 Pr > A-Sq <0.005

Quantiles for Normal
Distribution

Quantile

Percent Observed Estimated

1.0 -2.93945 -2.32765

5.0 -1.59766 -1.64577

10.0 -1.13224 -1.28226

25.0 -0.56368 -0.67486

50.0 0.05883 0.00002

75.0 0.57344 0.67489

90.0 1.08901 1.28230

95.0 1.44523 1.64580

99.0 2.48237 2.32768
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Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: S&P500 S&P500
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: S&P500 S&P500

Number of Observations Read 2188

Number of Observations Used 2150

Number of Observations with Missing Values 38

Analysis of Variance

Source DF
Sum of

Squares
Mean

Square F Value Pr > F

Model 8 21.31514 2.66439 0.52 0.8457

Error 2141 11069 5.16988

Corrected Total 2149 11090

Root MSE 2.27374 R-Square 0.0019

Dependent Mean 0.10854 Adj R-Sq -0.0018

Coeff Var 2094.77590

Parameter Estimates

Variable Label DF
Parameter

Estimate
Standard

Error t Value Pr > |t|
Variance
Inflation

Intercept Intercept 1 0.09952 0.05028 1.98 0.0479 0

lead1 lead1 1 0.03939 0.11301 0.35 0.7274 262.22480

lead2 lead2 1 -0.00369 0.22101 -0.02 0.9867 1001.84306

lead3 lead3 1 -0.00840 0.22699 -0.04 0.9705 1055.07273

lead4 lead4 1 -0.11091 0.20997 -0.53 0.5974 900.89937

lead5 lead5 1 0.20121 0.20970 0.96 0.3374 896.04214

lead6 lead6 1 -0.04289 0.22612 -0.19 0.8496 1038.51949

lead7 lead7 1 -0.22835 0.22015 -1.04 0.2997 980.66612

lead8 lead8 1 0.15958 0.11318 1.41 0.1587 258.11951
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: S&P500 S&P500

Collinearity Diagnostics

Number Eigenvalue
Condition

Index

1 7.83331 1.00000

2 0.94842 2.87391

3 0.18712 6.47007

4 0.02299 18.45824

5 0.00513 39.07544

6 0.00103 87.31858

7 0.00085309 95.82426

8 0.00082330 97.54225

9 0.00032419 155.44294

Collinearity Diagnostics

Proportion of Variation

Number Intercept lead1 lead2 lead3 lead4 lead5 lead6 lead7 lead8

1 0.00091245 0.00005614 0.00001506 0.00001454 0.00001717 0.00001725 0.00001475 0.00001534 0.00005684

2 0.99515 0.00000408 0.00000120 0.00000119 0.00000135 0.00000121 8.529622E-7 6.574716E-7 0.00000155

3 0.00070389 0.00511 0.00083134 0.00032802 0.00004569 0.00004851 0.00033725 0.00084783 0.00512

4 0.00220 0.03869 0.00101 0.00162 0.00876 0.00878 0.00163 0.00106 0.03952

5 0.00006594 0.14034 0.00869 0.03825 0.00808 0.00805 0.03885 0.00897 0.14260

6 0.00089661 0.46356 0.28136 0.00091898 0.04562 0.06068 0.00055425 0.30912 0.49042

7 0.00007140 0.00498 0.03010 0.34405 0.19811 0.13256 0.36319 0.05243 0.00078082

8 1.847442E-7 0.10020 0.15706 0.00635 0.43822 0.49392 0.00000921 0.11516 0.07948

9 0.00000281 0.24706 0.52093 0.60847 0.30114 0.29595 0.59542 0.51240 0.24201
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Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: S&P500 S&P500
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The REG Procedure
Model: Linear_Regression_Model

Dependent Variable: S&P500 S&P500

Test of First and Second
Moment Specification

DF Chi-Square Pr > ChiSq

44 82.83 0.0004

Durbin-Watson D 2.083

Number of Observations 2150

1st Order Autocorrelation -0.042
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The AUTOREG Procedure

Dependent Variable S&P500
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The AUTOREG Procedure

Ordinary Least Squares Estimates

SSE 11068.7139 DFE 2141

MSE 5.16988 Root MSE 2.27374

SBC 9693.60235 AIC 9642.54334

Regress R-Square 0.0019 Total R-Square 0.0019

Normal Test 3098.8981 Pr > ChiSq <.0001

Durbin-Watson 2.0826 Pr < DW 0.9698

Pr > DW 0.0302

Note: Pr<DW is the p-value for testing positive autocorrelation, and Pr>DW is the p-value for testing negative autocorrelation.

Q and LM Tests for ARCH Disturbances

Order Q Pr > Q LM Pr > LM

1 157.0326 <.0001 156.8737 <.0001

2 207.3056 <.0001 171.6550 <.0001

3 292.8773 <.0001 216.4208 <.0001

4 333.6594 <.0001 220.8360 <.0001

5 356.2633 <.0001 222.6747 <.0001

6 398.4926 <.0001 234.1061 <.0001

7 488.5834 <.0001 269.6649 <.0001

8 514.4788 <.0001 269.6649 <.0001

9 519.8097 <.0001 272.1349 <.0001

10 525.2169 <.0001 273.1087 <.0001

11 528.5488 <.0001 273.2838 <.0001

12 545.7217 <.0001 281.7900 <.0001

Godfrey's Serial Correlation
Test

Alternative LM Pr > LM

AR(1) 3.8795 0.0489

AR(2) 6.6646 0.0357

AR(3) 6.8310 0.0775

AR(4) 10.5742 0.0318



Generated by the SAS System (Local, WIN_PRO) on 14jun2009 at  4:22 PM

Regression Analysis with Autoregressive Errors 16:18 Sunday, June 14, 2009 3

The AUTOREG Procedure

Ramsey's RESET Test

Power RESET Pr > F

2 1.0181 0.3131

3 0.5232 0.5927

4 0.4961 0.6850

Variable DF Estimate
Standard

Error t Value
Approx
Pr > |t|

Variable
Label

Intercept 1 0.0995 0.0503 1.98 0.0479

lead1 1 0.0394 0.1130 0.35 0.7274 lead1

lead2 1 -0.003690 0.2210 -0.02 0.9867 lead2

lead3 1 -0.008402 0.2270 -0.04 0.9705 lead3

lead4 1 -0.1109 0.2100 -0.53 0.5974 lead4

lead5 1 0.2012 0.2097 0.96 0.3374 lead5

lead6 1 -0.0429 0.2261 -0.19 0.8496 lead6

lead7 1 -0.2284 0.2201 -1.04 0.2997 lead7

lead8 1 0.1596 0.1132 1.41 0.1587 lead8
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