
Risken för handelskrig kastar skuggor 
över en annars starkare världsekonomi

Efter en stark börsinledning på 2018 har börsutveckling-
en blivit betydligt skakigare. En högre volatilitet och en 
ökad risk för vinsthemtagning låg i korten efter den star-
ka inledningen på börsåret. Initialt blev börsvängningar-
na dock oproportionerligt stora till följd av att den ökade 
volatiliteten skapade en modelldriven acceleration av ak-
tiekursnedgångarna. När den algoritmdrivna nedgången 
började ebba ut har nu istället ett betydligt allvarligare 
hot tagit grepp om marknaden. USA:s kursomläggning av 
sin handelspolitik riskerar att bli startskottet för en kon-
flikt som resulterar i ett regelrätt handelskrig. Det är ett 
hot som med all rätt nu skapar en genuint ökad osäkerhet 
på marknaden. Ekonomer må vara oense om mycket, men 
inte när det gäller den negativa effekt på väldstillväxten 
som följer av en strypt världshandel. I dagsläget är vår 
utgångspunkt att handelshindren kommer att bli fler. 
Men, fortfarande finns starka argument för att de inte blir 
så pass omfattande att de riskerar att bryta en annars 
både bredare och starkare global konjunktur. Uppsving-
et i världsekonomin är nu mer synkroniserat än någonsin 
efter finanskrisen. En mycket hög företagsaktivitet vän-
tas under det kommande året till sist höja temperaturen 
också i den globala investeringskonjunkturen. Det skulle 
i sin tur leda till en världsekonomi som allt mer växer i 
nivå med dess potential. En normalisering av världseko-
nomin medför samtidigt att inflation och räntor är på väg 
uppåt. Även om den svenska räntepolitiken gradvis blir 
mindre expansiv, kommer ränteinramningen även i år att 
vara besvärlig för en placerare som letar reell avkast-
ning. Vår bedömning är därför att placeringar med någon 
sorts koppling till börsen fortsatt blir mer intressanta 
för investerare även under 2018. Investerare bör dock 
ha rimliga förväntningar på börsavkastningen. Mycket av 
bolagens kommande vinstförbättringar har redan prisats 
in i nuvarande aktiekurser. Investerare vill nu se att bo-
lagens vinster verkligen lever upp till deras uppdragna 
förväntningar. Därtill kommer en ökad politiskt betingad 
osäkerhet som kommer att fortsätta skapa nervositet på 
marknaden. Därför kommer det att finnas en efterfrågan 
på placeringar som också kan ge en reell avkastning även 
vid en sidledes eller svagt negativ börsutveckling.

En handelspolitik som eskalerar till ett handelskrig skul-
le definitivt kunna bli det som bryter den för närvaran-
de positiva utvecklingen i världsekonomin. Osäkerheten 
på marknaden har också med all rätt ökat. Vår bedöm-
ning är att vi kommer att se ökade handelshinder och 
fler protektionistiska åtgärder. Det förväntas dock inte 

bli så pass omfattande att de på allvar blir det som bryter 
en lång period av ökad optimism på marknaderna. Däre-
mot kommer volatiliteten på marknaden att bli förhöjd. 
Oron för ett handelskrig kommer, som vi tolkar den po-
litiska utvecklingen i USA, sannolikt inte att försvinna i 
brådrasket. Vår marknadsuppfattning baseras således på 
antagandet att vi inte får allvarliga inskränkningar i en 
världshandel som istället kan fortsätta att skapa ett ökat 
globalt välstånd. 

Även utan handelspolitiska orosmoln skulle osäkerheten 
på marknaden sannolikt ha ökat, om än i mindre omfatt-
ning. Detta beroende på att en världsekonomi som allt 
mer återigen börjar växa i nivå med sin långsiktiga trend 
efter en utdragen period med lägre tillväxt i spåren ef-
ter finanskrisen. Stigande inflation och högre räntor är 
friskhetstecken – patienten i form av världsekonomin 
kommer snart att klara sig utan medicinering. Det med-
för bland annat att den globala räntetrenden är stigande. 
Ränteuppgången förväntas dock ske i olika takt, bero-
ende på hur långt kommen konjunkturen är. I USA har 
en lång tids konjunkturförbättring, med en allt stramare 
arbetsmarknadsmarknad som följd, successivt byggt upp 
ett ökat inflationstryck. En högre inflation är dock en ef-
fekt av en högre tillväxt och ränteuppgången i sin tur en 
gradvis normalisering av räntenivåer snarare än en signifi-
kant åtstramning. Den europeiska konjunkturuppgången 
befinner sig däremot i en betydligt tidigare fas. Ett lägre 
kapacitetsutnyttjande innebär att inflationstrycket här 
inte har byggts upp på samma sätt. Därmed väntas den 
europeiska ränteuppgången bli betydligt beskedligare. 
Eftersom den svenska penningpolitiken i hög utsträck-
ning styrs av ECB:s agerande blir många traditionella 
ränteplaceringar inte heller i år vettiga alternativ för den 
som söker reell avkastning. Istället är vår bedömning att 
produkter med någon sorts koppling till börsen blir in-
tressantare för investerare också under 2018. Detta trots 
att börserna har blivit dyra i förhållande till analytikernas 
prognoser på börsbolagens vinster och trots att börsupp-
gången nu sträcker sig över en längre period jämfört med 
många tidigare börscykler. 

Konjunkturcykeln som vanligtvis styr börscykeln har 
dock ingen förutbestämd längd. Utan längden på cykler-
na tenderar att avgöras av amplituden i svängningarna. 
Desto snabbare konjunkturuppgång, desto kortare bru-
kar en cykel bli. Det som brukar knäcka en konjunktu-
ruppgång är att en hög tillväxt skapar överoptimism.  
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Företag ökar sina investeringar och antal anställda i en allt 
snabbare takt utifrån allt mer optimistiska förväntningar 
på den framtida försäljningen. När försäljningen sedan 
inte lever upp till förväntningarna resulterar det under 
efterföljande period i minskade investeringar och ökade 
permitteringar, varvid konjunkturen vänder nedåt. 

Att nuvarande börscykel har blivit lång beror på att 
världsekonomin har vuxit under trend sedan finanskri-
sen. En kris som var mycket allvarligare än till exempel 
IT-kraschen och oljekriserna, eftersom den slog mot hjär-
tat av det ekonomiska systemet. Trots alla extraordinära 
åtgärder som centralbankerna vidtagit har ekonomierna 
ännu inte helt och hållet återhämtat sig.  

Tillväxten i en ekonomi kan öka antingen genom att man 
arbetar fler timmar eller att man jobbar effektivare. Det är 
det sistnämnda – produktiviteten – som i nuvarande kon-
junkturuppgång har ökat långsammare än normalt. Den 
svaga produktivitetstillväxten har sitt ursprung i att bola-
gen har varit avvaktande med att öka sina investeringar, 
vilket vi även kan utläsa av bolagens kvartalsrapporter. På 
aggregerad nivå har företagen redovisat en växande för-
säljning, men också fortsatt höga och i många fall stigan-
de vinstmarginaler. Höga marginaler visar att bolagen inte 
har dragit några överdrivna växlar av en ökad omsättning, 
utan fortfarande är försiktiga med att ta på sig ökade fasta 
kostnader. Den låga investeringsviljan vittnar i sin tur om 
att vi alltjämt långt ifrån ett läge då konjunkturen brukar 
vända nedåt.

Mot den här bakgrunden gör vi bedömningen att nuva-
rande konjunkturuppgång inte är nära någon topp. Till-
växtutsikterna i världen har stadigt förbättrats. Tillväxten 
blir allt mer robust i och med att den har breddats geo-
grafiskt. Den globala konjunkturen är nu den mest syn-
kroniserade efter finanskrisen. Tillväxten förväntas  bli 
ännu bredare och få extra energi när även investeringarna 
börjar öka snabbare. Högre investeringar öppnar dessut-
om för en snabbare konsumtionsökning. Detta eftersom 
investeringar medför en högre produktivitet som i sin tur 
brukar lyfta reallönerna. Samtidigt är det bolagens inves-
teringsvilja som blir ett av de första offren i händelse av 
ett handelskrig.

Utifrån var vi befinner oss i konjunkturcykeln och var 
bolagen befinner sig i sin vinstcykel så är det inte heller 
orimligt att börskurserna har blivit dyrare i relation till 
analytikernas prognoser på bolagens vinster. Investerare 
har blivit mer optimistiska på företagens framtida vinster 
mot bakgrund av den här starkare globala konjunkturen 
vilket har dragit upp aktiepriserna i en raskare takt än 
analytikerkåren har höjt vinstprognoserna. På aggregerad 
nivå blir dock analytikernas prognoser ofta bara en fram-
skrivning av bolagens rapporterade vinster, vilket gör att 
de har en tendens att släpa efter. Samtidigt har en världs-
ekonomi som har vuxit under trend medfört att bolagens 
vinster inte har vuxit lika snabbt som de annars brukar 

göra när konjunkturen vänder uppåt. Effekten av optimis-
tiska investerare och bolagsvinster som har vuxit långsam-
mare än förväntat har blivit en utdragen period där aktie-
kurser har varit dyra i förhållande till vinstutvecklingen.

En snabbare försäljningsökning för företagen ligger i kor-
ten mot bakgrund av en starkare global efterfrågan. Höga 
vinstmarginaler innebär samtidigt att en försäljningsök-
ning i det korta perspektivet ger en betydande effekt på 
företagsvinsterna. Nuvarande höga vinstmarginaler är 
dock inte uthålliga. Även om vi bedömer att bolagens 
vinstutveckling blir positiv så kommer vinsterna att växa 
långsammare framöver. Marginalerna väntas nämligen 
sjunka i takt med att företagen dels måste öka sina inves-
teringar för att kunna möta en växande efterfrågan och 
dels möter ett ökat tryck uppåt på lönerna.
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