
Ett upptrappat handelskrig enda 
hotet för en robustare global konjunktur
Världsekonomin stävar framåt på fortsatt oroligt vatten. 
Listan kan, som nästan alltid, göras lång på potentiella 
blindskär för den globala ekonomin. Enligt vår mening är 
dock det enda verkliga hotet som skulle kunna få världs-
konjunkturen ur kurs en eskalering av den pågående han-
delskonflikten. En konflikt som har blivit ett pokerspel 
med höga insatser och där Trump-administrationen de-
lar ut korten. De importtullar som hittills har höjts är inte 
tillräckligt omfattande för att få någon större påverkan på 
tillväxten. Däremot riskerar den osäkerhet som handels-
konflikten medför att hålla tillväxten på en fortsatt lägre 
nivå. Utifrån USA:s redan omförhandlade handelsavtal 
med Mexiko och Kanada och inte minst den amerikanska 
inhemska opinionen så blir vår slutsats ändå att ett ho-
tande handelskrig kan styras undan. Därmed förväntas 
världsekonomin kunna fortsätta på den inslagna vägen 
och successivt få upp ångan efter att ha vuxit under trend 
sedan finanskrisen. Orsaken till den lägre tillväxten kan 
främst spåras till en svag investeringskonjunktur. Men, 
nu finns det flera faktorer som pekar på en tydligt ökad 
investeringsvilja hos företagen och därmed också ökade 
förutsättningar för en högre global tillväxt. Oron för ett 
handelskrig, där bolagens investeringsvilja blir ett av de 
första offren, kommer dock att hänga kvar över mark-
naden under en ganska lång tid. Även en global ekonomi 
som alltmer växer i nivå med sin långsiktiga trend väntas 
skapa ökade marknadssvängningar. En gradvis normali-
serad världsekonomi innebär nämligen att inflation och 
därmed marknadsräntor successivt rör sig uppåt. Det blir 
i sin tur en ny inramning för marknaden som under många 
år har varit van vid låg inflation och nedpressade räntor. 
Även om Riksbankens räntepolitik nu sakta blir mindre 
expansiv är det ändå en fortsatt besvärlig ränteinramning 
för svenska placerare som letar reell avkastning. Vår be-
dömning är därför att alternativ till traditionella räntepla-
ceringar blir fortsatt intressanta. I och med att vi anser 
risken för större börsnedgångar som liten, blir även pla-
ceringar kopplade till börsen intressanta. Man bör dock 
ha rimliga förväntningar på vad börsen ska avkasta. En 
högre volatilitet skapar samtidigt en efterfrågan på pla-
ceringar som kan ge investerare en reell avkastning även 
vid en tidvis sidledes eller svagt negativ börsutveckling.

Trots en redan lång uppgångsperiod förväntas världseko-
nomin fortsätta växla upp och successivt växa allt mer i 
linje med sin långsiktiga trend. Den lägre tillväxten sedan 
finanskrisen har varit en konsekvens av en svag investe-
ringskonjunktur. Bolagens låga investeringsvilja har med-
fört en ovanligt svag produktivitetstillväxt, vilket i sin tur 
har bidragit till att hålla ned löneökningarna. Ekonomisk 

tillväxt kan förenklat skapas på två sätt: antingen genom 
fler arbetade timmar och/eller genom en ökad effektivi-
tet, dvs en högre produktivitet. Antalet arbetade timmar 
har gradvis vuxit, men effektiviteten har höjts långsamt. 
Nu finns det dock flera faktorer som talar för att investe-
ringskonjunkturen kommer att stärkas och att tillväxten 
i världen återigen börjar närma sig sin långsiktiga trend.

För det första skapar en bred och hög aktivitetshöjning 
i företagssektorn ett växande behov av att bygga ut pro-
duktionskapacitet. För det andra har börsbolagens kvar-
talsrapporter visat på en stark såväl vinst- som försälj-
ningsutveckling. För det tredje har vi nu den geografiskt 
mest synkroniserade tillväxtökningen efter finanskrisen, 
vilket det ekonomiska uppsvinget robustare. Dessutom 
ökar den globala konkurrensen vilket ökar trycket på 
företagen att investera i såväl ny teknologi som nya ma-
skiner och anläggningar. Slutligen, ökade svårigheter att 
hitta kvalificerad arbetskraft väntas också leda till högre 
investeringar i syfte att kunna öka produktionen.

Ökade investeringar skulle i sin tur lyfta produktivite-
ten och därigenom skapa förutsättningar för högre kon-
sumtionstillväxt. Hushållens konsumtionsutrymme har 
hittills främst ökat till följd av att fler jobbar, medan lö-
neökningarna däremot varit ovanligt magra. Den svaga 
löneutvecklingen kan till stor del förklaras av just den låga 
produktiviteten. Ifall man inte kan få ut så mycket mer 
produktion för varje arbetad timme så kan bolagen inte 
heller öka ersättningen för samma timme. Därför väntas 
också konsumtionen få extra energi av en starkare inves-
teringskonjunktur.

Det enda verkliga hotet som vi ser mot en fortsatt global 
konjunkturförbättring är risken för att den pågående han-
delskonflikten ska eskalera och utmynna i ett handelskrig. 
En sådan utveckling skulle definitivt bryta den för närva-
rande positiva trenden i världsekonomin. Ett av de för-
sta offren i ett handelskrig blir bolagens investeringsvilja. 
Mot bakgrund av den risken har osäkerheten på markna-
den med all rätt ökat. När det gäller handelspolitiken så 
är man alltjämt i ett förhandlingsstadie. De tullhöjningar 
som hittills har implementerats är små och har inte satt 
några negativa avtryck i den ekonomiska statistiken. Vår 
bedömning är att världen kommer styra undan en eskale-
ring av handelskonflikten och att den därför inte knäcker 
konjunkturuppgången. Det finns dock en risk att man i 
förhandlingarna målar in sig i ett hörn som det sedan blir 
svårt att ta sig ur utan att tappa ansiktet. Oron för ett han-
delskrig väntas inte heller försvinna i brådrasket. 
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Även vid ett uteblivet handelskrig bedömer vi att osäker-
heten på marknaden kommer öka, om än i mindre om-
fattning. Förändringar skapar nämligen inte bara möjlig-
heter utan även ovisshet och det gäller även förändringar 
i den makroekonomiska inramningen. En successiv nor-
malisering av världsekonomin innebär högre inflation 
och högre marknadsräntor. Vår syn är dock att högre 
räntor inte kommer att bli det som knäcker den globala 
konjunkturen. Det är dock en ny inramning för markna-
den som under många år har varit van vid låg inflation och 
nedpressade räntor, vilket väntas leda till högre volatilitet 
på finansmarknaderna jämfört med föregående år.

Sannolikt kommer marknaden även att ta intryck av att 
en hel del av den kvalitativa statistiken, som till exempel 
inköpschefsindex, har ”slagit i taket”. Det betyder att in-
dexen får svårt att stiga ytterligare och istället sjunker från 
höga nivåer. Nedgången i indexen riskerar dessutom att 
förstärkas av att de tendensundersökningar som mark-
naden fäster stor vikt vid påverkas negativt när oron och 
osäkerheten är hög, som den är nu kring den handelspo-
litiska utvecklingen. Risken finns att marknaden felaktigt 
tolkar indexnedgångarna som att konjunkturen håller på 
att vika.

Högre inflation och stigande räntor är tydliga tecken på 
att den globala ekonomin håller på att bli helt återställd. 
Ränteuppgången förväntas därmed ske i olika takt, bero-
ende på hur långt kommen konjunkturen är. I USA har 
en lång tids konjunkturförbättring successivt byggt upp 
ett högre inflationstryck än i till exempel Europa. Ameri-
kanska räntor har stigit snabbt och är det som i skrivande 
stund oroar marknaden. Även om den europeiska kon-
junkturen stärkts så befinner den sig i en betydligt tidi-
gare fas. Det innebär att det europeiska inflationstrycket 
inte har byggts upp på samma sätt som i USA. Därmed 
väntas också den europeiska ränteuppgången bli betyd-
ligt beskedligare. Eftersom den aktuella svenska penning-
politiken i hög utsträckning styrs av ECB:s agerande blir 
därför många traditionella svenska ränteplaceringar även 
fortsättningsvis inga vettiga alternativ för den som söker 
reell avkastning. 

Mot bakgrund av ovanstående är vår bedömning istället 
att alternativ till traditionella ränteplaceringar blir fort-
satt intressanta. Vi bedömer risken för större börsned-
gångar som liten men att man samtidigt bör ha rimliga 
förväntningar på börsavkastning. Därför blir också alter-
nativ till rena börsplaceringar kopplade till börsen intres-
santa. En förväntad högre volatilitet skapar samtidigt en 
efterfrågan på placeringar kan ge en reell avkastning även 
vid en tidvis sidledes eller negativ börsutveckling
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