
Handelskonflikten styr marknaden
Utsikterna för ett handelsavtal mellan USA och Kina, 
som länge såg ut att i princip vara i hamn, vändes tvärt 
till det sämre i början på maj. USA utökade strafftullarna 
på kinesisk export till landet och Kina har svarat med 
motåtgärder. Fram tills nyligen har inte omfattningen 
av höjda tullar och motåtgärder varit av den digniteten 
att de har hotat tillväxten i världsekonomin. Men, i och 
med de nya tullhöjningarna och motåtgärderna i maj 
har riskerna för världsekonomin ökat. Vår uppfattning 
är dock att en lösning på konflikten fortsatt är det mest 
sannolika. Detta eftersom det ligger i båda parters 
tydliga intresse att hitta en lösning på handelstvisten. 
Kina drabbas hårdast av tullhöjningarna som gör det 
svårare för den kinesiska ledningens ansträngningar att 
orkestrera en mjuklandning av den kinesiska ekonomin. 
För USA:s president Trump är det övergripande 
målet att bli omvald nästa höst. För att lyckas med 
det kan han inte kosta på sig en inbromsning i USA:s 
ekonomi. Handelsoron i kombination med en utbredd 
uppfattning bland investerare att högkonjunkturen har 
blivit för lång medför en ökad risk för fortsatt stora 
marknadsfluktuationer. Den underliggande globala 
konjunkturen är dock motståndskraftig, även om 
tillväxttakten i vissa regioner har saktat in. Utöver den 
generella osäkerhet som handelspolitiken skapar har 
tillväxten i Europa även hämmats av andra tillfälliga 
effekter. Problem som dock successivt kommer att 
fasas ut. Den kinesiska ekonomin påverkas naturligtvis 
mest av det ökade vapenskramlet i handelskonflikten 
med USA, men kan stimulera ekonomin med en 
ökad kreditgivning och en expansivare finanspolitik. 
Samtidigt eldar en rekordstark arbetsmarknad på den 
amerikanska ekonomin. En mer utdragen och utökad 
handelskonflikt börjar dock sätta allt mer negativa 
avtryck i bolagens aktivitet och har skjutit  räntehöjningar 
framåt i tiden. Ett avtal mellan USA och Kina skulle 
undanröja en stor osäkerhet på marknaden och framför 
allt skapa en bättre överblickbarhet för inte minst 
exportföretag. Detta huvudscenario skulle även förbättra 
avkastningsförutsättningarna för placeringar kopplade 
till börsen. Men, i och med att aktiekurssvängningarna 
förväntas bli större än vad vi har vant oss vid under 
tidigare år, kommer det att finnas efterfrågan på 
placeringar som kan ge avkastning även under perioder 
när pessimismen tillfälligtvis får överhanden.  

Ett försämrat förhandlingsklimat mellan de ekonomiska 
stormakterna USA och Kina har höjt risken på de 
finansiella marknaderna. Fram tills nyligen har inte 
omfattningen av importtullar varit tillräckligt omfattande 
för att hota tillväxten i världsekonomin. Men, utökade 
tullhöjningar och motåtgärder samt handelsförhandlingar 

som lagts på is börjar nu sätta spår i den ekonomiska 
statistiken. Den överhängande risken är att den utdragna 
konflikten på allvar grumlar bolagens syn på framtiden 
och därmed påverkar den ekonomiska aktiviteten negativt. 
Det går inte att blunda för att risken för såväl en utdragen 
som en upptrappad konflikt har ökat med det växande 
vapenskramlet. Risken är att man på båda sidor till följd 
av det höjda röstläget politiskt målar in sig i ett hörn. En 
allvarligare risk är att handelskonflikten bara är början 
på en mer fundamental maktkamp mellan världens två 
största ekonomier. Där konfrontationen sväller till att 
gälla mer än bara handeln. Världsekonomin har under 
flera årtionden gynnats av den ökade globaliseringen, en 
mekanism som riskerar att reverseras. Det skulle i sin tur 
kasta in den globala ekonomin på en lägre tillväxtbana.
   Vår uppfattning är dock att en lösning på konflikten 
trots allt är det mest sannolika. Detta eftersom det ligger 
i båda parters tydliga intresse att hitta en lösning på 
handelstvisten. Kina drabbas hårdast av tullhöjningarna 
som gör det svårare att orkestrera en mjuklandning av 
den kinesiska ekonomin. För USA:s president Trump är 
det övergripande målet att bli omvald nästa höst. För att 
lyckas med det kan han inte kosta på sig en inbromsning 
i USA:s ekonomi, vilket blir effekten av en eskalerad 
konflikt. Den amerikanska ekonomin påverkas förvisso 
mindre av Kinas strafftullar, men Kinas motdrag riktas i 
hög grad mot delar av USA:s ekonomi som kan komma att 
få stort inflytande i nästa val. Genom att strypa importen 
av amerikanska jordbruksvaror påverkas situationen för 
många farmare i delstater som vanligtvis blir tungan på 
vågen i de amerikanska valen. Trump, som president har 
ganska fria händer i handelspolitiska frågor, är naturligtvis 
medveten om detta. Hans plattform för valet nästa höst 
bygger samtidigt på att kunna presentera ett tillräckligt 
bra handelsavtal, annars kommer han att utmanas från 
demokratiskt håll för att ha varit för släpphänt gentemot 
Kina. En lösning på handelskonflikten skulle lösa många 
knutar. Det skulle i sin tur förbättra tillväxtutsikterna i 
en trots allt robust världsekonomi och öka riskviljan på 
en marknad som alltmer har börjat prisa in en sämre 
konjunkturutveckling.
   Oron för konjunkturen förstärks av uppfattningen att den 
globala konjunkturen har varit bra lite för länge, att den lever 
på lånad tid. Det finns dock ingen konjunkturklocka som 
tickar. Endast ålder som orsak har aldrig tagit död på någon 
konjunktur. Istället kan orsaken till konjunkturvändningar 
nedåt spåras till antingen en överoptimism med allt för 
hög tillväxt eller politiska misstag. Det är lätt att glömma 
att världsekonomin har vuxit under trend allt sedan 
finanskrisen. En lägre tillväxt som i sin tur förklaras av en 
svag investeringsutveckling i företagssektorn. Det innebär 
att vi inte är i ett läge med överdriven optimism och från 
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vilken vi riskerar en investeringsledd konjunkturnedgång. 
Istället finns förutsättningar för att världsekonomin 
återigen ska kunna växa i linje med sin långsiktiga 
trend ifall företagens investeringar tar fart. Det verkliga 
konjunkturhotet är istället politiska misstag främst i form 
av en handelskonflikt som eskalerar till att bli ett regelrätt 
handelskrig. 
   Handelsdispyten har ökat osäkerheten hos företagen 
och deras sämre överblickbarhet är en starkt bidragande 
orsak till att olika typer av sonderingar rapporterar om en 
mindre gynnsam situation för bolagen. Inbromsningen i 
den här typen av statistik som inte mäter någonting, men 
som marknaden fäster stor vikt vid, bidrar i sin tur till den 
ökade konjunkturoron. Ett handelsavtal mellan USA och 
Kina skulle klart förbättra sentimentet bland bolagen, 
vilket inte minst skulle avspeglas i positivare avläsningar i 
just den kvalitativa statistiken.
   En period av lägre världstillväxt jämfört med tidigare till 
följd av den förhöjda osäkerheten samt andra tillfälliga 
effekter är i ett kortare perspektiv att vänta. Men, det ska 
inte misstas för en begynnande lågkonjunktur. I Kina som 
påverkas mest till följd av USA:s höjda tullar har säkerheten 
börjat dämpa industribolagens framtidsutsikter och 
investeringsbeslut. Samtidigt har regeringen lanserat 
nya stimulansåtgärder. Kreditgivningen ökar återigen och 
skatter har sänkts. Samtidigt har Kinas tjänstesektor ännu 
inte visat tecken på någon försvagning, vilket vittnar om en 
oförändrat robust inhemsk efterfrågan.
   En ännu tydligare inbromsning har rapporterats från 
Europas industrisektor. En inbromsning som dock har sin 
utgångspunkt i ett betydande aktivitetstapp i en specifik 
industrisektor.  Bilproducenter har haft rejäl motvind allt 
sedan EU, i kölvattnet efter ”dieselgate-skandalen”, införde 
nya avgastester för nya bilmodeller. Utsläppstester som 
inneburit en kraftig omställning för regionens bilindustri 
med fallande produktion som följd. Produktionsfallet har 
spridit sig som ringar på vattnet till andra sektorer med 
underleverantörer till fordonsindustrin. Det här är tydligast 
i Tyskland med sin betydande bilindustri. Bilbolagens 
problem väntas successivt komma att avta i takt med att 
de anpassar sig till de nya testerna. Vår bedömning är att 
sentimentet i sektorn ganska snart kommer att vända. Att 
det inte är en bred nedgång i den europeiska ekonomin  kan 
man även uttolka av att tjänstesektorn, till skillnad från 
industrin, inte har påverkats. Servicesektorn som främst 
drivs av inhemsk efterfrågan har, inte minst i Tyskland, 
rapporterat om en oförtrutet hög och växande aktivitet.
   En växande oro för USA:s tillväxt har främst materialiserats 
i form av ökade förväntningar på att USA:s centralbank 
Federal Reserve ska vända på räntetrenden och börja 
sänka sina styrräntor. Detta trots en glödhet amerikansk 
arbetsmarknad. Arbetslösheten är den lägsta på ett halvt 
decennium samtidigt som antalet utannonserade lediga 
platser uppgår till ca 7½ miljoner, vilket är den högsta 
noteringen sedan mätningarna startade. Detta skapar 
en inramning där lönerna, som redan har börjat öka i 
en raskare takt, förväntas öka snabbare. Av den orsaken 
är marknadens räntesyn i skrivande stund märklig. 
Inflationen som ligger nära feds inflationsmål bedömer vi 
kommer att stiga i takt med höjda löner. En vy som i mångt 

och mycket delades av den amerikanska centralbanken vid 
dess senaste räntemöte. Räntekommitténs sammantagna 
bedömning var att den amerikanska ekonomins expansion 
är uthållig med en stark arbetsmarknad och att en inflation 
nära feds inflationsmål på två procent på medellång sikt 
därför var det mest troliga. Även om räntekommittén 
har blivit mer splittrad i sin räntesyn så indikerade 
ledamöternas medianränteprognoser en oförändrad 
styrränta i år till skillnad från finansmarknaden. Däremot 
ansåg man att osäkerheten hade ökat.  Bland annat lyfte 
man fram att företag och jordbruk uttrycker större oro 
om handeln samt att finansmarknadens riskvilja hade 
försämrats. 
   En tillfälligtvis svagare europeisk tillväxt gör att ECB 
skjuter räntehöjningar framåt i tiden. Det får som 
följd att även Riksbanken avvaktar med ytterligare 
reporäntehöjningar. I och med det blir ränteinramningen 
fortsatt besvärlig för investerare som söker vettiga 
traditionella räntealternativ i svenska kronor. Istället 
blir det naturligt att rikta blicken mot börsrelaterade 
investeringar. I relation till vinstprognoser för börsbolagen 
är värderingarna på börsen inte utmanande. Man bör 
dock som investerare fortsatt ha rimliga förväntningar 
på vad börsen kan avkasta och samtidigt vara beredd 
på att aktiekurssvängningarna blir större än under 
tidigare år. Därför kommer det att finnas efterfrågan på 
alternativa placeringar med möjlighet till en avkastning 
i linje med den förväntade börsavkastningen, men till en 
lägre risk än direkta börsinvesteringar. Placeringar som 
dessutom kan ge avkastning även i perioder med en sämre 
börsutveckling.
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