
Oron skapar möjligtheter

Marknadens oro för styrkan i den globala konjunkturen 
har ökat efter svagare tillväxtsignaler från Kina och Euro-
pa. En tillväxtoro som främst fått näring av ett överhäng-
ande hot om handelskrig. Dessutom har en ovanligt lång 
börsuppgång, som i USA skulle kunna fira tioårsjubileum 
i mars, ökat investerares nervositet. Effekten av att inves-
terare mot slutet på förra året blev allt mer riskskygga är 
att värderingarna på världens börser nu blivit attraktiva. 
Vår bestämda uppfattning är att världsekonomin inte är på 
väg in i en lågkonjunktur. Däremot kan en ihärdigt förhöjd 
ovisshet kring främst handelspolitiken komma att dämpa 
stämningsläget i ekonomierna så att tillväxten planar ut. 
Kinas fortsatta ansträngningar att kalibrera om den in-
hemska ekonomin har fått effekt. Svårigheterna med att 
rätt kalibrera en avkylning gör dock att marknadens oro 
för Kinas tillväxt är förståelig. Men att dra slutsatsen av att 
Kinas ekonomi håller på att bromsa in kraftigt blir miss-
visande. Den dämpade optimismen i Europa kan i sin tur 
spåras till ett antal tillfälliga faktorer och då främst EU:s 
nya utsläppsregler som satt käppar i hjulen för regionens 
viktiga fordonsindustri. Den amerikanska ekonomin fort-
sätter däremot att ånga på. Det överhängande hotet mot 
att världsekonomin återigen ska kunna växa i nivå med sin 
långsiktiga trend, vilket den inte har gjort efter finanskri-
sen, stavas alltjämt handelskrig. En eskalerande handel-
skonflikt skulle definitivt ha potential att knäcka konjunk-
turen. Även ett fortsatt frostigt förhållande mellan Kina 
och USA skulle sänka riskviljan på marknaden. Inte minst 
minskar hotet om ett handelskrig bolagens vilja att inves-
tera i ny produktionskapacitet. Vår bedömning är dock att 
tillväxtrisken är större på uppsidan än nedsidan. Nästa 
presidentval i USA ligger knappt två år bort och Trump vill 
inte riskera en valupptakt med en försvagad amerikansk 
ekonomi till följd av handelskonflikten. Med en förbättrad 
handelsdialog följer en ökad riskaptit och investeringsvil-
ja. I och med det förväntas också ränteutvecklingen i USA 
återigen vända uppåt. Även om Riksbankens räntepolitik 
sakta också förväntas bli mindre expansiv, blir det fortsatt 
besvärligt för placerare som letar räntealternativ i svens-
ka kronor. Betydligt lägre börsvärderingar i spåren av 
börsturbulensen under den senare delen av fjolåret gör 
däremot aktielänkade placeringar intressanta. Samtidigt 
ska man som investerare vara beredd på att aktiekurs-
svängningarna även framöver blir större än vi har vant 
oss vid under tidigare år. Därför kommer det att finnas 
efterfrågan på placeringa som kan ge avkastning även vid 
en periodvis fortsatt svängig börsutveckling.

Efter en minst sagt stökig avslutning på börsåret i fjol, stundar 
ett nytt år med en sannolikt fortsatt hög grad av osäkerhet. 
Samtidigt hade marknadens konjunkturoro fått alldeles för 
stora proportioner vid årsskiftet, vilket i sin tur har skapat 
möjligheter för investerare. 

En ovanligt lång börsuppgång, som i USA skulle kunna bli 
tio år i mars, har under en lång tid skapat nervositet bland 
investerare. För att bryta en börstrend måste det dock finnas 
utlösande faktorer. I slutet på förra året växte marknadens 
tro att en sådan faktor allt mer materialiserades i form av 
en global lågkonjunktur. Framför allt fick konjunkturoron 
näring av svagare tillväxtsignaler från Kina och Europa. En 
tillväxtoro som förstärktes av det överhängande hotet om ett 
handelskrig. Riskaptiten dämpades ytterligare under julen 
när delar av den federala statsapparaten stängdes ned i USA. 
En effekt av att marknadens riskvilja vid årsskiftet nästan helt 
hade försvunnit var att börstillgångar hade blivit attraktivt 
prissatta. Detta skapar ett intressant utgångsläge för markna-
derna 2019.

Vår bestämda uppfattning är att världsekonomin inte är på 
väg in i en lågkonjunktur. Däremot skulle en fortsatt ovisshet 
kring främst handelspolitiken, men även brexit och andra po-
litiskt betingade orosmoln, kunna dämpa sentimentet bland 
företag och konsumenter så att konjunkturen planar ut. 

Kinas tillväxt 2018 blev lite högre än vad Kinas regering hade 
satt som mål. Med tre kvartal i följd av sjunkande tillväxt är 
dock marknadens oro för Kinas ekonomi förståelig. En signi-
fikant inbromsning i Kina skulle i sin tur dra med sig den glo-
bala ekonomin i fallet. Den ekonomiska statistiken visar än så 
länge inte på någon större direkt negativ inverkan på USA:s 
strafftullar på kinesiska varor och tjänster. Kinas lägre tillväxt 
är istället främst självförvållad. Pekings arbete med att styra 
ekonomin bort från att bli beroende av kreditstimulanser har 
lett till minskade infrastruktursatsningar och lägre företags-
investeringar. Även ansträngningar att komma till rätta med 
landets miljöproblem har dämpat den kinesiska tillväxttak-
ten. Svårigheterna för de styrande i Kina är att rätt kunna ka-
librera en dämpning i de sektorer som riskerade överhettning 
utan att kyla av ekonomin som helhet. En lägre tillväxt har 
fått Kinas regering att återigen börja stimulera ekonomin och 
fler åtgärder lär komma i år.

Marknadens konjunkturoro har också fått näring av att även 
den europeiska tillväxten har dämpats. Här kan den lägre till-
växten spåras till flera tillfälliga orsaker. EU:s nya utsläppsreg-
ler har satt ordentliga käppar i hjulen för regionens viktiga 
fordonsindustri. Bilindustrin är en stor produktionssektor i 
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Europa och vars utsikter dessutom grumlas av Trumps hot 
om att lägga strafftullar på USA:s import av europeiska bilar. 
Dessutom har regionen hämmats av en ovanligt hög grad av 
politisk ovisshet. Förutom oron för en eskalering av handels-
konflikten har osäkerheten kring brexit dämpat optimismen 
i Europa. Dessutom har gula västarnas framfart i Frankrike 
med utdragna strejker som följd och Italiens budgetbryderi 
inte heller gynnat tillväxtutsikterna kortsiktigt. De politiska 
motvindarna bedöms nu dock successivt avta i styrka. 

Den amerikanska ekonomin fortsätter däremot att ånga på. 
En glödhet arbetsmarknad ger stöd åt en robust konsum-
tionstillväxt. Trots detta har en del bedömare börjat sia om en 
amerikansk lågkonjunktur. En pessimism som kanske främst 
har varit driven av en nästan obefintlig räntedifferens mellan 
korta och långa amerikanska statsobligationsräntor. Det är 
sant att varje lågkonjunktur i USA har föregåtts av en negativ 
räntekurva, det vill säga korta räntor som är högre än långa 
räntor. Men, en negativ avkastningskurva är däremot ingen 
garanti för att det blir en recession. USA hade exempelvis en 
lika liten räntedifferens 1994, vilket den gången istället följ-
des av fem år med en tillväxt på över fyra procent i genom-
snitt per år.  

Det överhängande hotet mot att världsekonomin återigen ska 
kunna växa i nivå med sin långsiktiga trend, vilket den inte 
har gjort efter finanskrisen, är risken för ett handelskrig. Det 
skulle definitivt ha potential att knäcka konjunkturen. Även 
utan ett regelrätt handelskrig men ett fortsatt frostigt förhål-
lande mellan Kina och USA skulle få negativ effekt på världs-
ekonomin. Det skulle slå mot bolagens vilja att investera i ny 
produktionskapacitet. En förbättrad handelsdialog skulle dä-
remot definitivt gjuta mod i marknaden. Vår bedömning är 
att uppsidan är klart större på än nedsidan. Trump vill inte gå 
till historien som en president vars första mandatperiod såg 
en ekonomi gå från att ha varit snabbt växande till att bromsa 
in. Nästa presidentval ligger knappt två år bort och Trump 
kommer av den anledningen inte vilja röra upp fler handels-
problem som riskerar att sänka USA:s tillväxt. En minskad 
risk för en allvarlig handelskonflikt skulle enligt vår bedöm-
ning i sin tur medföra att världstillväxten kommer att fort-
sätta att öka när en ökad riskvilja väntas ge skjuts åt bolagens 
investeringsvilja. 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang förväntas också 
ränteutvecklingen i USA återigen vända uppåt. En mer åter-
hållen amerikansk inflation har gjort att fed intagit en vän-
ta-och-se strategi. Men, med ett lönetryck som växer sig allt 
starkare kommer även sätta större avtryck i form av högre in-
flation. Penningpolitiken förväntas bli mindre expansiv ock-
så i Europa, men här finns betydligt mer slack i ekonomin vil-
ket innebär att räntepolitiken blir fortsatt lätt. Det sätter i sin 
tur begränsningar på Riksbankens agerande. Ingves och hans 
kollegor höjde reporäntan i december, men med en negativ 
styrränta och en fortsatt försiktig räntestyrning från ECB blir 
det fortsatt besvärligt för placerare som letar räntealternativ i 
svenska kronor. 

Lägre börsvärderingar i spåren av börsturbulensen under slu-
tet av fjolåret gör däremot aktielänkade placeringar intressan-
ta. Utifrån prognoserna på börsbolagens framtida vinster har 
börserna värderingsmässigt blivit attraktivare. Detta trots att 
vinstprognoserna har blivit lite mer återhållsamma i spåren av 
de senaste månadernas turbulenta marknadsutveckling. Sam-
tidigt ska man om investerare vara fortsatt beredd på att ak-
tiekurssvängningarna blir fortsatt större än vi har vant oss vid 
under tidigare år. Därför kommer det att finnas efterfrågan 
på placeringar som kan ge avkastning även vid en periodvis 
fortsatt svängig börsutveckling.
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