
Handelsoro får tilltron till tillväxten att svaja

Marknadens nervositet har ökat. Detta trots att en snart 
avslutad rapportperiod har vittnat om en bra vinstutveck-
ling för börsbolagen under det gångna kvartalet. Istället 
verkar investerare ha fokuserat på börsbolagens guid-
ning framöver, som nu har blivit lite mer försiktig. Frå-
getecken kring utsikterna sammanfaller med en ökad oro 
för effekterna av den pågående handelskonflikten. En oro 
som dessutom har fått näring av att den globala tillväx-
ten visat tecken på en viss inbromsning. Vår bedömning 
är att det rör sig om tillfällig dämpning av tillväxten och 
att expansionen i världsekonomin kommer att fortsätta. 
Inbromsningen har inte varit samordnad. USA:s ekonomi 
visar inga tecken på att lätta på gasen eller att ha påver-
kats av handelskonflikten. Ekonomierna i Europa och Kina 
påverkas däremot av en lite mer dämpad utveckling i den 
globala handeln efter förra årets starka handelstillväxt. 
Framför allt har euroregionen hämmats av andra mer 
tillfälliga bromsklossar. Till exempel har regionens bil-
industri haft betydande produktionsbortfall till följd av 
oklarheter ifall nya fordonsmodeller klarar EU:s nya ut-
släppstester. Överlag har dock företagens investeringar 
ökat och utan en allvarlig eskalering av handelskonflik-
ten väntas de bli ännu högre. Därför är vår bedömning att 
världsekonomin är på väg att återigen kunna växa i nivå 
med sin långsiktiga trend. Det är något den inte har gjort 
efter finanskrisen, trots en nu lång konjunkturuppgång. 

En gradvis normaliserad världsekonomi innebär samti-
digt att inflation och därmed marknadsräntor successivt 
rör sig uppåt. Även om det är en utveckling som ännu så 
länge enbart gäller USA, så blir det gradvis en ny inram-
ning på fler marknader. Trots att Riksbankens räntepolitik 
också sakta förväntas bli mindre expansiv, blir det fort-
satt besvärligt för placerare som letar räntealternativ i 
svenska kronor. Alternativ till traditionella ränteplace-
ringar blir även framledes mer intressanta. En nu rimligt 
värderad börs gör även placeringar kopplade till börsen 
intressanta, om man som investerare har rimliga förvänt-
ningar vad börsen ska avkasta. Vi anser att risken för sto-
ra börsnedgångar är liten, men att man som investerare 
ska bereda sig på att aktiekurssvängningarna blir fortsatt 
större än vi har vant oss vid de senaste åren. Därför kom-
mer det att finnas efterfrågan på placeringar som kan ge 
avkastning även vid en tidvis negativ börsutveckling.

En bra vinstutveckling för börsbolagen under det gångna 
kvartalet gav inte det normala kurslyftet, utan flera bolag såg 
istället nedgångar i aktiekurserna. Exempelvis har markna-
den genomgående fäst liten vikt vid att åtta av tio bolag i det 
amerikanska aktieindexet S&P 500 faktiskt slog uppdragna 

förväntningar på den redovisade vinsten under perioden 
juli till september. Istället fokuserade man mer på bolagens 
guidning framöver som sammantaget gav uttryck för en ökad  
osäkerhet kring framtiden på grund av den pågående handels- 
konflikten. 

Att marknaden i högre grad har riktat ögonen mot de kom-
mande kvartalen är också en effekt av att den ekonomiska 
tillväxten i Kina och Europa har dämpats under det gångna 
kvartalet. En inbromsning som bidragit till att investerare 
har blivit mer oroade för att den globala konjunkturen ska 
ha toppat och att tillväxten i världsekonomin nu ska bli lägre 
framöver. Den oron förstärks dessutom av en utbredd upp-
fattning att den hittills positiva konjunktur- och börsutveck-
lingen lever på lånad tid. 

En uppgångsfas som snart sträcker sig över ett decennium 
är en lång period ur ett konjunkturperspektiv, men inte nå-
gonting unikt. Konjunkturuppgången må ha varit lång, men 
världsekonomin har samtidigt vuxit under trend allt sedan 
finanskrisen. Den lägre tillväxten är i sin tur en effekt av en 
svag investeringskonjunktur. Vad som vanligtvis knäcker en 
konjunkturuppgång är att bolagens investeringar går från att 
öka snabbt till att bromsa in. Därför vittnar en dämpad in-
vesteringsvilja om att världsekonomin alltjämt befinner sig 
en bra bit bort från ett läge i konjunkturcykeln där tillväxten 
vänder nedåt. 

Vår uppfattning är i stället att världsekonomin fortsätter att 
växla upp och successivt växa mer i linje med sin långsikti-
ga trend. Detta allt eftersom bolagens investeringar ökar. Ett 
högt kapacitetsutnyttjande i många sektorer medför ett väx-
ande behov av att bygga ut produktionskapacitet. En ökad 
global konkurrens och svårigheter att hitta kvalificerad ar-
betskraft är andra anledningar för företagen att investera i ny 
och effektivare teknologi. En bra vinstutveckling gör att det 
samtidigt finns gott om utrymme för att finansiera investe-
ringarna. 

USA ligger först i konjunkturcykeln och där ser vi nu också en 
tillväxt i nivå med sin långsiktiga trend. Där har investering-
arna ökat samtidigt som konsumtionen har vuxit sig starkare 
till följd av en stark arbetsmarknad. Arbetslösheten i USA är 
nu den lägsta på 49 år samtidigt som antalet lediga jobb är det 
högsta sedan mätningarna startade. Sannolikt kommer inte 
sysselsättningen kunna öka snabbare än den nu har gjort un-
der flera år. Det är nämligen svårt för företagen att hitta per-
soner med rätt kvalifikationer för de utlysta platserna. Och då 
gäller det inte bara IT-ingenjörer utan även till exempel per-
soner med lastbilskort. Vad som istället väntas lyfta hushål-
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lens konsumtion ytterligare är högre löneökningar. Det blir 
dels en direkt effekt av en stram arbetsmarknad, men också en 
följd av att företagens investeringar ökar. Ökade investeringar 
gör bolagens produktion mer effektiv. Högre produktion per 
arbetad timme innebär i sin tur ett ökat utrymme för höjd 
ersättning för den som jobbar den timmen. 

Det enda verkliga hotet som vi ser mot en fortsatt global kon-
junkturförbättring är risken för att den pågående handelskon-
flikten ska eskalera och utmynna i ett handelskrig. En sådan 
utveckling skulle definitivt bryta den för närvarande positi-
va trenden i världsekonomin och ett av de första offren i ett 
handelskrig blir bolagens investeringsvilja. Mot bakgrund av 
den risken har osäkerheten på marknaden med all rätt ökat. 
Den tillväxtdämpning vi har sett i Kina och Europa är dock 
inte direkt hänförlig till de hittills alltjämt begränsade han-
delshinder som införts. Inbromsningen i Europa under det 
tredje kvartalet är mer en effekt av tillfälliga faktorer. Framför 
allt har aktiviteten i fordonsindustrin bromsat in. Oklarheter 
ifall nya fordonsmodeller klarar EU:s nya utsläppstester har 
medfört att stora mängder fordon står osålda. Det har i sin 
tur lett till en kraftigt neddragen nyproduktion. En minskad 
bilproduktion var en starkt bidragande orsak till att den tyska 
ekonomin under perioden juli till september för första gång-
en på många år registrerade ett kvartal där ekonomin hade 
krympt. Inte bara en eskalerad handelskonflikt utan även en 
utdragen osäkerhet kring den handelspolitiska utvecklingen 
skulle dock få en negativ effekt på sentimentet bland inte bara 
investerare utan även företagsledare. Vår grundläggande be-
dömning är att världen kommer styra undan en eskalering av 
handelskonflikten och att den därför inte knäcker konjunk-
turuppgången. Oron för ett handelskrig kommer dock att 
fortsätta att kasta sin skugga över marknaden.

Även vid ett uteblivet handelskrig väntas osäkerheten bli hög. 
En normalisering inte bara av USA:s tillväxt utan successivt 
av hela världsekonomins expansionstakt betyder högre infla-
tion och högre marknadsräntor. För en marknad som under 
många år har varit van vid låg inflation och nedpressade rän-
tor blir det en ny inramning som väntas skapa en ökad oviss-
het och därmed även en högre volatilitet på finansmarknader-
na jämfört med föregående år.

Högre inflation och stigande räntor är samtidigt tecken på att 
den globala ekonomin håller på att bli helt återställd. Ränte-
uppgången förväntas dock ske i olika takt, beroende på hur 
långt kommen konjunkturen är. I USA har en lång tids kon-
junkturförbättring successivt byggt upp ett högre inflations-
tryck än i till exempel Europa. Amerikanska räntor har stigit 
snabbt och är det som i skrivande stund bidrar till oron på 
marknaden. Det kan tyckas ologiskt att man samtidigt kan 
oroa sig för både högre räntor och en lägre tillväxt. En sådan 
utveckling är också ologisk för världsekonomin som helhet. 
Däremot kan det bli en bister verklighet i USA ifall protek-
tionismen där växer sig riktigt stark. Effekten av att billigare 
import byts ut mot dyrare inhemsk produktion blir högre 
inflation, och med det högre räntor, samtidigt som tillväxten 
blir lägre. 

Den europeiska konjunkturen befinner den sig i en betydligt 
tidigare fas. Det innebär att inflationstrycket inte har byggts 
upp på samma sätt som i USA. Därmed väntas också ränte-
uppgången i Europa bli betydligt beskedligare. Eftersom den 
aktuella svenska penningpolitiken i hög utsträckning styrs av 
ECB:s agerande blir därför många traditionella svenska rän-
teplaceringar 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 fortsatt in-
tressanta. Vi bedömer risken för större börsnedgångar som 
liten men att man samtidigt bör ha rimliga förväntningar på 
börsavkastning. Därför blir också alternativ till rena börspla-
ceringar kopplade till börsen intressanta. 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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