
En tillfälligt lägre tillväxt ska inte 
misstas för en begynnande lågkonjunktur
Trots att året inletts med stigande börskurser är osäker-
heten på marknaden hög. Börsuppgångarna är främst 
rekyler efter kursfallen i slutet på förra året, i skrivande 
stund är till exempel den svenska börsen ungefär tillbaka 
på samma nivå som i inledningen av 2018. Den konjunk-
turoro som fick börserna att börja backa för ett halvår se-
dan har dock inte mildrats. En lägre kinesisk tillväxt och 
signaler på en tydlig inbromsning i den europeiska indu-
strin oroar marknaden. Det är inte konstigt att investera-
re har blivit mer oroliga för tillväxten. Att finkalibrera en 
mjuklandning av ekonomin som man försöker göra i Kina 
är inte lätt. Vår uppfattning är dock att marknaden har 
blivit allt för pessimistiska på utvecklingen i Kina. Kredit-
givningen har ökat med riktade åtgärder samtidigt som 
skatter har sänkts. En lägre kinesisk efterfrågan i kombi-
nation med bilsektorns problem i anslutning till EU:s nya 
avgastester och gula västarnas framfart i Frankrike på-
verkar den europeiska konjunkturen och framförallt sen-
timentet på marknaden negativt. Problemen som just nu 
tynger Europa är dock tillfälliga och kommer successivt 
att fasas ut. Sammantaget är den globala konjunkturen, 
med USA som draglok, fortsatt bra. En hög aktivitetshöj-
ning i den amerikanska företagssektorn eldar på en re-
kordstark arbetsmarknad. Tolkningen att en negativ ame-
rikansk avkastningskurva är ett tecken på att USA skulle 
vara på väg in i en recession visar dock att marknaden just 
nu fokuserar mer på hoten. Ovissheten avseende handel-
spolitik, brexit och andra politiska oroshärdar riskerar 
att dämpa tillväxten i världsekonomin. Men, en period av 
tillfälligt lägre tillväxttakt ska inte sammanblandas med 
en begynnande lågkonjunktur. Vår bedömning är istället 
att USA och Kina kommer att få till stånd någon form av 
handelsavtal inom kort samt att vi snart även får en ökad 
klarhet kring ett eventuellt brittiskt EU-utträde. Med en 
förbättrad överblickbarhet följer en ökad riskaptit och 
investeringsvilja. Den aktuella tillväxtdämpningen i Euro-
pa innebär däremot att en första räntehöjning från ECB:s 
sida dröjer längre än tidigare förväntat. Det betyder i sin 
tur att också Riksbanken väntas skjuta på ytterligare rän-
tehöjningar ett tag. Därmed blir det fortsatt besvärligt 
för placerare som letar räntealternativ i svenska kronor. 
Även om börserna i början på året har återtagit en del av 
nedgångarna under fjolårets senare del är värderingarna 
på världens börser inte utmanande. Samtidigt ska man 
som investerare vara beredd på att aktiekurssvängning-
arna sannolikt blir fortsatt större än vi har vant oss vid un-
der tidigare år. Därför kommer det att finnas efterfrågan 
på placeringar som kan ge avkastning även under perio-
der när pessimismen får överhanden på börserna. 

En stark inledning på börsåret 2019 skulle kunna tolkas 
som att den tidigare oron på marknaden har släppt. Så är 
dock inte fallet. Även om utsikterna har förbättrats för att 
USA och Kina inom kort ska kunna komma överens om ett 
handelsavtal som åtminstone inom en överblickbar fram-
tid eliminerar risken för ett handelskrig, så är marknadens 
upplevda osäkerhet alltjämt hög. Börsuppgången i början 
på året ska framför allt ses som en rekyl på en överdriven 
nedgång i slutet på förra året. Jämfört med starten av 2018 
är Stockholmsbörsen i skrivande stund bara svagt upp. 
  Den konjunkturoro som slog rot i marknaden under sis-
ta kvartalet i fjol startade med signaler om en lägre kine-
sisk tillväxt, främst rapporter om en inbromsning i Kinas 
industriaktivitet. Eftersom Kina är en stor importör av såväl 
råvaror som insatsvaror ökade oron för tillståndet i världs-
ekonomin som helhet. Nedväxlingen i Kina kan dock inte 
härledas till en minskad export till följd av USA:s höjda 
importtullar på kinesiska varor. I nuvarande omfattning är 
tullarna för små för att få någon större påverkan. Inbroms-
ningen är istället till största del självförvållad. En nedban-
tad kreditgivning, ämnad att stävja tidigare överhettnings-
tendenser i till exempel bostads- och byggsektorn har haft 
effekt vilket har dämpat Kinas tillväxt. Marknadens oro för 
att en tänkt mjuklandning av ekonomin istället blir mer 
abrupt är förståelig, att kalibrera en mjuklandning är inte 
lätt. Även indirekta effekter av handelskonflikten har påver-
kat tillväxten negativt. Osäkerheten har sannolikt dämpat 
kinesiska bolags framtidsutsikter och investeringsbeslut. 
Vår bedömning är dock att marknadens oro för en hårdare 
inbromsning i Kina är överdriven. Via riktade åtgärder har 
kreditgivningen återigen ökat och man har även sänkt skat-
ter.  Framför allt har en ökad kreditgivning gett ny energi 
till Kinas industri. I mars rapporterade industriundersök-
ningar unisont om en rekyl uppåt i industrins aktivitet. Ki-
nas tjänstesektor har samtidigt inte visat tecken på någon 
försvagning, vilket vittnar om en oförändrat robust inhemsk 
efterfrågan. 
  Konjunkturoron har i skrivande stund istället riktats mer 
mot Europa. Här kan dock ett betydande aktivitetstapp i in-
dustrin härledas till en specifik och tillfällig orsak. Bilpro-
ducenter 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 produk-
tion 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. Bilproducenternas problem väntas 
successivt komma att avta i takt med att sektorn anpassar 
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sig till de nya testerna. Vår bedömning är att sentimentet 
i sektorn ganska snart kommer att vända. Ett positivare 
sentiment väntas dessutom få rejält stöd av ett handels-
avtal mellan USA och Kina. Att det inte är en generell in-
bromsning 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.
  Lite mer anmärkningsvärt är att även att marknadens far-
hågor om en annalkande recession i USA har vuxit. Sjun-
kande långräntor har lett till att räntedifferensen mellan 
amerikanska korta och långa räntor i princip är noll. En 
negativ avkastningskurva, dvs när korträntor överstiger 
långräntor, tolkas som att den amerikanska ekonomin inom 
ett och ett halvt år ska hamna i en recession. Det är sant att 
varje lågkonjunktur i USA har föregåtts av att räntekurvan 
blivit negativ, men det är absolut inte ett tillräckligt villkor. 
Till exempel var räntedifferensen noll i slutet av 1994. Un-
der de därpå följande fem åren var ränteskillnaden liten 
eller negativ, men tillväxten i USA var likväl högre än nor-
malt under samma period. Att de amerikanska långräntor-
na har sjunkit under det senaste halvåret kan tillskrivas 
tekniska orsaker. Federal reserves har som ett led i sina 
tidigare penningpolitiska stimulanser köpt en stor mängd 
utestående obligationer på andrahandsmarknaden. Det har 
minskat tillgången på långa obligationer vilket medför att 
när efterfrågan på dessa ökar leder det till högre priser och 
därmed lägre räntor på långa obligationer än normalt. Även 
en nedgång i den uppmätta inflationen har bidragit efter-
som långa räntor främst styrs av inflationsförväntningar. 
Inflationsnedgången bedöms dock bli kortvarig. Oljepriser-
na halverades nära nog i slutet av fjolåret, vilket drog ned 
inflationen. Oljepriset har nu repat sig och den disinflatio-
nistiska effekten ebbar nu ut. Men, framför allt förväntas 
en allt snabbare löneökningstakt öka det underliggande 
inflationstrycket i USA. Arbetsmarknaden är glödhet, med 
en hög sysselsättningsökning, en arbetslöshet under fyra 
procent och det högsta antalet lediga jobb sedan mätning-
arna startade. En stark jobbmarknad är i sin tur en följd av 
att företagens aktivitet är fortsatt mycket hög, inte minst i 
den för USA så viktiga tjänstesektorn.
  Marknadens oro har dessutom förstärkts av uppfattningen 
att den globala konjunkturen har varit bra lite för länge, att 
den lever på lånad tid. Det är dock aldrig tiden som tar död 
på konjunkturen, utan det är vanligtvis misslyckade politis-
ka åtgärder eller en alltför optimistisk syn på konjunkturen. 
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 företagssek-
torn. Det innebär att vi inte är i ett läge där vi riskerar en 
investeringsledd konjunkturnedgång. Istället finns förut-
sättningar för att världsekonomin återigen ska kunna växa i 
linje med sin långsiktiga trend ifall företagens investeringar 
tar fart. Vår bedömning är snarare att ett investeringsupp-
sving väntar ifall de politiska riskerna minskar.
  En period av lägre världstillväxt jämfört med tidigare är i 
ett kortare perspektiv att vänta, men ska inte misstas för 
en begynnande lågkonjunktur. Det finns ingen konjunktur-
klocka som tickar. Det enda verkliga konjunkturhotet är att 

handelskonflikten mellan USA och Kina eskalerar till att 
bli ett regelrätt handelskrig.  En lösning på handelskon-
flikten är dock alltmer sannolik. Nästa presidentval i USA 
ligger bara ca 1½ år bort och valkampanjerna startar nu. 
Trumps framgång i nästa val ligger i att ekonomin fortsätter 
att gå bra. Ett handelskrig skulle definitivt dämpa tillväxten 
i USA och det är ingenting som Trump vill riskera. Efter-
som presidenten är den som bestämmer handelspolitiken 
i USA, kommer han att vara angelägen att få till ett avtal 
med Kina inom kort. Även om det är omöjligt att sia om hur 
brexit-frågan kommer att lösas, så tickar i det här fallet 
verkligen klockan för någon form av lösning. Oavsett utfall 
så kommer den att följas av en ökad klarhet och minskad 
osäkerhet, vilket får en positiv effekt på såväl konjunktur 
som marknad. 
  Vår bedömning är att amerikanska räntor återigen kom-
mer att börja söka sig uppåt, i takt med att inflationstrycket 
gradvis byggs upp. Däremot medför en tillfälligtvis svagare 
europeisk tillväxt att ECB skjuter räntehöjningar framåt i 
tiden. Det får som följd att även Riksbanken avvaktar med 
ytterligare reporäntehöjningar. I och med det blir räntein-
ramningen fortsatt besvärlig för investerare som söker vet-
tiga traditionella räntealternativ i svenska kronor. Istället 
blir det naturligt att rikta blicken mot börsrelaterade inves-
teringar. Börserna är trots en stark inledning på börsåret 
inte dyra. I relation till vinstprognoser är värderingarna nu 
snarare rimligare än de var innan börsnedgången under 
fjolårets tre sista månader. Man bör dock som investera-
re ha rimliga förväntningar på vad börsen kan avkasta och 
samtidigt vara beredd på att aktiekurssvängningarna blir 
fortsatt större än under tidigare år. Därför kommer det att 
finnas efterfrågan på alternativa placeringar med möjlighet 
till en avkastning i linje med den förväntade börsavkast-
ningen, men till en lägre risk än direkta börsinvesteringar. 
Placeringar som dessutom kan ge avkastning även i perio-
der med en sämre börsutveckling.
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