
Orosmolnen avlöser varandra  

En minskad risk för en upptrappning av handelskonflikten 
har som förväntat satt positiva spår i den ekonomiska 
statistiken i början på året. Handelshotet har legat som 
en våt filt över den globala industrisektorn under lång 
tid och därför är det inte så märkligt att ett minskat hot 
har lyft företagens optimism. Risken för ett avtalslöst 
brittiskt EU-utträde har också sjunkit. Trots att mycket 
arbete återstår för att Storbritannien och EU ska kunna 
säkerställa ett handelsavtal innan det kommande 
årsskiftet, så är brexit nu ett faktum. Det här är faktorer 
som nu skapar en gynnsammare konjunkturinramning och 
då framför allt för industrin. Bolagens kvartalsrapporter 
vittnar också om en fortsatt bra vinstutveckling och andas 
även lite mer optimism kring utvecklingen framöver. 
Samtidigt som några orosmoln har tunnats ut har ett nytt 
seglat upp som riskerar att försämra överblickbarheten 
för investerare. De ekonomiska effekterna av corona-
epidemin blir på kort sikt betydande. Störst påverkan 
får virusets spridning naturligtvis i Kina, där den 
ekonomiska aktiviteten har bromsat in abrupt. Jämfört 
med 2002-2003 då landet drabbades av sars-epidemin, 
representerar Kinas ekonomi idag en betydligt större 
andel av världsekonomin. De globala effekterna av att en 
betydande del av Kinas produktion står still blir därmed 
större. Kina är idag en betydande underleverantör till 
världsekonomins totala produktionsapparat. Följden av 
nedstängningarna i den kinesiska företagssektorn för 
att hejda virusets spridning blir därför att logistikkedjor 
bryts för många av världens företag. Även om virusets 
inverkan i närtid blir stor, så är det epidemins 
långvarighet som blir avgörande för finansmarknaden. 
Ifall marknaden blir övertygad om att virusets framfart 
kan tyglas kommer investerare ha en högre tolerans 
för en inbromsande ekonomisk aktivitet i närtid och 
tolka den som övergående. Tolkar marknaden istället 
att epidemin blir svårtämjd och dess konsekvenser mer 
långsiktiga, kommer den oron att få överhanden på en 
marknad där annars risken för ett handelskrig och en 
avtalslös brexit har minskat. En del av lösningen för 
en investerare i nuvarande besvärliga marknadsläge 
anser vi är placeringar som kan ge avkastning i ett brett 
intervall av händelseförlopp och produkter med någon 
form av kapitalskydd.  

Coronaviruset har dykt upp på allas radarskärmar. 
Ovissheten kring virusets utbredning och dödlighet är 
stor, varför det är omöjligt att sia om dess implikationer 
för världsekonomin och finansmarknaden. Fler människor 
rapporteras nu ha dött av coronaviruset än sars som 
bröt ut i Kina 2002-2003. Dödligheten bland smittade 
är däremot betydligt lägre jämfört med sars-epidemin. 

Åsikterna bland medicinska experter om hur allvarlig och 
långvarig epidemin blir går isär. Detta leder i sin tur till 
stora skillnader i marknadens bedömning av dess effekt 
på världsekonomin och finansmarknaden. I takt med att 
epidemin har spridits har också en ”infodemi” utvecklats. 
Till skillnad från sars-utbrottet för knappt tjugo år sedan 
sprids information, men också missinformation och 
desinformation, med en helt annan kraft i vår uppkopplade 
tidsålder. Speciellt stor blir ovissheten och även misstron 
kring rapporteringen kring coronaviruset i och med att det 
har sitt epicentrum i Kina. De kinesiska myndigheternas 
initiala mörkläggning och nedtystning vid sars-utbrottet 
kastar nu långa skuggor över deras hantering vid det 
nya utbrottet. Det finns dock en betydande skillnad i 
dag. Det sociala kontrakt som vi anser finns i Kina och 
är grundläggande för att Xi och hans partikamrater ska 
kunna leda landet börjar bli alltmer ifrågasatt. Skulle det, 
i ett läge där den ekonomiska tillväxten i landet redan 
har blivit lägre, framkomma att man från de styrande har 
försökt att mörklägga corona-utbrottet blir legitimiteten 
för kontraktet ännu svagare. Det skulle vara en utveckling 
som inte tilltalar landets ledning med Xi i spetsen. 

Vi kan naturligtvis inte ha någon stark uppfattning 
om epidemins omfattning och spridningsrisker när 
bedömningen bland de mest insatta är så pass oklar. 
Hittills har dock marknaden andats optimism. Detta 
trots att de ekonomiska effekterna av epidemin i närtid 
blir signifikanta. Störst påverkan får virusets spridning 
naturligtvis i Kina, där den ekonomiska aktiviteten har 
bromsat in abrupt. Jämfört med när landet drabbades 
av sars-epidemin, representerar Kinas ekonomi idag 
en väsentligt större del av världsekonomin. De globala 
effekterna av att en stor del av Kinas produktion 
står still blir också mer kännbara. Kina är idag en 
betydande underleverantör till världsekonomins totala 
produktionsapparat. Nedstängningarna i den kinesiska 
företagssektorn för att hejda virusets spridning innebär att 
logistikkedjor bryts för företag världen över. En följdeffekt 
blir att den inkommande ekonomiska statistiken och olika 
företags- och hushållsundersökningar nu kommer att 
visa på en klart sämre utveckling under första kvartalet 
än den annars skulle ha gjort. Även om virusets inverkan 
i närtid blir stor, så är det epidemins långvarighet som 
blir avgörande för finansmarknaden. Ifall marknaden blir 
övertygad om att virusets framfart kan tyglas så kommer 
investerare ha en högre tolerans för en inbromsande 
ekonomisk aktivitet i närtid och tolka den som övergående. 
Skulle tolkningen istället bli att epidemin blir svårtämjd 
och dess konsekvenser mer långsiktiga, kommer den oron 
att få överhanden på marknaden. 
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Epidemin har sålunda resolut tagit över stafettpinnen, 
åtminstone i den korta stafetten, från handelskonflikten 
som var det största hotet för världskonjunkturen och 
finansmarknaden. Detta i ett läge där risken för övrigt 
hade minskat, vilket bland annat avspeglats i de första 
resultaten av olika tendensundersökningar för året. 
Även om risken för en eskalering av USA och Kinas 
handelskonflikt har reducerats efter undertecknandet av 
ett första fas 1 avtal i slutet av förra året, har den på inget 
sätt försvunnit. Däremot finns det på båda sidor en uttalad 
vilja att styra utvecklingen bort från en upptrappning av 
konflikten, vilket bland annat parternas agerande under 
corona-epidemin har visat. Coronavirusets framfart har 
sannolikt ökat utsikterna för att handelsdialogen fortsätter 
framåt för att så småningom uppnå ett större och mer 
omfattande handelsavtal. 

Det brittiska EU-utträdet blir verklighet den sista januari. 
Storbritannien kommer fortfarande vara en del av EU, men 
utan möjlighet att påverka. En ”verklig” brexit förväntas 
ske tidigast i slutet på året. Då ska EU och Storbritannien 
bland annat ha förhandlat fram nya avtal avseende handel, 
men även på andra områden. Tiden är knapp och många 
knutar ska lösas, men risken för ett avtalslöst brittiskt 
utträde ur EU har sjunkit.

Minskade risker för såväl en eskalerande handelskonflikt 
som ett avtalslös brexit skulle i en virusfri värld ha skapat 
en gynnsam inramning för den globala konjunkturen. 
Konjunkturoron har varit ett konstant inslag på 
marknaden, även om dess intensitet har skiftat. Den har 
bland annat fått näring av att nuvarande högkonjunktur 
har varit ovanligt lång, men under de senaste två åren 
framför allt av rädslan för ett handelskrig. En rädsla som 
mot slutet av förra året hade hjälpt till att kasta in den 
globala industrin i någonting som liknar en recession. En 
signifikant försämrad överblickbarhet för företag med stor 
exponering mot internationell handel har sänkt framför 
allt industrins aktivitet och investeringsvilja. Industrins 
svaghet har dock inte smittat den mer inhemskt inriktade 
och ofta betydligt större tjänstesektorn. Tjänstebolagens 
växande aktivitet har istället lett till en ökad sysselsättning, 
vilket via högre disponibla inkomster i sin tur har lyft 
hushållens konsumtionsutrymme. 

Oron för att industrins inbromsning ska börja dra med sig 
andra delar av ekonomin i nedgången är högst i Europa. Där 
brottas industrin förutom med osäkerheten kring handel 
och brexit även med bilindustrins omställningsproblem 
till följd av EU:s nya avgasregler och branschens 
teknikskifte. Med tanke på industrins stora andel av den 
totala ekonomin samt fordonsindustrins centrala position 
är den risken störst i Tyskland. Hittills har dock en hög 
inhemsk efterfrågan mildrat effekterna av industrins 
kräftgång också i euroregionens största ekonomi. Den här 
tudelningen av ekonomin är annars ännu tydligare i USA. 
Där har aktiviteten i servicesektorn fortsatt att expandera 
i en hög omfattning och det är i USA en betydligt större 
produktionssektor än industrin. Den höga aktiviteten i 

tjänstesektorn eldar på en glödhet arbetsmarknad, vilket i 
sin tur göder en stark inhemsk efterfrågan. 

Penningpolitiken väntas nu bli mer avvaktande. Efter tre 
räntesänkningar i USA, som har motiverats med att de var 
försäkringar för att bibehålla den ekonomiska tillväxten i 
en mer osäker omgivning, förväntar vi oss nu inga fler. I 
Europa bedöms fokus alltmer skifta från penningpolitiken 
till finanspolitiken för att stödja den europeiska tillväxten. 
Riksbankens höjning av reporäntan till noll kommer inte att 
få någon effekt på den reala ekonomin, men den indirekta 
effekten anser vi blir positiv. Svenska marknadsräntor 
är, trots reporäntehöjningen, alltjämt negativa även på 
långa löptider. Sammantaget bedömer vi att oförändrade 
korträntor och svagt stigande långräntor gör inramningen 
relativt neutral för marknaden.

Den starka börsavslutningen på det gångna året har 
inneburit att börsvärderingarna ökat. Den svenska 
börsens värdering, i relation till bolagens förväntade 
vinstutveckling, är dock inte utmanande i ett historiskt 
perspektiv. Däremot ökar den bevisbördan för bolagen 
och deras kommande rapporter. Sammantaget har 
bolagsrapporterna för fjolårets avslutande kvartal på det 
stora hela varit bra och företagens guidning hade också 
blivit mer optimistisk. Däremot kommer coronavirusets 
utveckling att spela en framträdande roll också när 
det gäller börsbolagens vinstutveckling och guidning 
framöver.

Sammanfattningsvis så blir corona-epidemins påverkan 
på världsekonomin i närtid betydande. Avgörande för 
finansmarknaden blir dock utbrottets omfattning och 
långvarighet. Blir marknadens tolkning att corona-
utbrottet blir svårtämjt och konsekvenserna långvariga 
kommer den oron att få överhanden på en marknad där 
annars risken för ett handelskrig och en avtalslös brexit 
har minskat. En del av lösningen för en investerare i ett 
besvärligt marknadsläge anser vi är placeringar som kan 
ge avkastning i ett brett intervall av händelseförlopp och 
produkter med någon form av kapitalskydd

Christer Tallbom
Chefekonom hos Garantum


