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Risken för att pandemin på allvar ska hämma den globala tillväxten 
har sjunkit markant. Den ryska upptrappningen vid Ukrainas 
gräns skapar oro för en eskalerande situation. Vår bedömning 
är att risken för en omfattande väpnad konflikt är liten eftersom 
priset för Ryssland blir högre än eventuella vinster. Istället är det 
inflationen – och i dess följe ränteutvecklingen – som nu har intagit 
huvudrollen för marknadens vidkommande. Förväntningarna 
på räntehöjningar har stigit generellt. Inflations- och därmed 
ränteutvecklingen kommer, mot bakgrund av det snabba förloppet, 
sannolikt göra den svårbedömd. USA:s centralbank som ansvarar 
för penningpolitiken i den ekonomi som ligger först i cykeln bland 
de mogna ekonomierna och där inflationsbrasan varit som mest 
intensiv, svävar i samma ovisshet som marknaden i övrigt. Fed har 
signalerat att man inte kommer väja för att agera kraftfullt ifall 
det skulle behövas – signaler ämnade att skapa förtroende för att 
man inte ligger efter. Samtidigt har man från den amerikanska 
centralbankens sida understrukit att man kommer att vara 
flexibel i hur man anpassar penningpolitiken till den ekonomiska 
utvecklingen. Det blir den inkommande ekonomiska statistiken 
som avgör centralbankernas policyåtgärder framöver. En första 
räntehöjning i USA redan i mars är emellertid högst sannolik och 
starten på en neddragning av Feds balansräkning närmar sig allt 
mer. Räntehöjningar i euroregionen och Sverige ligger lite längre 
bort men sannolikheten för en första höjning redan i slutet på 
året har ökat. En åtstramning av penningpolitiken är också helt 
rimlig givet den underliggande styrkan i den globala ekonomin. 
Men, just nu överskuggas detta av en inflation som har skjutit upp. 
En inflationsbrasa som drivs av att det råder brist på det mesta. 
Den exceptionellt snabba återhämtningen har resulterat i en hög 
efterfrågan som överstiger nuvarande produktionskapacitet. I 
takt med att kapaciteten återställs och dessutom byggs ut kommer 
emellertid utbud och efterfrågan successivt att hamna mer i 
fas med varandra, vilket innebär minskad bränsletillförsel till 
inflationsbrasan. Men, en uthålligt hög tillväxt i världsekonomin 

Högre räntor en naturlig följd av hög tillväxt

medför att inflationen därefter planar ut på en högre nivå än vi har 
vant oss vid allt sedan finanskrisen. En successiv normalisering 
också av räntor blir därför en naturlig följd. Även om marknaden 
just nu oroas av att ränteinramningen håller på att förändras, så är 
den ett friskhetstecken. Som investerare är det därför viktigt att 
lyfta blicken. 

Det är inte längre covid-19 som håller i taktpinnen på finansmarknaden. 
Även om smittspridningen har nått nya toppar i och med att omikron 
blivit den dominerande varianten så har sjukdomsförloppen blivit 
betydligt mildare. Det innebär i sin tur att trycket på sjukvården, trots 
den kraftiga ökningen av antal smittade, inte blivit så pass stort att 
nya dramatiska tillväxthämmande restriktioner har behövt införas. 
Istället har covid-19 på flera håll klassats om till att inte längre vara 
en samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom. Det innebär också att 
tidigare restriktioner nu gradvis börjar lättas runt om i världen. 

Den ryska upptrappningen vid Ukrainas gräns skapar däremot oro 
för en eskalerande situation. Men, det är inte heller den geopolitiska 
utvecklingen som marknadens fokuserar på just nu.  Risken för 
en väpnad konflikt är liten eftersom priset blir betydligt högre än 
eventuella vinster för Putins vidkommande. Men, det pågår ett högt 
spel i de pågående förhandlingarna och därmed en viss risk att parterna 
i konflikten låser in sig i positioner som sedan visar sig bli svåra att ta sig 
ur på diplomatisk väg.

Istället är det inflationen som har hamnat högst upp på marknadens 
bevakningslista. USA ligger först i den här konjunktur- eller snarare 
eventcykeln och det är också här som inflationsuppgången varit 
mest påtaglig. En snabbt stigande inflation har i sin tur dragit upp 
förväntningarna på amerikanska styrräntehöjningar ordentligt. I 
skrivande stund har penningmarknaden prisat in fem räntehöjningar 
i år med en första höjning i samband med nästa räntemöte i mars. De 
ökade förväntningarna på en både snabbare och kraftigare åtstramning 
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av penningpolitiken skapar samtidigt oro för att den kan ska bli så pass 
häftig att den dämpar tillväxten allt för mycket.  

Vår bedömning är att en omläggning av en exceptionellt lätt 
penningpolitik är helt rimlig givet den starka tillväxten inte bara i 
USA utan i världsekonomin. Däremot har sannolikt förväntningarna 
på amerikanska räntehöjningar i år sprungit iväg lite för långt. 
Detta till följd av att inflationen där har fortsatt att öka från höga 
nivåer. Nuvarande inflationsbrasa anser emellertid vi till stora delar 
är övergående. Den snabba ekonomiska återhämtningen har varit 
nästan lika iögonfallande snabb som den brutala inbromsningen 
under pandemins första våg våren 2020. En efterfrågan som har 
vuxit snabbare än vad utbudssidan har mäktat med har lett till 
en generell brist på insatsvaror och flaskhalsar i transportsektorn. 
Bristsituationer som i sin tur har medfört skarpa prisuppgångar. 
Det här är ett övergående tillstånd men som världsekonomin får leva 
med ytterligare några månader. En hög efterfrågan kommer leda till 
att produktionskapaciteten inte bara återställs i nivå med vad den 
var innan de drakoniska nedstängningarna utan byggs ut jämfört 
med innan krisen. I takt med att kapaciteten hos underleverantörer 
och logistikkedjor återställs, kommer minskade flaskhalsproblem 
att leda till ett avtagande tryck uppåt på priserna. Även om inte 
prisnivån sjunker, så kommer prisökningstakten – det vill säga 
inflationen – att sjunka. Inflationsoron i USA har också fått bränsle 
av en arbetsmarknad som varit i obalans till följd av pandemin och 
som lett till ett ökat lönetryck. Även det inflationsbidraget kommer 
att mattas. När pandemin nu börjar släppa sitt järngrepp kommer en 
stark efterfrågan på arbetskraft att bättre matchas av ett ökat utbud av 
jobbsökande. 

Trots att marknaden just nu oroas av en ränteinramning som snabbt 
har förändrats, så är höjda räntor ett verkligt friskhetstecken. Som 
investerare är det därför viktigt att lyfta blicken. En åtstramning av 
penningpolitiken är nämligen helt rimlig givet den underliggande 
styrkan i den globala ekonomin. 

Den europeiska ekonomin har släpat efter den amerikanska till följd av 
att pandemirelaterade restriktioner varit fler och mer långlivade. I takt 
med att restriktioner nu väntas lättas fullt ut blir återhämtningen allt 
starkare också i Europa. Det i kombination med låga förväntningar 
gör investeringar mot europeiska tillgångar just nu extra intressanta. 
De låga förväntningarna har sin bakgrund i euroregionens 
anemiska tillväxt allt sedan finanskrisen. Nästan ett och ett halvt 
decennium av tillväxtbesvikelser kan till stor del förklaras med 
avsaknaden av samordnade europeiska finanspolitiska initiativ. Där 
är förutsättningarna helt annorlunda idag. Betydande satsningar 
på infrastruktur och omställningen till en grönare ekonomi har nu 
sjösatts på paneuropeisk nivå vilket vi bedömer kommer att lägga 
grunden till en betydligt bättre europeisk ekonomisk utveckling. 

Blickar vi framåt är vår bedömning att världstillväxten generellt sett 
kommer att bli högre än den varit sedan finanskrisen. Perioden efter 
Lehman-kraschen har nämligen varit udda i ett historiskt perspektiv 
där deflation varit ett större orosmoment för världens centralbanker 
än inflation och räntorna har av  den anledningen blivit exceptionellt 
låga. Detta trots att perioden varit en lång högkonjunktur. Men, det 
har varit en lång låg  högkonjunktur där den ekonomiska tillväxten 
primärt har varit frukten av konsumtion, medan fasta investeringar i 
hög grad har lyst med sin frånvaro. Det kommer nu att förändras. Den 
globala tillväxten kommer nu i allt större utsträckning att inte enbart 
drivas av konsumtion utan även av en starkare investeringskonjunktur. 
Det finns ett uppdämt investeringsbehov hos företagen samtidigt som 
stora globala satsningar på infrastruktur och en grön omställning av 
ekonomin står inför dörren. 

Lyfter vi blicken, så  tycker vi att förutsättningarna nu är de bästa på 
länge och att världsekonomin äntligen fullt ut ska kunna repa sig från 
den förra stora ekonomiska krisen – finanskrisen. 


