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Oron för inflationen och att centralbankerna till följd av 
den ska höja räntorna så pass kraftigt att världsekonomin 
riskerar en lågkonjunktur är temat som i skrivande stund 
dominerar på marknaden. Det är också via högre inflation som 
omvärldsekonomierna framför allt påverkas av kriget i Ukraina. 
Högre energipriser som har följt av den ryska aggressionen har 
spätt på en inflation som annars sannolikt varit på väg att sakta 
dämpas. Inflations- och ränteutvecklingen i USA är det som just nu 
styr marknadens riskvilja. Den ekonomiska återhämtningen efter 
pandemin har varit starkast i USA som därmed ligger först i såväl 
inflations- som räntecykeln av de mogna ekonomierna. Det betyder 
att marknaden kommer att dra slutsatsen att den amerikanska 
utvecklingen kommer med en viss eftersläpning att följas av en 
liknande utveckling i andra delar av världen. En överraskande 
hög inflationssiffra för maj fick ränteförväntningarna att stiga 
och Federal Reserve att besluta om den största räntehöjningen 
sedan 1994. Den inflationsöverraskningen var emellertid till 
största del driven av att energipriserna hade ökat med nästan fyra 
procent i maj jämfört med i april – en ovanligt hög och sannolikt 
tillfällig ökningstakt. Rensat för energipriser har däremot 
inflationen i USA sjunkit ett par månader i följd. Utan nya 
energiprisöverraskningar kan inflations- och ränteoron lika snabbt 
som den i skrivande stund har skruvats upp därför komma att lätta. 
Hög inflation och stigande räntor har samtidigt ökat marknadens 
farhågor för en lågkonjunktur. Vår bedömning är att många 
underskattat styrkan på arbetsmarknaden. Fler jobb är positivt 
för konsumtionen som motvikt till de utträngningseffekter som 
följer av hög inflation och stigande räntor. Dessutom kommer 
enorma satsningar på infrastruktur och grön omställning att 
lyfta investeringskonjunkturen under lång tid. Sammantaget har 
vi ett intressant investeringsläge. Även om osäkerheten kommer 
att vara fortsatt hög har samtidigt värderingarna på börserna 
blivit attraktiva till följd av att aktiekurserna har backat, medan 

Turbulensen skapar investeringsmöjligheter 

däremot prognoserna på bolagens framtida vinster har fortsatt 
höjas. Vår uppfattning är därför att det i dessa turbulenta tider 
är viktigt att lyfta blicken. Förutsättningarna finns nämligen 
för att världsekonomin ska kunna fortsätta utvecklas väl. Vår 
bedömning är att när inflationsbrasan börjar visa tecken på att 
falna kommer även marknadens farhågor för den globala tillväxten 
att dämpas. I takt med att tilltron till en underliggande bra tillväxt 
i världsekonomin ökar kommer även högre räntor allt mer att ses 
som rimliga istället för att som just nu skapa oro.

Kriget i Ukraina ser inte ut att få någon lösning inom snar framtid. 
Det innebär att dess påverkan på ekonomierna i omvärlden fortsätter 
framför allt genom att energipriser pressas uppåt och därigenom 
förstärker den inflationsbrasa som sprider sig genom världsekonomin. 
En hög och stigande inflation har i sin tur medfört att förväntningarna 
på aggressiva räntehöjningar har skruvats upp ordentligt. Detta 
har skapat farhågor att en ihärdigt hög inflation ska tvinga 
centralbankerna till penningpolitiska åtstramningar så pass kraftiga 
att världsekonomin kastas in i lågkonjunktur. 

Det är framför allt inflations- och ränteutvecklingen i USA är det som 
just nu styr marknadens riskvilja. Återhämtningen efter pandemin 
har varit starkast i den amerikanska ekonomin som därmed ligger 
först i såväl inflations- som räntecykeln av de mogna ekonomierna. 
Det betyder att marknaden kommer att se utvecklingen i USA som 
vägledande för stora delar av övriga världen. 

USA:s centralbank har inlett en räntehöjningscykel som kommer att 
fortsätta och som marknaden nu förväntar blir mer aggressiv. Detta 
till följd av ett överraskande högt amerikanskt inflationsutfall för maj. 
Ett utfall som tog död på gryende förhoppningar på att inflationen 
redan hade toppat. Istället ökade marknadens förväntningar på 
fler och större räntehöjningar. Förväntningar som Federal Reserve 
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delvis infriade genom att nästan omgående besluta om den största 
räntehöjningen sedan 1994. Inflationsöverraskningen för maj var 
emellertid till största del driven av att energipriserna hade ökat med 
nästan fyra procent jämfört med i april. Även om kriget i Ukraina 
fortsätter att trycka upp energipriserna globalt kommer den oväntat 
höga energiprisutvecklingen sannolikt vara tillfällig. Den amerikanska 
inflationen rensat för energipriser har samtidigt börjat dämpas, vilket 
vi tolkar som att inflationen i USA nu trots allt är nära sin topp.

Vår uppfattning är att inflationsbrasan är övergående. Stark 
efterfrågan var inflationsdrivande redan innan kriget och den globala 
produktionskapaciteten kunde inte varva upp i samma omfattning 
efter nedstängningarna i samband med pandemin. Bristen på 
insatsvaror i kombination med betydande logistiska utmaningar 
har skapat flaskhalsproblem för i stort sett alla produktionssektorer. 
Effekten har blivit en bred prisuppgång. Den här miss-matchen mellan 
utbud och efterfrågan håller dock gravis på att minska. Den höga 
efterfrågan leder nämligen till att produktionskapaciteten inte bara 
återställs i nivå med vad den var innan nedstängningarna i samband 
med pandemin, utan även att den byggs ut. En successivt bättre 
matchning av utbud och efterfrågan innebär att inflationen kommer 
att dämpas. Inte minst kommer inflationen att backa till följd av att 
priserna i allt högre utsträckning kommer att jämföras med priser som 
för ett år sedan redan hade stigit kraftigt. 

Mot den bakgrunden och utan nya energiprisöverraskningar kan 
inflations- och ränteoron lika snabbt som den har skruvats upp 
komma att lätta. I så fall kommer även farhågor om en förestående 
lågkonjunktur att mildras. Även när det gäller tillväxtoron är 
blickarna främst riktade mot utvecklingen i USA. Hög inflation 
och stigande räntor innebär att hushållen får mindre att spendera 
på övrig konsumtion. Det skulle påverka den amerikanska tillväxten 
synnerligen hårt i och med att konsumtionen utgör drygt 70 procent 
av landets ekonomi. En stark arbetsmarknad är samtidigt en effektiv 
motvikt till de utträngningseffekter på konsumtionen som följer av 
hög inflation och stigande räntor. Hushållens konsumtion har hittills 
varit hög till följd av en stark sysselsättningstillväxt i kombination 
med högre löner. Efterfrågan på arbetskraft i USA är dessutom 
fortsatt rekordhög. Men, en nära rekordlåg arbetslöshet skapar oro 
för att jobbtillväxten nu kommer att stanna av på grund av brist på 
arbetssökande. Vår bedömning är emellertid att det arbetskraftsutbud 
som kommer att vara tillgängligt underskattas. Jämfört med innan 
pandemin slog till står idag ungefär fem miljoner fler amerikaner 
i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Incitamenten för dem 
att återigen börja söka jobb växer i takt med att lönerna stiger och 
även att levnadskostnader ökar till följd av den höga inflationen och 
höjda räntor. Sysselsättningsökningen har de senaste månaderna 
också sammanfallit med en motsvarande ökning av antalet personer 
i arbetskraften.
 

Utöver en fortsatt relativt robust konsumtion väntas dessutom ett 
signifikant investeringslyft hålla den globala konjunkturen uppe. 
Förutsättningarna finns nu nämligen för att världsekonomin 
äntligen ska kunna normaliseras efter den förra stora krisen – 
finanskrisen. Perioden efter Lehman-kraschen har varit udda i ett 
historiskt perspektiv med låg tillväxt och där deflation varit ett 
större orosmoment för världens centralbanker än inflation och 
räntorna 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 varit frukten 
av ökad konsumtion, medan fasta investeringar i hög grad lyst med 
sin frånvaro. Det kommer nu att förändras. Förutom ett uppdämt 
investeringsbehov hos företagen så står gigantiska globala satsningar 
på infrastruktur och den gröna omställningen inför dörren. En 
investeringskonjunktur som nu dessutom kommer att eldas på som en 
direkt följd av den ryska invasionen av Ukraina. Förutom brådskande 
investeringar i ny energiinfrastruktur som behövs när beroendet av 
rysk energi ska fasas ut och en allmän uppsnabbning av den gröna 
omställningen kommer även stora försvarsinvesteringar att prioriteras. 
Investeringslyftet är strukturellt och kommer att ge långvarigt stöd till 
den ekonomiska tillväxten.

Vår uppfattning är att det i dessa turbulenta tider är viktigt att lyfta 
blicken för sammantaget har vi ett intressant investeringsläge. Även 
om osäkerheten kommer att vara fortsatt hög har värderingarna på 
börserna blivit attraktiva. Samtidigt som aktiekurserna har backat 
har inte prognoserna på bolagens framtida vinster påverkats utan 
istället fortsatt höjas. Investerare har med andra ord redan prisat in en 
försämrad konjunktur medan börsbolagen har fortsatt att signalera en 
bra utveckling. Ifall marknadens oro för tillväxten skulle stillas finns 
det sålunda en betydande börsuppsida. 

Vår bedömning är att när inflationsbrasan börjar visa tecken på att 
falna kommer även marknadens farhågor för den globala tillväxten 
att dämpas. I takt med att tilltron till en underliggande bra tillväxt i 
världsekonomin ökar kommer även högre räntor allt mer att ses som 
rimliga istället för att som just nu skapa oro.


