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Inflationsdata styr sentimentet på världens finansmarknader och 
det är framför allt utvecklingen i USA som avgör marknadens 
riskvilja. Den ekonomiska återhämtningen har kommit längst i 
USA och de ligger därmed först i inflationscykeln av de mogna 
ekonomierna. Hög inflation har lett till en tvär åtstramning av 
amerikansk penningpolitik. Farhågan är att en envist hög inflation 
ska tvinga fram så kraftfulla räntehöjningar att ekonomin riskerar 
att kastas in i en recession. Inflationsutfall kommer även under 
resten av året att sätta tonen på marknaden. Utfall som riskerar att 
överraska på såväl upp- som nedsidan som de har gjort under våren 
och sommaren. Svängningarna i prisökningstakten har emellertid 
främst berott på stora kast i energipriser och rensat för dessa har 
inflationen i USA sedan i våras varit sjunkande. Vår bedömning 
är att den amerikanska inflationen sannolikt har passerat sin 
topp men att inflationen i Europa fortfarande har en bit kvar 
innan den börjar avta. En fortsatt hög inflation i kombination 
med högre räntor medför att den ekonomiska tillväxten blir lägre 
när hushållens konsumtionsutrymme eroderas. Men, risken för 
recession bedömer vi som liten på grund av att uthålligheten i en 
stark arbetsmarknad underskattas. Fler jobb blir en positiv motvikt 
till de utträngningseffekter för konsumtionen som följer av hög 
inflation och stigande räntor. Stora investeringar i infrastruktur 
och grön omställning förväntas dessutom under lång tid lyfta en 
tidigare svag global investeringskonjunktur. Sammantaget har vi 
ett intressant investeringsläge. Hög osäkerhet och låg visibilitet 
betyder inte att man som investerare ska bli passiv. Osäkerheten 
har gjort börserna värderingsmässigt attraktiva då aktiekurser har 
backat medan prognoserna på bolagens framtida vinster fortsatt 
att höjas. Utan nya energiprisöverraskningar finns utsikter för att 
inflations- och ränteoron ska kunna lätta och marknadens farhågor 
för en besvärlig lågkonjunktur minska. En dramatiskt förändrad 
marknadsinramning innebär samtidigt att det är viktigare än 
någonsin att som investerare vara selektiv och se över risken i sin 

Inflationsdata styr och ställer 

portfölj. Det gäller inte minst sparande på bankkonto – för även om 
sparräntor är på väg upp så kommer det att dröja innan de täcker 
inflationen. 

En inflation som på kort tid stigit till höga nivåer har medfört 
att centralbanker höjt eller planera höja styrräntor kraftigt från 
tidigare extremt låga nivåer. Den förändrade ränteinramningen 
skapar en hög osäkerhet. Oron för att en envist hög inflation ska 
leda till en så pass kraftfull penningpolitisk åtstramning att stora 
delar av världsekonomin ska kastas in i en recession har vuxit. Det 
omvälvande skiftet i de ekonomiska förutsättningarna medför i sin 
tur att visibiliteten försämrats bland annat på grund av det är svårt att 
tolka den statistik som publiceras. Resultaten av företagsbarometrar 
och hushållssonderingar ger normalt en bra bild av den ekonomiska 
utvecklingen och publiceras dessutom betydligt snabbare än den 
kvantitativa statistiken. Av den anledningen följer marknaden den här 
kvalitativa statistiken noga. Resultaten i dessa undersökningar spretar 
dock i detta osäkra läge lite åt alla håll beroende på vad de fäster störst 
vikt vid. Framför allt har marknaden tagit intryck av att resultaten i 
många av undersökningarna har signalerat ovanligt kraftiga fall i de 
tillfrågades framtidsutsikter. Framtidsutsikter som emellertid just nu 
sannolikt påverkas ovanligt negativt av den allmänna inramningen 
och därför inte är lika tillförlitliga för analytiker som prognosverktyg. 

Det är framför allt inflationsutvecklingen och penningpolitiken 
i USA som är i fokus på marknaden och styr sentimentet bland 
investerare. Återhämtningen efter pandemin har varit starkast i den 
amerikanska ekonomin som därmed ligger först i såväl inflations- 
som räntecykeln av de mogna ekonomierna. Den amerikanska 
centralbanken Federal Reserves räntepolitik har svängt ovanligt 
häftigt med stora räntehöjningar på kort tid.  En räntehöjningscykel 
som kommer att fortsätta och som marknaden nu förväntar blir 
fortsatt aggressiv. Feds signaler har också blivit allt mer hökaktiga på 



sista tiden. Hökaktiga i den bemärkelsen att de har varit tydliga med att 
det viktigaste för centralbanken är att få ned inflationen och att priset 
för det kan komma att bli en betydligt sämre ekonomisk utveckling. 
Förväntningarna på marknaden har fram tills alldeles nyligen varit att 
stora räntehöjningar i närtid ska dämpa tillväxten och att Fed av den 
anledningen ska börja sänka räntan redan under andra halvan av nästa 
år. Det är förväntningar som nu måste revideras, vilket i sin tur har 
ökat marknadens farhågor för en besvärlig lågkonjunktur. 

Avvikelser i de amerikanska inflationsutfallen från förväntningarna 
har kortsiktigt blivit avgörande för risksentimentet på marknaden. I 
maj och juni då marknaden börjat tro på att inflationen hade passerat 
sin topp överraskade inflationen på uppsidan. Resultatet blev att 
sentimentet på marknaden surnade till. När sedan inflationssiffrorna 
för juli överraskade på nedsidan svängde sentimentet till att bli 
betydligt mer positivt. Inflationsutfallen riskerar också att bli fortsatt 
slagiga främst på grund av stora rörelser i energipriser. 

Vår uppfattning är emellertid att inflationen i USA har passerat 
sin topp vilket blir tydligt om man rensar för volatila energipriser. 
Obalansen mellan en stark efterfrågan och en produktionskapacitet 
som inte har kunnat varva upp i samma omfattning efter pandemin 
är den primära orsaken till den globala inflationsbrasan. De här 
flaskhalsproblemen är fortsatt en utmaning men har tydligt börjat 
minska. Höjda räntor dämpar nu dessutom efterfrågan och därmed 
även inflationen. Framför allt kommer inflationen att successivt backa 
eftersom det är ett mått på förändringen av priser. Priser som nu allt 
mer kommer att jämföras mot priser som redan hade stigit kraftigt för 
ett år sedan. Inflationen i Europa har däremot inte passerat sin topp 
på grund av att den ekonomiska återhämtningen där har släpat efter 
den i USA. Men, inflationsdata från Europa kommer troligen inte 
att påverka marknaden lika mycket utan marknaden gör sannolikt 
bedömningen att utvecklingen i USA även att kommer att realiseras 
i Europa men med en eftersläpning. 

Vår bedömning är att räntorna kommer att höjas – men troligen inte 
lika mycket och snabbt som marknaden förväntar sig. Tillväxten 
kommer hur som helst att dämpas av den höga inflationen och 
högre räntor. Den stora tillväxteffekten kommer av att hushållens 
konsumtionsutrymme minskar. I USA där konsumtionen utgör ca 
70 procent av ekonomin blir det extra kännbart. En positiv motvikt 
mot minskad konsumtion på grund av hög inflation och högre räntor 
blir en fortsatt stark arbetsmarknad där fler människor får jobb och 
därmed lön. Sysselsättningen i USA har ökat mer än förväntat under 
lång tid och är nu återigen tillbaka i nivå med vad den var innan 
pandemin. Efterfrågan på arbetskraft är dessutom fortsatt extremt 
hög med drygt 11 miljoner lediga jobb när detta skrivs. Samtidigt har 
arbetslösheten sjunkit till dess lägsta nivå sedan slutet på 1960-talet. 
Kan då den positiva sysselsättningsutvecklingen fortsätta? En så låg 
arbetslöshet betyder väl att det blir brist på arbetssökande? Det man 

missar är att antalet personer som idag står utanför arbetskraften – 
det vill säga personer som inte har  jobb och som inte söker jobb – är 
fem miljoner fler än innan pandemin. I dessa siffror ingår pensionärer, 
studerande, sjukskrivna med flera. Men, antalet ålderspensionärer 
har inte blivit fem miljoner fler på dessa dryga två år. Ett stort antal 
personer har valt att stå utanför arbetskraften av andra orsaker. Nu 
har deras levnadskostnader ökat till följd av den höga inflationen och 
högre räntor. Samtidigt har lönerna ute i arbetslivet stigit. Det betyder 
att incitamenten att återigen söka sig in på arbetsmarknaden växer. En 
arbetsmarknad där de dessutom idag i högre utsträckning kan välja 
och vraka bland jobberbjudande.

En fortsatt stark arbetsmarknad gör att vi bedömer risken för en 
recession som liten. Utöver en fortsatt relativt robust konsumtion 
väntas dessutom ett signifikant investeringslyft hålla den globala 
konjunkturen uppe. Förutom ett uppdämt investeringsbehov hos 
företagen 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. Utöver 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 ett stöd till den ekonomiska tillväxten 
under lång tid.

Den höga osäkerheten och låga visibiliteten har samtidigt medfört att 
vi nu har ett intressant investeringsläge. Värderingarna på börserna 
har kommit ned på attraktiva nivåer. Aktiekurserna har backat medan 
fortsatt positiva tongångar från företagen har lett till att prognoserna 
på deras framtida vinster fortsatt höjas. Investerare har med andra ord 
redan prisat in en klart försämrad konjunktur medan börsbolagen har 
signalerat en fortsatt god utveckling. Så skulle inflationsbrasan visa 
tydliga tecken på att falna kommer även investerares farhågor för den 
globala tillväxten att dämpas och då finns det potential för börsen.


