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Inflationsoron som satte tonen under fjolåret kommer nu att dämpas 
till följd av att prisökningstakten i den amerikanska ekonomin 
väntas fortskrida på den inslagna vägen med att successivt sjunka. 
Inflationscykeln släpar efter i Europa och har ännu inte visat några 
tydliga tecken på att ha passerat sin topp, men väntas följa utvecklingen 
i USA med en eftersläpning på uppskattningsvis 4 till 5 månader. 

En hög grad av osäkerhet väntas emellertid fortsätta prägla marknaden 
även i år men nu drivet av otydliga utsikter för den ekonomiska tillväxten. 
På kort tid har räntor höjts kraftigt från rekordlåga nivåer. Globala 
styrräntor kommer höjas ytterligare under första halvan på året men 
då i en långsammare takt när inflationen generellt sett väntas sjunka. 
Räntehöjningar får som bekant fullt genomslag på den reala ekonomin 
med en betydande eftersläpning. Av den anledningen kommer fokus 
på marknaden nu allt mer riktas mot hur pass hårt räntehöjningarna 
sedan förra våren har slagit mot den globala tillväxten. 

Den ekonomiska statistik som hittills publicerats har emellertid 
varit ovanligt svårtolkad och påverkad av det dramatiska skifte av 
marknadsförutsättningar som nu äger rum. Kontrasten mellan 
ett positivt nuläge och förväntningar som hos hushåll, företag och 
marknadsaktörer snabbt blivit betydligt mer pessimistiska är slående. 
Den stora frågan som väntar på ett svar är ifall förväntningarna blivit 
överdrivet pessimistiska – vilket har fått många på marknaden att 
ropa på vargen – eller om de är en korrekt fingervisning om vad som 
väntar. En alltjämt hög osäkerhet betyder emellertid inte att man som 
investerare ska bli passiv. Historiskt har det visat sig vara i dessa osäkra 
lägen som det varit viktigast att vara investerad – men med rätt risk. En 
mer normaliserad ränteinramning innebär att verkliga räntealternativ 
med vettiga avkastningsmöjligheter återigen finns att tillgå för oss 
investerare. Inte minst har högre marknadsräntor återigen gjort det 
möjligt att investera i kapitalskyddade produkter – placeringar med låg 
risk och just nu ovanligt attraktiva möjligheter till avkastning.

Tillväxtsignaler dirigerar marknaden

Inflationsoron styrde i hög grad sentimentet på världens finansmarknader 
under det gångna året. Priser som fortsatte öka betydligt mer än vad som 
är lämpligt medförde i sin tur att centralbanker på kort tid kraftigt höjde 
sina styrräntor. Även om styrräntenivåerna i absoluta tal alltjämt inte kan 
sägas vara onormalt höga har den relativa förändringen från rekordlåga 
nivåer varit exceptionell. Framför allt är det inflationsutvecklingen och 
penningpolitiken i USA som varit i fokus på marknaden. Återhämtningen 
efter pandemin har varit starkast i den amerikanska ekonomin som 
därmed ligger först i såväl inflations- som räntecykeln av de mogna 
ekonomierna. Den här inflationsbrasan har emellertid börjat falna – en 
bild som blivit tydlig i USA. 

Den tidigare obalansen mellan en stark efterfrågan och en 
produktionskapacitet, som inte kunnat varva upp i samma omfattning 
efter pandemin, var den primära orsaken till att inflationen globalt 
skjutit upp. Brist på insatsvaror och transportmöjligheter höll ned 
produktionsvolymerna samtidigt som exceptionella stimulanser eldade 
på efterfrågan. Men, de här inflationsdrivande flaskhalsproblemen 
har minskat och kommer nu som följd av Kinas helomvändning i sin 
nolltolerans mot covid att reduceras ytterligare. Inflationen kommer 
dessutom generellt sett att vika nedåt av den enkla anledningen att den är 
ett mått på hur priserna har förändrats jämfört med motsvarande period 
föregående år. Prisförändringar som nu utgår från priser som för ett år 
sedan redan stigit kraftigt. 

Som följd av detta väntas inflationsoron som fram tills nu styrt och 
ställt på marknaden komma att dämpas även om inflationen ännu 
inte visat några tydliga tecken på att mojna på andra håll. Marknaden 
kommer applicera amerikanska inflationsutvecklingen på till exempel 
den kommande europeiska. Vår bedömning är att inflations- och 
räntecykeln i Europa släpar efter den i USA med ungefär fyra till fem 
månader. Även om inflationsoron nu gradvis bedöms minska betyder det 



är ett potentiellt hot så är det långt ifrån någon sanning när vi fortskrider 
in på året. 

Fortsatt hög osäkerhet betyder inte heller att man som investerare 
ska bli passiv. Utan det har historiskt visat sig vara i dessa osäkra lägen 
som det varit viktigast att vara investerad – men med rätt risk. En mer 
normaliserad ränteinramning innebär att verkliga räntealternativ med 
vettiga avkastningsmöjligheter återigen finns att tillgå för oss investerare. 
Inte minst har högre marknadsräntor återigen gjort det möjligt att 
investera i kapitalskyddade produkter – placeringar med låg risk och just 
nu ovanligt attraktiva möjligheter till avkastning.

inte att osäkerheten blir mindre utan att källan till en envist hög ovisshet 
blir en annan. En ovanligt tvär penningpolitisk omsvängning har ökat 
oron bland investerare att världsekonomin kan komma att kastas in i en 
besvärlig lågkonjunktur. 

Centralbanker kan med sin penningpolitik inte påverka utbudstörningar 
eller höga energipriser, men med högre räntor kan det dämpa att 
inflationstendenserna sprider sig i ekonomin. Spridningseffekter som 
centralbankerna under förra året snabbt blev varse. På kort tid har 
därför räntor höjts kraftigt från rekordlåga nivåer. Globala styrräntor 
väntas höjas ytterligare under första halvan i år, men nu i en betydligt 
långsammare takt när inflationen generellt sett väntas bli lägre. Vår 
bedömning är att centralbankernas styrräntor toppar under våren. Men 
eftersom räntehöjningar får fullt genomslag på den reala ekonomin med 
en betydande eftersläpning kommer fokus allt mer riktas mot hur pass hårt 
redan genomförda räntehöjningar slår mot tillväxten. Tillväxten kommer 
utan tvekan dämpas till följd av den höga inflationen och högre räntor. 
Osäkerheten kommer i år framför allt kretsa kring med hur mycket. 

Den ekonomiska statistik som hittills publicerats har emellertid 
varit ovanligt svårtolkad och påverkad av det dramatiska skifte av 
marknadsförutsättningar som nu äger rum. Kontrasten mellan ett positivt 
nuläge och förväntningar som hos hushåll, företag och marknadsaktörer 
snabbt blivit pessimistiska är slående. Den stora frågan som väntar på ett 
svar är ifall förväntningarna blivit överdrivet pessimistiska – vilket har 
fått många på marknaden att ropa på vargen – eller om de är en korrekt 
fingervisning om vad som väntar. Hög inflation och stigande räntor 
drabbar framför allt konsumtionen då hushållens kostnader ökar. En 
fortsatt stark arbetsmarknad där fler människor får jobb och högre lön 
skulle i sin tur vara en stark motvikt till nämnda undanträngningseffekter 
för konsumtionen. Jobbmarknaderna är globalt sett alltjämt inte bara 
starka utan starka även i ett historiskt perspektiv. Det positiva nuläget i 
form av just nästan rekordstarka jobbmarknader och fortsatt optimistiska 
nulägesomdömen från flertalet företag kan samtidigt snabbt komma att 
förändras. Vår bedömning är emellertid att det är förväntningarna som 
denna gång blivit allt för pessimistiska och att det finns en betydande 
krockkudde i ett positivt nuläge. Även om tillväxten kommer att dämpas 
så är en besvärlig recession därför inte heller det mest sannolika scenariot 
för världsekonomin.

Det finns emellertid ingen enhetlig bild av konjunkturen. Den 
exceptionella utvecklingen under och efter pandemin har inneburit att det 
idag inte går att på aggregerad nivå prata om en generell konjunktur. Olika 
sektorer befinner sig i helt olika faser. Vissa sektorer i ekonomin befinner 
sig redan i en recession medan andra tvärtom är på väg uppåt och ut ur en 
period som varit deras sämsta på många år. Därför ställs det i dagsläget helt 
andra krav på selektivitet hos investerare. Inramningen är och kommer 
även fortsättningsvis att vara annorlunda gentemot vad den har varit 
under det dryga decennium som föregick pandemin. Annorlunda men 
inte ny. Istället representerar den en normalisering i världsekonomin efter 
den udda period som har följt på den förra stora krisen – finanskrisen. 

Sammanfattningsvis kommer marknaden att fortsätta brottas med en 
hög osäkerhet under inledningen av 2023. Vår bedömning är emellertid 
att den osäkerheten har påverkat många prognoser alltför negativt. Det 
är trots allt ett betydande gap mellan dessa pessimistiska prognoser och 
ett alltjämt klart positiv aktuell situation. Starka arbetsmarknader, fulla 
orderböcker samt stora globala satsningar på investeringar i infrastruktur 
och en grön omställning betyder att även om en besvärlig lågkonjunktur 


