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Inflationen fortsätter att vika nedåt i USA där inflationscykeln 
kommit längst vilket innebär att vi alltmer närmar oss en amerikansk 
korträntetopp. Eftersom inflationsnedgången väntas bli utdragen 
kommer emellertid styrräntan i USA att höjas ytterligare men i mindre 
steg. I Europa, vars inflationscykel släpar efter den i USA, har vi ännu 
inte sett något tydlig topp i prisökningstakten. Det innebär sannolikt 
att europeiska styrräntor kommer att höjas mer än de amerikanska 
under våren. Det är en penningpolitisk inramning som marknaden 
motvilligt har tvingats acceptera. Prognosen för räntesänkningar 
har reviderats mot slutet av året. Vår bedömning har sedan tidigare 
varit att fokuset i år kommer att flyttas från inflationen som i fjol höll 
investerare på halster till hur centralbankernas respons på inflationen 
påverkar den ekonomiska tillväxten. Omsvängningen i marknadens 
styrränteprognoser var väntad. Eftersom räntehöjningar får fullt 
genomslag på den reala ekonomin med en betydande eftersläpning 
innebär högre räntor under längre tid också att marknaden blir osäkrare 
på den ekonomiska tillväxten. Även om tillväxtsignalerna har varit mer 
positiva under inledningen av det nya året så är kontrasten mellan 
ett positivt nuläge och förväntningar som hos hushåll, företag och 
marknadsaktörer snabbt blivit betydligt mer pessimistiska fortfarande 
slående. Frågan som nu väntar på ett svar är ifall förväntningarna 
blivit överdrivet pessimistiska – vilket har fått många bedömare att 
ropa på vargen – eller om det är en korrekt fingervisning om vad som 
väntar. Vår bedömning är fortsatt att förutsättningarna denna gång är 
betydligt bättre och skiljer sig ganska ordentligt från tidigare tillfällen 
när osäkerheten varit lika hög. Oavsett så betyder en hög osäkerhet 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 – 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.

Räntor - högre och höga länge

Inflationen fortsätter att sätta prägel på en marknad där blickarna alltmer 
riktas mot dess effekter. I USA som ligger först i inflationscykeln har 
inflationen toppat medan det väntas dröja ytterligare några månader 
innan vi ser samma sak i Europa. Minskade flaskhalsproblem och 
logistikstörningar har haft en dämpande effekt på inflationen, men 
samtidigt har produktionsstörningarna lett till ett allmänt inflationstryck. 
Den mer breda inflationen är också någonting som centralbanker kan 
påverka med sin penningpolitik till skillnad från ett inflationstryck som 
beror på produktionsmässiga störningar. Som en följd därav har styrräntor 
på mindre än ett år höjts kraftigt från extremt låga nivåer. Samtidigt vet vi 
att ränteförändringar får fullt genomslag på den ekonomiska aktiviteten 
med en betydande eftersläpning, även om den ovanligt komprimerade 
penningpolitiska åtstramningen gör att effekterna blir synbara snabbare 
denna gång.

Det blir den ekonomiska tillväxten som hamnar i fokus detta år. Detta 
även om inflationen också fortsättningsvis kommer att ha ett finger med 
i spelet. En inflation som sjunker men bara långsamt från höga nivåer 
ökar förväntningarna på fler räntehöjningar från centralbankernas sida. 
Framför allt ser marknadens tidigare allt för optimistiska bedömning att 
centralbanker ska vända räntecykeln redan i slutet på detta år nu ut att 
komma på skam. Oavsett så närmar vi oss en räntetopp sannolikt fram 
emot sommaren. Det betyder emellertid inte att osäkerheten blir mindre 
i år när marknadens blickar riktas allt mer mot hur mycket en dramatisk 
penningpolitisk åtstramning bromsar den globala tillväxten.  

Tillväxten kommer helt klart att dämpas till följd av den höga inflationen 
och högre räntor som främst drabbar konsumtionen eftersom hushållens 
kostnader ökar. En fortsatt stark arbetsmarknad där fler människor 
får jobb och högre lön skulle vara en stark motvikt till nämnda 
undanträngningseffekter för konsumtionen. Jobbmarknaderna är globalt 
sett alltjämt inte bara starka utan starka även i ett historiskt perspektiv. Här 
är brasklappen att arbetsmarknaden snabbt kan försvagas ifall bolagens 



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 –  med rätt risk. En, trots allt, 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.

aktivitet faller. Bolagen rapporterar fortsatt om en god efterfrågan och 
stora orderstockar.

Det är inte konstigt att risken för en signifikant inbromsande konsumtion 
eldar på marknadens oro för att en besvärlig lågkonjunktur kan vara i 
annalkande. Hushållens efterfrågan har på många håll varit den primära 
drivkraften bakom tillväxten under det senaste dryga decenniet. En skillnad 
jämfört med tidigare är dock att den ekonomiska tillväxten nu kommer 
att få ett successivt växande bidrag från gigantiska investeringsprogram för 
ny infrastruktur och den gröna omställningen. Stora fasta investeringar 
har under lång tid i mångt och mycket lyst med sin frånvaro i framför allt 
de mogna ekonomierna. Nu kommer de att ge betydande tillväxtbidrag 
under en längre tid.

Avgörande för marknadsutvecklingen och investerares bedömning 
av styrkan i ekonomierna samt hur centralbankerna kommer agera 
framöver blir den ekonomiska statistik som nu publiceras. Statistik som 
är och har varit svårtolkad då den påverkats av det dramatiska skifte av 
marknadsförutsättningar som har ägt rum. En snabb förändring som 
mest av allt har påverkat förväntningarna kraftigt. Kontrasten mellan 
ett positivt nuläge och förväntningar som hos hushåll, företag och 
marknadsaktörer blivit pessimistiska är slående. Frågan som nu väntar 
på ett svar är ifall förväntningarna blivit överdrivet dystra – eller om de 
är en korrekt fingervisning om vad som väntar. Det positiva nuläget, 
vilket bland annat illustreras av rekordstarka jobbmarknader och fortsatt 
optimistiska nulägesomdömen från flertalet bolag, kan samtidigt snabbt 
komma att förändras. Vår bedömning är 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 i dagsläget ingen enhetlig bild av konjunkturen. 
Den minst sagt exceptionella utvecklingen på alla sätt och vis under och 
efter pandemin har inneburit att det idag inte går att prata om en generell 
konjunktur. Olika produktionssektorer befinner sig i vitt skilda faser i 
konjunkturen. Vissa sektorer i ekonomin är redan i en recession medan 
andra tvärtom är på väg uppåt och på väg ut ur en period som varit deras 
sämsta på många år. Det är en anledning till att det i dagsläget ställs helt 
andra krav på selektivitet hos investerare. Framför allt är inramningen 
annorlunda gentemot vad den har varit under det dryga decennium som 
föregick pandemin och kommer att fortsätta vara så. Annorlunda men 
inte ny. Istället är det mer av en normalisering i världsekonomin efter en 
udda period som följde på den förra stora krisen – finanskrisen – som vi 
nu ser (även om normaliseringsprocessen blivit extremt komprimerad). 
Normaliseringen gäller inte minst räntor som även om de förväntas toppa 
i år blir uthålligt högre än vad vi har vant oss vid under den här udda 
perioden.

Sammanfattningsvis kommer marknaden att fortsätta brottas med en hög 
osäkerhet kring ränteutveckling och framför allt den ekonomiska tillväxten  
under inledningen av 2023. Vår bedömning är 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 är ett potentiellt hot så är 
det absolut ingen långt ifrån någon sanning när vi fortskrider träder in påi 
det nya året. 


