
MAKRO NOVEMBER 2022

Christer Tallbom, 
chefekonom hos Garantum 
samt prognosmakare och 

omvärldsanalytiker sedan 30 år.

Inflationen fortsätter att sätta tonen på finansmarknaderna. En 
hög prisökningstakt driver centralbanker att i snabb takt höja 
räntor för att tämja den. Kombinationen av en envist hög inflation 
och stora räntehöjningar blir i sin tur en cocktail som ökar risken 
för en ekonomisk recession. Efter en lång period av superlätt 
penningpolitik är vi på väg mot en normalisering. Men det är 
återgång som sker oerhört snabbt och är en följd av och även en 
fortsättning på den kedja av snabbt växlande förutsättningar för 
världsekonomin som startade med upptäckten av en dödlig ny 
virusvariant i Kina. Stora och snabba förändringar leder till en 
ökad osäkerhet och ofta även minskad visibilitet något som har 
slagit igenom med full kraft i förväntningarna på marknaden. 
Det är emellertid en stor diskrepans mellan nuläget i och 
förväntansbilden av världsekonomin. Framför allt konsumtionen 
blir lidande av den höga inflationen och stigande räntor och på 
många håll har hushållens förtroende sjunkit till nära bottennivåer. 
Samtidigt är arbetsmarknaden nästan rekordhet. Majoriteten 
av företag rapporterar om fulla orderböcker som fortsätter att 
fyllas på varför deras anställningsplaner har skruvats upp. Den 
ekonomiska tillväxten kommer att växla ned men recession är inte 
vårt huvudscenario. En fortsatt stark arbetsmarknad blir en positiv 
motvikt för konsumtionen samtidigt som stora investeringar i 
infrastruktur och grön omställning kommer att ge en allt större 
effekt på tillväxten. Inflationsdata kommer även framledes att 
styra sentimentet på marknaden. Utfall som framför allt till följd 
av stora svängningar i energipriser riskerar överraska på såväl 
upp- som nedsidan. Fortsatt hög osäkerhet och låg visibilitet 
betyder emellertid inte att man som investerare ska bli passiv. 
Speciellt inte som vi av samma orsaker också har fått ett intressant 
investeringsläge. Osäkerheten har gjort börserna värderingsmässigt 
attraktiva då aktiekurser har backat men prognoserna på bolagens 
framtida vinster fortsatt att höjas. Börsvärderingar som speglar 
just den stora skillnaden mellan ett positivt nuläge och betydligt 

En mörk himmel är inte nödvändigtvis en 
annalkande storm 

mer pessimistiska förväntningar på framtiden. En dramatiskt 
förändrad marknadsinramning innebär dock att det är viktigare än 
någonsin att som investerare att vara selektiv och se över risken i sin 
portfölj. Det gäller inte minst bankboksparandet som inte längre är 
riskfritt i reala termer – för även om också sparräntor är på väg upp 
så kommer det att dröja innan de täcker inflationen. I takt med att 
räntorna stiger så öppnas återigen möjligheter för investerare att få 
avkastning på placeringar med låg risk.

En ovanligt hög grad av osäkerhet fortsätter att prägla och plåga 
marknaden. Dramatiskt förändrade förutsättningar med en oviss och 
hotande geopolitisk utveckling skapar en inramning där osäkerheten 
frodas. Otryggheten föder en pessimism som tilltar för varje nytt potentiellt 
orosmoln som drar in över investerarnas horisont. En allt mörkare himmel 
innebär i sin tur också att visibilitet på marknaden försämras. 

Det är ändå den höga inflationen som sätter tonen på marknaden. 
Priser som envist ökar mer än vad som är lämpligt har medfört att 
centralbanker sett sig nödgade att på kort tid höja räntan i ovanligt 
stora steg. Uteblivna indikationer på att prisökningstakten dämpas 
har dessutom lett till att förväntningarna på ytterligare stora höjningar 
successivt skruvas upp. En ovanligt tvär penningpolitisk omsvängning 
som riskerar att bli ännu skarpare har också ökat sannolikheten för att 
världsekonomin kan komma att kastas in i en besvärlig lågkonjunktur 
– men det är fortsatt inte det mest sannolika scenariot.

Framför allt är det inflationsutvecklingen och penningpolitiken i USA 
som styr sentimentet hos investerare. Återhämtningen efter pandemin 
har varit starkast i den amerikanska ekonomin som därmed ligger 
först i såväl inflations- som räntecykeln av de mogna ekonomierna. 
Av den anledningen fokuserar vi i den här krönikan på utvecklingen 
i USA. Vi anser att samma resonemang i grova drag kan appliceras på 
utvecklingen i Europa med viss eftersläpning.



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 
stöd till den ekonomiska tillväxten under lång tid. Även om Europa 
släpar efter jämfört med USA i den aktuella konjunkturcykeln kan 
ungefär samma resonemang även föras för Europas vidkommande.  

Nuvarande inflationsbrasa och det ränteuppställ som följer av den 
är en fortsättning på den kedja av snabbt växlande förutsättningar 
för världsekonomin som startade med upptäckten av en dödlig 
ny virusvariant i Kina. En kedja av plötsligt förändrade och 
svårförutsägbara förutsättningar som olyckligtvis förlängts till följd av 
det ryska angreppet på Ukraina och hoten från Putins sida. 

Visibiliteten har försämrats i spåren av det omvälvande skiftet i de 
ekonomiska förutsättningarna. Samtidigt ger den lägre visibiliteten 
bränsle till den upplevda osäkerheten bland annat på grund av att 
den ekonomiska statistiken blir mindre användbar. Den kvantitativa 
statistiken – det vill säga statistik som fysiskt mäter någonting – 
publiceras ofta med en betydande eftersläpning vilket gör den mindre 
intressant när förutsättningarna hastigt förändras. Företagsbarometrar 
och hushållssonderingar levererar sina resultat betydligt snabbare 
och ger vanligtvis en bra bild av den ekonomiska utvecklingen. Av 
den anledningen följer marknaden den kvalitativa statistiken noga. 
Resultaten i dessa undersökningar blir emellertid mindre tillförlitliga 
som prognosverktyg när den ekonomiska inramningen förändras 
tvärt. Idag spretar resultaten i dessa undersökningar också ovanligt 
mycket. Skillnaderna i resultaten av olika sonderingar av samma 
sektor är sannolikt främst hänförlig till vilken vikt som fästs vid 
de tillfrågades förväntningar. Speciellt förväntningarna påverkas 
nämligen ovanligt mycket och ovanligt negativt när oron är kompakt. 
Till exempel brukar mätningar av hushållens förtroende normalt sett 
vara en hygglig indikator på deras konsumtionsvilja eller –möjligheter. 
Ett förtroende som nu i många hushållsbarometrar blivit  mycket lågt 
trots att arbetsmarknaden samtidigt är rekordstark betyder sannolikt 
inte att hushållens konsumtion håller på att kollapsa. Nyckeln för 
att översätta den kvalitativa statistiken till hårda kvantitativa siffror 
passar helt enkelt sämre under turbulenta perioder.

Inramningen med hög osäkerhet och låg visibilitet har samtidigt 
medfört att vi nu har ett intressant investeringsläge. Värderingarna 
på börserna har kommit ned på attraktiva nivåer. Samtidigt som 
aktiekurser har backat hörs fortsatt positiva tongångar från företagen 
vilket har lett till att bolagsanalytiker fortsatt höja prognoserna på 
bolagens framtida vinster. Investerare har med andra ord redan prisat 
in en klart försämrad konjunktur medan de flesta av börsbolagen 
signalerar en fortsatt optimism. Skulle inflationsbrasan börja visa 
övertygande tecken på att falna minskar behovet av allt för kraftfulla 
räntehöjningar vilket även skulle dämpa investerares farhågor för den 
globala tillväxten och då finns potential för börsen. Oavsett så har 
marknadsinramningen helt klart förändrats vilket även förändrar 
förutsättningarna för en investerares portfölj. Vår bedömning är att 
det nu gäller att vara selektiv på ett helt annat sätt än vad som krävts 
under de senaste åren. I osäkra tider som dessa har historien också visat 
vikten av att vara investerad – men med rätt risk.

Amerikanska inflationssiffror som publicerats de senaste månaderna 
har överraskat såväl på uppsidan som på nedsidan och varit avgörande 
för humöret på marknaden. Inflationsutfallen riskerar att bli 
fortsatt slagiga inte minst på grund av stora rörelser i energipriser. I 
de senaste inflationssiffrorna var det emellertid främst inflationen i 
konsumentledet rensat för energipriser som fick riskviljan att krympa 
då den i augusti återigen steg och därmed bröt en begynnande 
nedåttrend. Vår uppfattning är dock att inflationen i USA generellt 
sett har passerat sin topp givet den underliggande inflationen i USA 
i ett bredare perspektiv än bara i konsumentledet. Obalansen mellan 
stark efterfrågan och en produktionskapacitet som inte kunnat varva 
upp i samma omfattning efter pandemin har varit den primära orsaken 
till den globala inflationsbrasan. Flaskhalsproblemen är fortfarande en 
utmaning men har tydligt börjat avta. Dessutom dämpar höjda räntor 
nu efterfrågan och därmed även inflationen. Framför allt kommer 
inflationen att backa eftersom det är ett mått på prisförändring. Priser 
som nu jämförs mot priser som för ett år sedan redan hade stigit 
kraftigt. Men, eftersom den amerikanska centralbanken varit tydlig 
med att de vill se en tydlig nedgång i inflationen innan de börjar vila på 
hanen kommer den inflations- och räntedrivna osäkerheten att bestå. 

Mot den bakgrunden kommer oron för ekonomisk tillväxt vara stor 
den närmaste tiden. Tillväxten kommer helt klart att dämpas av den 
höga inflationen och högre räntor. Frågan är med hur mycket? Vi 
kan konstatera en ovanligt stor skillnad mellan förväntningar eller 
prognoser som blivit avsevärt dystrare och en aktuell situation som för 
de flesta hushåll och företag är betydligt positivare. 

Hög inflation och stigande räntor drabbar framför allt konsumtionen 
eftersom hushållens kostnader ökar. I USA där konsumtionen utgör 
cirka 70 procent av ekonomin blir det extra kännbart. En fortsatt stark 
arbetsmarknad där fler människor får jobb och högre lön skulle vara 
en stark motvikt till nämnda undanträngningseffekter. Här bedömer 
vi att styrkan på arbetsmarknaden lätt underskattas. Sysselsättningen 
i USA har förvisso ökat mer än förväntat under lång tid och är nu 
högre än den var innan pandemin. Efterfrågan på arbetskraft är 
fortsatt mycket hög med drygt tio miljoner lediga jobb när detta 
skrivs. Arbetslösheten har sjunkit till dess lägsta nivå sedan slutet på 
1960-talet. Frågan är om den positiva sysselsättningsutvecklingen kan 
fortsätta utan att det blir brist på arbetssökande? Vi ska inte bortse 
ifrån att antalet personer som idag står utanför arbetskraften – det vill 
säga personer som inte har jobb men som inte heller 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. Många har valt att stå 
utanför arbetskraften av andra orsaker. Nu har deras levnadskostnader 
ökat till följd av den höga inflationen och stegrande räntor och lönerna 
ute i arbetslivet har stigit. Incitamenten att återigen söka sig in på 
arbetsmarknaden växer. En arbetsmarknad där de dessutom idag i 
större utsträckning kan välja och vraka bland jobberbjudande.

Med en fortsatt stark arbetsmarknad bedömer vi att en recession inte 
är det mest sannolika scenariot. 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 för dörren. En investeringskonjunktur som 
kommer att påskyndas till följd av den ryska invasionen av Ukraina. 
Utöver brådskande investeringar i ny energiinfrastruktur som behövs 


