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Allt sedan den globala finanskrisen 2008-2009 har 
centralbanker pumpat in likviditet i det finansiella 
systemet, med en tydlig acceleration under pandemin. 
När nu ekonomin befinner sig i en fas med tillväxt 
över trend, möjliggörs en välbehövlig normalisering 
av penningpolitiken, dock inte utan utmaningar. En 
alltför snabb åtstramning kan knäcka tillväxten, medan  
fortsatta stimulanser kan ge varaktigt hög inflation. 

Tema: Från QE till QT
Vad händer när penning-
politiken stramas åt?  
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Centralbanker har pumpat in likviditet i det finansiella 
systemet, med en tydlig acceleration under pandemin. Totalt 
har centralbankerna försett marknaden med cirka 20 000 
miljarder dollar. Det har bidragit till stabilitet och hållit nere 
obligationsräntorna. Samtidigt har styrräntorna etablerats 
på extremlåga nivåer, drivet av en tidvis mycket låg inflation. 
Detta har bland annat lett till stigande tillgångspriser och stora 
omfördelningar av förmögenheter. Ökade skulder riskerar 
också att på sikt hota förtroendet för det finansiella systemet. 

När nu ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas med 
tillväxt över trend, möjliggörs en välbehövlig normalisering 
av penningpolitiken, med tre huvudsakliga steg för 
centralbankerna att ta: 

• Reducera köpen av obligationer (sluta stimulera) 
• Höja styrräntan  
• Minska befintlig obligationsportfölj (dra tillbaka likviditet) 

Det är dock inte utan utmaningar. Virusspridningen skapar 
tillväxtrisker, samtidigt som besvärande hög inflation ställer 
centralbankerna inför ett dilemma, inte minst då den reala 
räntan blir mer negativ när inflationen stiger. En alltför snabb 
avveckling av den stimulativa politiken riskerar att leda till 
fallande tillgångspriser och kan knäcka tillväxten. För stora 
stimulanser kan elda på brasan och ge varaktigt hög inflation. 

Det är rimligt att anta att centralbanken i USA, Federal 
Reserve, Fed, i år och 2023 höjer räntan med ett par 
procentenheter. Syftet är att pressa ner dagens höga 
inflationstakt på omkring 7 procent, och understöds av 
det faktum att dagens starka tillväxt inte kräver fortsatta 
stimulanser. Fed kommer även att använda en krympning 
av balansräkningen som avkylningsmedel. En majoritet av 
världens övriga centralbanker planerar också att röra sig åt 
samma håll, men i varierande takt och magnitud. Ett tydligt 
undantag är kinesiska People’s Bank of China (PBoC), som 
under den senaste tiden har infört en rad tillväxtfrämjande 
åtgärder, inklusive räntesänkningar. 

Fed går först med krympande av balansräkning

I grafen visas balansomslutningen över tiden för den amerikanska 
centralbanken (Fed), den europeiska centralbanken (ECB) samt den 
japanska centralbanken BoJ). Främst omfattar det investeringar i olika 
typer av ränteinstrument. Fed signalerar en krympning från och med 
sommaren medan ECB och BoJ förväntas fortsätta expandera ytterligare 
ett tag framöver.

Källa: Morningstar

Fed planerar snabba sturräntehöjningar

I grafen visas Feds styrränta samt den genomsnittliga prognosen bland 
centralbankens medlemmar, vilket innebär en förväntad höjning med 
sammanlagt 2 procentenheter till och med utgången av 2023.

Källa: Morningstar

SEB:s prognos avseende inflationsutvecklingen

Grafen visar den historiska årliga KPI-nivån mätt som årlig procentuell 
förändring samt SEB:s prognoser för de kommande två åren för USA, Euro-
området och Sverige. Först vid utgången av 2023 förväntas inflationstak-
ten återigen vara i linje med den som rådde för pandemins utbrott.

Källa: SEB Nordic Outlook

En tema-artikel i senaste numret av Nordic Outlook belyser 
frågan och försöker uppskatta effekterna på räntan när 
centralbankerna byter riktning i politiken. Att bortdragna 
obligationsköp innebär en press uppåt på räntorna är givet, 
efterfrågan minskar ju samtidigt som finansieringsbehovet 
består, vilket skapar ett större utbud av obligationer. Detta 
sker i en miljö när stigande styrräntor också flyttar upp golvet 
för långräntorna. Den nivå där styrräntan inte längre är 
stimulerande, neutral ränta, är dock idag betydligt lägre än 
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historiskt, uppskattningsvis runt 2 procent i USA. Frågorna är 
flera: Vad händer på marknaderna när centralbanksstödet 
försvinner? Hur reagerar börserna på högre räntor och 
minskad likviditet i systemet? Vart går ”smärtgränsen” 
för TINA-argumentet (There Is No Alternative), det vill 
säga vid vilken räntenivå blir obligationer åter ett reellt 
investeringsalternativ? 

Vi väljer att titta på frågeställningarna utifrån ett amerikanskt 
perspektiv då USA:s kapitalmarknad är den dominerande och 
Federal Reserve är den centralbank som påverkar globala 
kapitalmarknaden i störst utsträckning. Vår prognos är att 
den amerikanska styrräntan når 2 procent vid utgången 
2023 och att den 10-åriga statsobligationsräntan vid samma 
tidpunkt når 2,5 procent. Marknadsprissättningen avseende 
styrräntan indikerar att de flesta bedömare tror att Fed inte 
lyckas, eller behöver, höja räntan mer än till 2- procentsnivån. 
Fed själva kommunicerar dock ett behov att gå längre än 
så. För att 10-årsräntan inte ska tryckas upp högre än till 
2,5 procent krävs att centralbankshöjningarna bär frukt och 
pressar ner inflationen till nivåer i närheten av det långsiktiga 
inflationsmålet på 2 procent. Vidare måste tillväxttakten 
vid utgången av 2023 ha bromsats upp från dagens nivåer 
på omkring 7 procent. Vår prognos är att detta sker och att 
tillväxten vid utgången av 2023 har närmat sig 2 procent. 

Utbud och efterfrågan rubbas mindre än befarat

Under lång tid har det funnits en oro för att Fed skulle 
hamna i en situation där det finns fog för en krympning 
av den ackumulerade balansräkningen, dominerad av 
stats- och bostadsobligationer, samtidigt som obalanserna i 
statsfinanserna skenar. Under 2020 stimulerade regeringar 
världen över för fullt för att kompensera för de negativa 
effekter som pandemin förde med sig. 

Redan ifjol vände dock trenden och insatserna normaliseras 
ytterligare. Det innebär att Feds planer på att minska 
sin balansräkning framöver sammanfaller med ett 
succesivt minskat upplåningsbehov. Denna nettoeffekt 
beräknas dock inte medföra att investerare kommer att 
sköljas över av ett kraftigt ökat utbud av amerikanska 
obligationer. Demokraternas framtvingade nedskärning av 
stimulanspaketen har reducerat upplåningsbehovet ytterligare. 

Nettoeffekten är självklart beroende av hur aggressiva 
Fed vill vara i sin nedjustering av balansräkningen. Ska 
man nöja sig med naturliga obligationsförfall, eller ska man 
dessutom sälja av obligationer som fortfarande löper? Här 
är det rimligt att anta att processen blir vårdad och tydlig, 
vilket är det man signalerat till marknaden för att inte skapa 
onödig oro. Exempelvis skulle Fed kunna sätta en gräns om 
maximalt 60 miljarder dollars minskning per månad. Med 
dessa nivåer skulle investerare få absorbera nya amerikanska 
statsobligationer under de kommande åren i nivå med 
volymerna under 2021. Den naturliga takten av obligationer 
till förfall ligger på cirka 50 miljarder USD per månad de 
kommande två åren. Detta är nivåer som marknaden kan 
hantera utan större besvär och ovanstående antaganden om 
räntenivåer är inom rimliga gränser även om det självklart 
är behäftat med osäkerhet. Feds senaste uttalanden stödjer 

Indexvärderingen närmar sig 2017 års nivå

Grafen visar hur olika typer av företag inom MSCI World Index har 
P/E-talsvärderats sedan 2017. Tillväxtbolag är företag med hög försälj-
ningstillväxt. Kvalitetsbolag är företag med hög avkastning på eget kapi-
tal, stabil vinsttillväxt och låg finansiell skuldsättning. Cykliska företag är 
konjunkturkänsliga medan defensiva företag inte är det. Värdeföretag är 
lågt värderade i förhållande till snittet för MSCI World.

Källa: Bloomberg

ovanstående då man tydligt aviserar att man främst avser att 
använda styrräntan för att pressa ner den höga inflationen.

Ska vi säga adjö till TINA?

TINA  syftar på att vid mycket låga räntor, med mycket 
låg, eller obefintlig ersättning för den risk man tar, tvingas 
investerare söka sig till andra tillgångar. 

Vi har definitivt haft en stark TINA-effekt under en längre 
period och vi vet att det har skapat tillgångsprisinflation. 
Nu när konsumentprisinflationen är hög och driver upp 
räntorna försvagas TINA-effekten och värderingar utmanas. 
Det sker genom att det har blivit intressantare att äga en 
10-årig statsobligation när räntan är 1,8 procent än under 
2020 när den var 0,5 procent som lägst. Dessutom påverkas 
värdet av framtida vinster när de ska nuvärdesberäknas 
för att fastställa ett pris idag på ett företag eller en aktie. 
Då använder man en diskonteringsränta och ju högre den 
är, desto lägre blir nuvärdet. Detta förklarar varför högt 
värderade företag, där ofta en stor del av företagets värde 
ligger i framtida intjäning, har varit extra känsliga för denna 
mekanism under senare tid då räntor varit i en stigande trend. 
Å andra sidan har samma företagsvärdering gynnats under 
tidigare år när räntorna bara föll och föll. Effekten varierar 
således mellan olika typer av företag, men den aggregerade 
effekten är negativ och därför är det rimligt att förvänta 
sig att de mest upptrissade värderingarna utmanas mest. 
Samtidigt gäller det att komma ihåg att lönsamheten är stark, 
så många företag har en god möjlighet att dela ut medel 
till sina aktieägare eller återköpa egna aktier, och att dessa 
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utdelnings-/återköpsnivåer tydligt överstiger en kupong på 2 
procent från en 10-årig statsobligation. Detta gäller självklart 
inte hela marknaden. Tillväxtsegmentet, som i regel delar 
ut mindre till sina aktieägare, förtjänar en premievärdering, 
men självklart finns det gränser. En förflyttning mot lägre 
värderingsnivåer sker nu i snabb takt och vi rör oss mot en 
mer rimlig och balanserad prissättning aktiemarknaden. För 
ett globalt aktieindex närmar vi oss nu värderingsnivåerna 
från 2017.

Från QE till QT påverkar på volatiliteten

Att ha en ständig köpare som dessutom har förannonserat hur 
mycket man tänker investera varje månad, är per definition 
ett effektivt sätt att reducera volatiliteten i kapitalmarknaden, 
och effekten fortplantar sig mellan tillgångsslagen. Trots att 
2021 blev ett fantastiskt år med vinstökningar om 50 procent 
och imponerande inflöden till aktiemarknaden, hamnade den 
genomsnittliga volatiliteten klart högre än snittet för 2012-
2019. Det är en indikation på att åren med extremt stabila 
marknader ligger bakom oss.

Högre volatilitet i den amerikanska aktiemarknaden 

VIX index mäter volatiliteten i realtid via optionsmarknadens prissätt-
ning. Snittvolatiliteten 2021 är högre än något enskilt år under perioden 
2012-2019, och inledningen visar den fortsätter på inslagen väg.

Källa: Bloomberg

Slutsatser

Att ge ett exakt svar på hur stora effekterna på 
kapitalmarknaden kommer att bli när centralbankerna går 
från en mycket stimulativ politik, till att höja styrräntor 
och succesivt minska balansräkningarna, är en omöjlig 
uppgift. Utfallet är beroende av hur mycket och hur 
snabbt de höjer räntorna, samt hur mycket och hur 
snabbt de bantar balansräkningarna. Självklart påverkas 
kapitalmarknaden samtidigt av hur tillväxttakten, inflationen 
och företagsvinsterna utvecklas under samma period. Det är 
nettot av detta och investerares tolkning som ihop med en 
rad andra faktorer (t ex geopolitiska utmaningar) kommer att 
bestämma utfallet. 

Trots alla osäkra variabler, kan vi dra slutsatsen att 
en mer restriktiv penningpolitik är en negativ kraft för 
kapitalmarknaden, och därmed ställs det större krav på 
leverans i form av tillväxt och företagsvinster. Vi kan också 
dra slutsatsen att en striktare penningpolitik sätter press 
på värderingarna av finansiella och reala tillgångar. Dessa 
samband har varit de främsta skälen till de riskreduktioner vi 
har genomfört i våra portföljer under det senaste halvåret. 

Att volatiliteten kommer fortsätta att vara hög är en rimlig 
slutsats. Även investerares riskaptit kommer variera kraftigt 
i takt med centralbankers förmåga att navigera och löpande 
anpassa sina planer efter marknadens utveckling. 
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