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Inledning
Högsommaren erbjöd en välbehövlig börsrekyl efter
den kraftiga riskaversionen som rådde under första
halvåret. Väl tillbaka efter semesterperioden ser vi att
oron åter är på plats. Det är en mix av faktorer som
driver på. Inflationen är fortsatt hög och centralbankerna
är tydliga med att de måste prioritera bekämpningen
av densamma trots att det kommer att kosta i termer
av tillväxt och att sysselsättningen riskerar att falla.
Kriget fortsätter att mala på och energikrisen bidrar till
fortsatt mycket höga gas- och elpriser, medan oljepriset ser ut att ha toppat ur. Energikrisen plågar främst
Europa och är inte lika akut i andra delar av världen som
USA. Vidare går Kina på en låg tillväxtväxel till följd av
ett svagt konjunkturläge i omvärlden, en svag inhemsk
fastighetsmarknad och en fortsatt restriktiv covidstrategi. Sammantaget resulterar detta i att företagssektorn signalerar sämre tider där osäkerheten till stor
del är kopplad till framtida efterfrågan, dvs volymfrågan. Ur konsumentens perspektiv har kassaflödet
snabbt försämrats då inflationen urholkar köpkraften,
tillsammans med energiprisuppgången och de stigande
räntorna. Det är helt enkelt en rad stora orosmoln på
konjunkturhimlen och världens makroekonomer har
fortsatt att dra ner sina tillväxtprognoser, att en lågkonjunktur närmar sig är de flesta överens om. Däremot
är det fortfarande stor oenighet bland bedömare om hur
djup och utsträckt den kommer att bli.
Ur ett kapitalmarknadsperspektiv är det då rimligt att
fråga sig om orosmolnen ovan är tillräckligt diskonterade.
Ett världsbörsindex i lokal valuta har fallit med cirka 17
procent i år och P/E-talet landat runt 15, samtidigt som
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amerikanska 10-åriga statsobligationsräntor nått drygt
3 procent. Kreditspreadarna för high yield har vidgats
till cirka 5 procent medan den amerikanska dollarn
kostar närmare 11 svenska kronor. Vid en grundare och
mer kortvarig recession blir ofta vinstkontraktionen
i företagssektorn begränsad. Dagens prissättning av
aktier och företagsobligationer har i stort diskonterat
det, vilket också är i linje med vårt huvudscenario. Skulle
nedgången däremot resultera i en djupare och mer
strukturell kris är det rimligt att anta att riskaversionen
återigen kommer att tillta och att den negativa börstrenden är intakt. Vår syn på utvecklingen, risker och
möjligheter samt lämplig portföljkonstruktion redovisas
utförligt i den här utgåvan.
Utöver vår övergripande portföljsyn redogör vi
självklart också för de enskilda tillgångsslagens
förutsättningar och potential. Dessutom lanserar vi
denna gång tre separata teman. Det första temat
är en genomgång av vår syn på bioteknik som är
en konjunkturokänslig bransch med tillväxtprofil.
Tema nummer två avhandlar hur du som investerare
kan identifiera vilka bolag som är aktivt delaktiga i
omställningen mot en mer hållbar värld. Det avslutande
temat omfattar en genomgång av förutsättningarna i
dagens Kina. Idag släpar landet efter i förhållande till
sina officiella mål. Hur ser det ut inför 2023?
Med hopp om intressant läsning,
Fredrik Öberg, Chief Investment Officer
Asset Management & Investments
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Marknadssyn,
risknyttjande och
allokering
—
Kapitalmarknaden har under året pressats av
mycket hög inflation vilket fått centralbanker
att agera med mycket snabba och stora
räntehöjningar samt planerade omfattande
neddragningar av sina balansräkningar. Vidare
har vi en pågående energikris och en kinesisk
ekonomi som haltar betänkligt. Föga förvånande
har detta resulterat i radikala nedjusteringar av
den framtida prognostiserade tillväxten och en
lågkonjunktur eller recession är nu konsensus.

En tydlig mekanism bakom den kommande avmattningen är
hushållens ökade kostnader som i sin tur förväntas leda till
minskad efterfråga. Avtrycket i kapitalmarknaden är mycket
stort med kraftigt stigande räntor och fallande börser. Frågan
är om denna justerade prissättning av finansiella tillgångar
är tillräcklig eller om den negativa trenden ska fortsätta?
Vårt huvudscenario är att recessionen trots allt blir tämligen
grund och inte alltför utsträckt. Vår konjunktursyn och den
rådande värderingen i kombination med det låga risktagandet
bland investerare är de huvudsakliga argumenten för den
neutrala risknivån i våra portföljer.
Risknyttjande och allokering
2022 har utvecklats till ett år kantat av stora problem och
med omfattande negativa avtryck i kapitalmarknaden.
Vi har varit igenom många besvärliga perioder sedan
millenniumskiftet och vid en tillbakablick hittar vi både
likheter och skillnader. De två stora strukturkriserna,
finanskrisen och pandemin, resulterade båda i mycket
snabba och stora börsfall samt tvärstopp i det ekonomiska
systemet.
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Låga värderingar materialiserades och köpsignalen
initierades av massiva stödinsatser från centralbanker
och regeringar via offensiva penning- och finanspolitiska
initiativ. Det liknar inte dagens situation där konjunkturen
sakta har gett vika och där centralbanker höjer räntorna
och startpunkten inkluderade bitvis klart högre
värderingar. Denna utveckling är mer en kombination
av klassiska konjunkturnedgångar kombinerat
med pysande värderingsbubblor (sekelskiftet) och
centralbanksåtstramning (2018). I denna typ av situation
gäller det att ha en åsikt om balansen mellan konjunkturens
svaghet och kapitalmarknadens värdering samt hålla ett öga
på investerarkollektivets risktagande. Låt oss därför inleda
med vår syn på konjunkturen.
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Nedjusterade BNP-prognoser, i %

Kraftfullt genomslag på kapitalmarknaden

Marknad

2022

Rev.

2023

Rev.

2024

Världen

3,1

0,1

2,6

-0,8

4,0

USA

1,5

-1,1

0,5

-1,2

2,0

Kina

3,5

-1,5

5,3

0,1

5,0

Sverige

2,6

0,8

0,0

-1,8

1,7

OECD

2,4

-0,2

0,9

-1,4

2,2

Euroområdet

2,7

0,6

0,3

-2,5

2,1

Emerging
markets

3,6

0,4

3,9

-0,5

5,4

Tabellen visar prognoser för årlig procentuell real ekonomisk tillväxt i linje
med vårt huvudscenario, uttryckt i köpkraftsjusterad BNP (PPP). Detaljerad redogörelse för våra ekonomiska prognoser finns under ”Internationell översikt”, som är ett utdrag ur Nordic Outlook från den 30 augusti.

Hoppet om en mjuklandning lever
Den ekonomiska bilden har överlag försämrats över sommaren. Det tvingar centralbanker till drastiska räntehöjningar.
Tillsammans med en allvarlig energikris i Europa urholkar det
hushållens köpkraft vilket är huvudskälet till att vi justerat
ner våra tillväxtprognoser rejält. En del ljuspunkter i form av
lättnader i globala värdekedjor, starka balansräkningar hos
hushåll och företag samt nedgångar i vissa råvarupriser gör att
vi bedömer att recessionen blir mild. För 2023 räknar vi med
en årstillväxt strax över noll i USA och Europa men under loppet av året stiger tillväxten sakta igen. Vi ser också framför oss
att inflationen vänder ner under hösten/vintern, vilket gör att
centralbankerna inte behöver höja räntan mer under nästa år.
Vi kan således inom några månader få en situation där makromomentum vänds från minus till plus, men från låga nivåer.
Men bilden är dock fortsatt osäker givet energikris, fortsatta
pandeminedstängningar i Kina och effekter på hushållshumöret från stigande inflation och fallande tillgångspriser.

Den starka dollarn gör att globala aktier, mätt i SEK,
har hållit emot bra

Den ovanliga kombinationen av en vikande konjunktur
och centralbanker som höjt och kommer att fortsätta höja
styrräntorna har fått stort genomslag på kapitalmarknaden.
Ett världsindex i lokal valuta har i skrivande stund sedan
årsskiftet fallit tillbaka med 17 procent, den svenska börsen
har backat med 25 procent och dess småbolagsindex
uppvisar nedgångar om närmare 35 procent. 10-åriga
statsobligationsräntor i USA har passerat 3 procent och de
svenska och tyska motsvarigheterna befinner sig på 1,5-2
procentsnivån. Kreditspreadarna i USA och Europa adderar
ytterligare 5-6 procentenheter till den underliggande
statsobligationsräntan för att resultera i aktuell ränta
på företagsobligationer i high yield-segmentet. Stigande
räntor och ökande kreditspreadar har inneburit en negativ
avkastning i storleksordningen 14 procent sedan årsskiftet
på den typen av ränteinvesteringar. Den amerikanska dollarn
uppvisar fortsatt styrka såsom den alltid gör i orostider och
idag får en svensk betala närmare 11 kronor för en dollar.
De positioner, i en balanserad portfölj, som minskat det
negativa utfallet hittills under 2022 har varit att ha mer
globala aktier än svenska, föredra defensiva företag
(ex läkemedelsbolag) och lågt värderade företag samt
energisektorn framför tillväxtbolag och cykliska företag,
att premiera ränteinvesteringar med låg riskprofil och kort
duration för att minimera påverkan från stigande räntor och
vidgade kreditspreadar samt slutligen att söka exponering
mot den amerikanska dollarn. Allt detta är exempel på
klassiska skeenden i en period med omfattande riskaversion.
De stora börsfallen och ränteuppgångarna och den stora
riskaversionen föder direkt frågan om recessionen redan är
fullt prissatt och att sommarens stabilisering är det första
tecknet på att den framåtblickande kapitalmarknaden redan
vädrar morgonluft trots alla problem som hopar sig?

Kraftfulla nedgångar på aktie- och räntemarknaden
samt en mycket svag krona

Källa: Bloomberg

Källa: Bloomberg

Grafen visar utvecklingen sedan 2010 för den svenska kronan mot euron
och den amerikanska dollarn. Den svaga svenska kronan under 2022 gör
att utvecklingen för globala aktier mätt i svenska kronor uppvisar klart
mindre negativa tal än motsvarande avkastning för den svenska börsen.

Grafen visar utvecklingen sedan inledningen av 2022 för svenska aktier
(SBX), MSCI Världsindex i svenska kronor samt MSCI EM i svenska
kronor. Dessutom visas utvecklingen för det svenska ränteindexet OMRX
Bond samt ett globalt High Yield-index valutasäkrat till svenska kronor.
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Den rådande värderingen tar höjd för sämre tider och når
nygamla nivåer
Att värderingen av finansiella tillgångar justerats ner
är rimligt eftersom vi lämnar nollränteperioden och de
kvantitativa lättnadernas likviditetsstöd bakom oss. Denna
period drev upp de flesta tillgångar, finansiella och reala,
till höga nivåer. Under det senaste året har en anpassning
skett mot ett finansiellt system som återigen bygger på mer
normala styrräntor bland världens centralbanker. Denna
anpassning har i mångt och mycket redan inträffat då
statsobligationsräntorna rusat upp och nått nivåer vi känner
igen från perioden innan finanskrisen som briserade 2008.
Effekterna av en kvantitativ åtstramning är svår att beräkna,
men den bör medföra högre räntor då utbudet av obligationer
stiger. Dessutom kommer volatiliteten att öka jämfört med
perioden då centralbankerna var ständiga köpare (QE).
Slutligen bör skillnaden i ränta mellan obligationer med hög
respektive låg risk öka. I dagens statsräntenivåer ligger
implicit en förväntan bland investerarna att centralbankerna
ska lyckas med sin inflationsbekämpning samt att
lågkonjunkturen ska vara av övergående natur.

strukturkriser såsom pandemin och finanskrisen, men högre
eller i linje med andra mindre problematiska perioder såsom
2015/16 och 2018. Vid den första av dessa två perioder var
oron kopplad till mycket låga energipriser, som befarandes
resultera i konkurser bland energibolag, samt en generellt
svag konjunktur. Den andra periodens oro berodde på att den
amerikanska centralbanken, precis som nu, höjde räntorna
och påbörjade en bantning av balansräkningen. Dagens
spreadnivåer indikerar således att investerare räknar med
betydande problem men att dessa inte ska blomma ut till en
strukturell kris med stor negativ påverkan på det finansiella
systemet under lång tid.

Till statsränteuppgången adderas spreadökningen
för att få aktuell ränta på High Yield-obligationer

2-åriga statsobligationsräntor har snabbt klättrat
till historiskt bekanta nivåer

Källa: Bloomberg
Grafen visar de aktuella och historiska räntespreadarna i USA och
Europa för företagsobligationssegmentet High Yield. I oroliga tider där
risken för kredithändelser ökar vidgas spreadarna.

Källa: Bloomberg
Grafen visar 2-åriga statsobligationsräntor i Sverige, Tyskland och
USA. Den snabba uppgången gör att dessa nu återigen är på nivåer
som gällde kring 2006, dvs före den globala finanskrisens dagar
och före perioden av extremt offensiv penningpolitik bland världens
centralbanker.

Till ovanstående normalisering av den underliggande
statsobligationsräntenivån får vi addera vidgade
kreditspreadar. Dessa visar på förhöjd oro för kreditförluster
och konkurser i spåren av den vacklande konjunkturbilden.
Studerar vi dagens spreadnivå ser vi att den är lägre än vid
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Aktiemarknaden är ett kommunicerande kärl med
räntemarknaden varför det är föga förvånande att vi finner
motsvarande anpassning även där. Hela aktiemarknadens
prissättning har reducerats och mest dramatisk har
utvecklingen varit för tillväxtbolag med låg eller ingen
lönsamhet idag och minst effekt har vi erhållit bland
redan lågt värderade företag (s.k. valueföretag). Hela
värderingsspektrumet har helt enkelt flyttats ner samt blivit
mer komprimerad. Detsamma gäller på regional basis där
exempelvis den över tiden högst värderade marknaden,
den amerikanska, har komprimerats mer än redan lågt
värderade marknader såsom Europa eller emerging markets
vars prissättning är mer i linje med deras långsiktiga snitt.
Inom respektive marknad är det fortsatt mycket stora
värderingsskillnader mellan sektorer och enskilda företag,
vilket fortsatt borgar för att ett aktivt aktieurval är mycket
viktigt för den förväntade avkastningen.
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Grafen nedan och till höger är sammanlänkade. Den högra
grafen visar bolagsanalytikernas syn på bolagsvinsterna
i den globala aktiemarknaden. För 2022 och 2023 utgör
detta prognoser som är behäftade med mycket osäkerhet i
dagens läge. Investerarkollektivet svarar också i enkäter att
de förväntar sig en besvärligare resa än vad analytikerna
räknar med. Grafen nedan anger P/E-talen för ett antal
aktiemarknader vilket inkluderar den prognostiserade
vinstutvecklingen för de kommande 12 månaderna.
Aktiemarknadens tillbakagång, som styrs av investerarna
har drivit ner värderingen, är mycket större än den justering
av de vinsterna som analytikerna än så länge genomfört.
Det som talar för analytikernas bild är att hittills har
företagen lyckats parera nedgången och inflationen på ett
bättre sätt än väntat, men frågan är om det även gäller
framöver. Placerarna diskonterar en svagare utveckling. En
mer detaljerad syn på den framtida utveckling av vinsterna
återfinns i aktieavsnitten men häri ligger definitivt en risk,
starkt kopplad till om vi får en mjuk recession eller en mer
besvärlig och utdragen lågkonjunktur med mer nedjusterade
vinstprognoser bland både analytiker och placerare.

P/E-talen har normaliserats under 2022...

... medan vinstprognoserna inte ser ut att ha
diskonterat den besvärliga konjunktur som stundar

Källa: Bloomberg
Grafen visar hur de aggregerade årliga vinstestimaten för MSCI
AC World har justerats över tiden. 2022 och 2023 ligger under det
långsiktiga genomsnittliga intervallet på 5-10 procent. I enkäter
svarar dock investerare att de är klart mer pessimistiska än så till
vinstutvecklingen under de kommande 12 månaderna.

Riskpaletten är mycket färgrik
Utöver den uppenbara risken kopplad till att vår prognos kring
den pågående inbromsningen i ekonomin och dess effekter
på företagens vinstgenereringsförmåga respektive den
kommande cykeln för kredithändelser och konkurser så finns
det också en rad andra risker som är viktigt att följa i närtid.
Kriget pågår fortfarande och Rysslands angrepp på Ukraina
fortsätter om än med en lägre intensitet. Samtidigt replikerar
Kreml på omvärldens sanktioner med ett annat vapen, flödet
av gas till resten av Europa. Detta har resulterat i en energikris
som kan komma att fortgå länge och åstadkomma mycket
skada. Vidare kan man inte utesluta att en trängd Putin väljer
att ta till ännu mer drastiska metoder för att ”vinna” kriget.

Källa: Bloomberg
Grafen visar de aktuella P/E-talen (pris/vinst) för ett antal regioner och
länder. Värderingen är på indexnivå utifrån MSCI. Skillnaderna inom
respektive marknad, på bolags och sektornivå, är fortsatt mycket stora.

Hittills har inflationen överstigit prognoserna. Detta kan
självklart fortsätta även om sannolikheten avtar för varje
procentenhet som den stiger. En mer trolig risk är att det tar
längre tid att får ner den mot centralbankernas långsiktiga
mål. Idag förväntas detta ske kring utgången av 2024. Det
går inte heller att utesluta att en högre nivå blir rådande även
efter 2024 exempelvis via en tilltagande löneökningsspiral.
Vad händer i det ekonomiska systemet när vi går från extremt
låg ränta till en mer normal dito samt växlar från kvantitativa
lättnader (QE) till motsvarande åtstramning (QT)? En hel del
av effekterna har redan drabbat oss via högre räntor och ökad
volatilitet. Kanske finns det även mer långtgående effekter
som blottar svagheter i systemet såsom att den skulduppbyggnad som skapades under stimulansperioden inte bär den
kvalitet som vi bedömt. Det skulle leda till ytterligare räntespreadökningar och ett vidare räntespektrum som följer den
”verkliga” kvalitetskartan bland världens låntagare.
Detta var ett axplock av potentiella risker och besvikelser
som lurar i bakgrunden och som skulle kunna utmana vårt
huvudscenario.
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Riskaptiten och positioneringen bland investerare är
försiktigare än bolagsanalytikernas vinstprognoser
Föga förvånande har investerarkollektivet både dragit ner sitt
risknyttjande samt drabbats av negativa marknadsrörelser
under året som förstärkt den defensiva rörelsen i deras
portföljer. I dagsläget är kollektivet av professionella
placerare försiktigt positionerade med en låg andel aktier
och en hög andel kassa i förhållande till det långsiktiga
genomsnittet. Det finns perioder i historien med ännu lägre
risktagande men de sammanfaller med strukturella kriser
såsom vid finanskrisen 2008/09 och då var det de massiva
börsfallen som tryckte ner allokeringen till exempel aktier
till ett bottenläge. Privatpersoner, och då främst i USA, har
inte vridit ner risken lika mycket i förhållande till historien
så där skulle ett utflöde kunna genereras. Sammantaget är
dock risktagandet mycket lägre än på länge och det var bland
annat enkätsvar om detta som bidrog till sommarens positiva
rekyl. Den har dock reverserats vilket borde indikera att vi är
tillbaka till den låga nivå på risktagandet som kunde avläsas i
mitten av juni då stabiliseringen påbörjades.
Dagens förändrade marknadsräntor har urholkat TINAargumentet (There Is No Alternative), som var rådande
under nollränteregimen. Det borde också leda till
omdisposition av förmögenhetsmassan, där en del rimligen
borde nå statsobligationsmarknaden som återigen har en
löpande positiv ränta, men det skiftet kommer kanske först
när investerare känner sig mer säkra på att perioden med
stigande räntor ligger bakom oss.
Problemen i världen radar upp sig men kapitalmarknadens
framåtblickande funktion motiverar vår neutrala position
Sommarens respit för den negativa trenden avfärdas av
många som en passus och att problemen som vi står inför är
så pass stora att det kommer att ta lång tid att lösa, varför
justeringarna i kapitalmarknaden måste bli mer omfattande
än de varit fram till dagens datum. Detta scenario med en
djup och utdragen lågkonjunktur skulle också medföra att
vinster sjunker och kredithändelserna och konkurserna
ökar rejält från dagens nivåer. Detta ligger inte i prisbilden,
värderingen, av finansiella tillgångar och har man det som sin
huvudtes är det en fortsatt defensivt vinklad portfölj som är
mest rimlig.
Vårt huvudscenario är mindre besvärande än det
ovanstående. Vi räknar med ett riktigt svagt helår 2023 men
att 2024 visar tydligt bättre tillväxt. Det innebär att den
ekonomiska aktiveten mätt månad över månad kan komma
att bottna ur under det första kvartalet nästa år. Vidare
räknar vi med att inflationen toppar ungefär samtidigt och att
centralbankerna därmed avblåser sina räntehöjningar och
istället håller räntenivån intakt under en period för att på så
sätt dämpa inflationen. Även i detta scenario är det rimligt att
anta att vinsterna kommer att ta stryk via sämre volymer och
inom rimliga gränser lägre marginaler. Dock handlar det inte
om lönsamhetshaverier som vi fått uppleva under pandemin
och finanskrisen då båda dessa fall är exempel på skeenden
där hela systemet gjorde en tvärnit.
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”

Vi räknar med ett riktigt svagt helår
2023 men att 2024 visar tydligt
bättre tillväxt.”
I vårt huvudscenario är det troligt att investerare kommer
att se 2023 som ett förlorat år och istället blicka ut över
2024, dvs förlänga sin investeringshorisont. Därmed
kommer investerare inom en ganska snar framtid inkludera
en vändning och förbättring av situationen och anpassa
sin risknivå samt positionering utefter detta. I praktiken
skulle det innebära att det finns goda förutsättningar för
att riskaptiten bottnar under den andra halvan av 2022.
Beaktar vi detta och tar hänsyn till en rimlig värdering och en
defensiv positionering landar vi i att det är lämpligt med ett
neutralt risknyttjande i våra portföljer trots alla mörka moln
på himlen.
I vanlig ordning är det lämpligt att ha en bred riskexponering
när tiderna är osäkra. Det ger stabilitet och framtida
manöverutrymme och bör tillämpas oavsett om man är
anhängare av scenariot med en djupare nedgång eller
den mildare varianten. Det är en princip vi tillämpat i våra
portföljer under året och fortfarande tillämpar. Det har givit
en avkastning som är robustare än den annars skulle varit.
Exempel på dämpande effekter under året i våra portföljer är
exponeringar mot lågt värderade svenska aktier, övervikten
mot globala aktier och dess positiva valutaeffekt, innehaven
i alternativa investeringar med låg korrelation till aktier
och företagsobligationer som inte fallit i värde samt en kort
duration i våra ränteportföljer som minskat genomslaget från
ränteuppgången. Exempel på det motsatta är vår exponering
mot tillväxtbolag inom globala aktier och allokeringen mellan
olika tillgångsslag samt våra hållbarhetsexkluderingar
som under 2022 missgynnat avkastningen när oljeoch gaspriserna stigit kraftig. Detta är ett långsiktigt
ställningstagande som vi anser sunt och som vi räknar med
kommer att främja avkastningen.
I perioder av medvind blir riskspridningen ofta ifrågasatt då
den delvis kostar en del i avkastning medan dess förtjänster
i regel blir mycket tydliga under perioder med motvind. Det
innebär att vi kan tänka oss att koncentrera våra portföljer
men först måste vi få fler tecken på att vårt scenario infrias
för då kommer trenden att stabiliseras och volatiliteten att
minska.
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Globala aktier
—
Starka bolag
men mörka moln
Hög inflation och fallande ekonomisk tillväxt
kombinerat med centralbanker som stramar åt
likviditeten har varit en giftig cocktail för börsen.
Utvecklingen under 2022 har varit den motsatta
jämfört med de senaste åren avseende sektorer
och stilutveckling. De tidigare hyllade tillväxtbolagen har agerat slagpåse medan de ”smutsiga”
sektorerna såsom olja och gas-, vapen och
tobaksindustrin står som vinnare. Företagen har
trotsat den ekonomiska motvinden och levererat
förvånansvärt bra resultatutveckling, vilket dragit
ned värderingarna och mildrat börsnedgången.

I början på sommaren var placerarna djupt skeptiska till
börsen vilket avspeglades i såväl enkätundersökningar som
diverse riskbarometrar. Den negativa positioneringen lade
grunden för en kraftig uppåtrekyl, som förvånade många,
givet den fortsatt försämrade omvärldsbilden. I tider av
genuin osäkerhet tenderar börsens diskonteringshorisont
fullt naturligt att minska. Högsommarens börsuppgång har
ackompanjerats av en förlängd horisont, placerarna har
börjat se runt hörnet och sannolikt diskonterat en någorlunda
mild nedgång i tillväxten, samt att inflationen och räntor
toppar och vänder ner. Det kan dock öppna för besvikelser
kommande månader.
Som framgår i denna rapport blir nedgången i tillväxt
accentuerad och tämligen utdragen, om än inte ett ras i stil
med den globala finanskrisen. Det finansiella systemet är
betydligt mer robust och balansräkningarna i privat sektor
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är starka. Men med en envis och mer bred inflationsbild som
gäckat prognoserna på uppsidan, en europeisk energikris
som blommar ut, tillväxtproblem i Kina och centralbanker
med QT (indragen likviditet) på agendan finns det gott om
orosmoln som kan förmörka börshimlen under kommande
månader.
Positiva krafter håller emot trots motvind
Mot orosmolnen står, som alltid, ett antal styrketecken.
Här märks redan en försiktig positionering bland placerare,
tecken på lättnader i globala leveranskedjor och inte minst
resultatutvecklingen där bolagen under en lång följd av
kvartal överraskat positivt och lyckats bibehålla höga
marginaler. Kanske förklarar det varför vinstprognoserna för
i år och nästa år i stort har varit oförändrade, trots de klart
försämrade förutsättningarna.

9

Globala aktier

Drygt 5% vinstökningar ligger i bilden för såväl 2022
som 2023, där exceptionellt god vinstutveckling för
flera råvaruproducenter håller uppe nivåerna. Men
med vinstmarginaler på historiskt höga nivåer samtidigt
som volymökningar taktar ned och kostnadsinflation
från råvaror, komponenter, fraktkostnader och löner är
uppenbart problematiska är risken stor för marginalpress.
Hög efterfrågan och oförmåga att leverera varor har varit
bidragande till acceptans av högre priser och därmed
starka företagsvinster, men en viss trendvändning kan
skönjas vilket bland annat lageruppbyggnad i vissa sektorer
vittnar om. Således är det risk för att pendeln svänger
snabbare än förväntningarna, som till stor del bygger på
optimistiska företagsledares upplevda förmåga att parera
volymbortfall och kostnadsökningar med effektiviseringar
och prishöjningar. Poängteras ska att de positiva krafterna än
så länge håller emot förvånansvärt väl trots ekonomisk och
penningpolitisk motvind.

Företagsvärdet i förhållande till försäljningsprognos för 2023

Värderingen av det egna kapitalet fortfarande på
historiskt höga nivåer

Källa: Bloomberg
Grafen visar värderingen av det egna kapitalet i förhållande till priset
per aktie. Relativt höga nivåer i ett femårsperspektiv trots nedgången
i år.

Vinstvärderingen tillbaka på historiskt genomsnitt

Källa: Bloomberg
Företagsvärdet (Enterprise Value) i förhållandet till försäljningsprognosen är på ungefär samma nivåer som före covid. Fortfarande en
relativt hög värdering på försäljningsmultiplar.

Nedgången under året indikerar att börserna diskonterat en
klart svagare utveckling än under det återhämtningspräglade
fjolåret. Hittills i år har de största regionala börsblocken
utvecklats ungefär lika, men kasten har varit stora. Europa
klarade sig bra i början på året trots närheten till kriget i
Ukraina och stigande energipriser, vilket främst berodde på
en hög andel lågt värderade bolag som klarade sig bättre
under den initiala ränteuppgången, men pendeln har svängt
till Europas nackdel. Den amerikanska börsen klarar sig i
regel bättre i tider av konjunkturoro, så även i år, trots en hög
andel i teknologisektorn som utvecklats dåligt. Ränteuppgång
och stark amerikansk valuta är i regel negativt för emerging
markets, men liksom Europa har den låga värderingen mildrat
nedsidan. Vi förordar USA som börsregion då vinsterna är
relativt motståndskraftiga i sämre tider, liksom emerging
markets då värderingen är låg samt penningpolitiken mindre
åtstramande.
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Källa: Bloomberg
Vinstvärderingen, i det här fallet P/E-talet är tillbaka på ett femårssnitt.
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Relativ små skillnader i geografisk utveckling

I vårt huvudscenario vilket bäst kan beskrivas som en
kontrollerad konjunkturnedgång bör kvalitetsbolag med
starka kassaflöden och balansräkningar samt förmåga
att öka försäljning och vinster utan alltför mycket hjälp av
konjunkturen klara sig bäst. Den här typen av bolag återfinns
i de flesta sektorer, men är mest välrepresenterade i
teknologi- och hälsovårdssektorn.
Kursnedgångar parat med hyggliga vinstökningar har gjort att
vinstvärderingarna tydligt kommit ner. Som grafen nedan visar är det de högre värderade tillväxtbolagen som värderats
ned mest, vilket är rimligt då deras värderingspremium var
på rekordnivåer och de är mer känsliga för ränteuppgångar.

Tillväxtbolagen har värderats ned mer än övriga
börsen
Källa: Bloomberg
Grafen visar den regionala börsutvecklingen i år i gemensam valuta (USD). Europa har halkat efter övriga regioner i takt med sämre
ekonomiska data och stigande gaspriser medan USA-börsen har klarat
börsfallet bäst trots den höga andelen tillväxtbolag.

Sektorerna med störst motvind i år är tidigare års vinnare
Teknologi, media/kommunikation och konsumentsektorn
har värderats ned rejält, främst på grund av tidigare
ansträngda multiplar. Konjunkturokänsliga sektorer som
defensiva konsumentvaror (dagligvaruhandel, tobak etc)
och hälsovårdssektorn har klarat börsfallet med mindre
nedgångar. I särklass bäst har oljesektorn (+22% mätt i
USD i år) utvecklats och är den enda sektorn med positiv
avkastning (ej med i grafen nedan).
Källa: Bloomberg

Defensiv exponering har klarat börsfallet bäst i år
och tidigare års vinnarsektorer tillhör årets förlorare

Tillväxtbolagens P/E-tal har krympt från 29 vid årsskiftet till 21 medan
den breda marknadens P/E-tal har minskat från 18 till 14 under samma
period.

I nuläget värderas globala aktier till en historisk snittmultipel
(mätt som P/E-tal), så det finns risk för ytterligare
vinstmultipelkontraktion om förutsättningarna förvärras
ytterligare. De trögrörliga nyckeltalen såsom värderingen av
det egna kapitalet samt försäljningsvärderingen är på högre
nivåer, vilket beror på ett relativt högt marginalantagande.
Vid en djupare ekonomisk nedgång blir det svårt att
försvara lönsamheten och då kommer också nuvarande
vinstantaganden rejält på skam. Det är därför svårt att köpa
aktier bara utifrån värderingsparametern.

Källa: Bloomberg
Grafen visar utvalda sektorers utveckling i år i gemensam valuta (USD).
Oljesektorn är ej med i grafen men det kan noteras att oljebolagen rusat
upp på börserna i år och var upp drygt 22% i början av september.
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Om höstens utveckling ger oss skäl att blåsa faran över vad
gäller djupet på inbromsningen och höjden på inflations- och
ränteuppgångarna, då kan sommarens uppgång mycket
väl markera inledningen på en ny positiv börstrend. Men
givet de tydliga motvindarna och den fundamentala
osäkerheten bör risken för att sommarens kursbotten
testas inte underskattas. Vi får leva med en fortsatt osäker
stagflationsmiljö som i vår bedömning övergår i en ekonomisk
återhämtning med fallande inflation under nästa år. Rimligt
goda förutsättningar finns för en positiv börsutveckling från
nuvarande nivåer men kasten blir troligen stora.
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Nordiska aktier
—
Ljusning vid horisonten
Trots stora och påtagliga problem i närtid, som
är extremt uppmärksammade, börjar vi nu se
ljuset i tunneln när det kommer till den nordiska
aktiemarknaden. Bortsett från svenska små/
medelstora bolag har i princip alla de bubblor
vi varnat för under det senaste dryga året nu
försvunnit och som helhet ser den nordiska
aktiemarknaden attraktivt värderad ut.

Feds inflationsbekämpning har fått långsiktiga
inflationsförväntningar och långa marknadsräntor att
stabiliseras. Energikrisen i EU är akut och stor men hanteras
bättre än vad som kunnat befaras och stimulerar till stora
investeringar på området. Nordiska bolag är i relativa termer
välpositionerade att hantera energikrisen och det finns
många vinnare. Vinstutvecklingen har varit överraskande
motståndskraftig hittills, om än med betydande stöd från
valutautvecklingen. Konjunkturmässigt ligger det värsta
fortfarande framför oss men börsen diskonterar alltid i
förväg, så gott den förmår, och det kan snart vara dags
att diskontera nästa uppgång. Osäkerheten relaterad till
kriget i Ukraina och Kinas covidstrategi är två betydande
osäkerhetsmoment som håller tillbaka en annars
gryende optimism. Sammantaget ser vi osedvanligt bra
förutsättningar för selektiva köp bland storbolagen på de
nordiska börserna och räknar med positiv utveckling för
index som helhet det närmaste året.
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Överraskande solid vinstutveckling
Rapporterna för årets andra kvartal blev inte den katalysator
för nedjusteringar av vinstprognoser som vi och många
investerare hade befarat. Det var i sig en viktig delförklaring
till sommarens relativt starka börsutveckling. Men med allt
elände i form av energikris, inflation och stigande räntor
var det sannolikt bara en tidsfråga när, inte om vinsterna
skulle börja falla och analytikerna skulle tvingas till kraftiga
nedjusteringar. Eller? Vi kan efter möten med ett stort
antal nordiska storbolag i slutet av augusti konstatera att
efterfrågan ser fortsatt bra ut för många företag. För vissa
segment syns effekterna av deprimerade konsumenter
medan andra gynnas av stora satsningar på energiområdet.
I viss mån dopas vinsterna i nordiska börsbolag, inte minst
svenska, från svaga valutor. Inom norsk offshore-sektor råder
högkonjunktur. Därtill är många nordiska industriföretag
relativa vinnare på energikrisen tack vare relativt bättre
tillgång på pålitlig energi till väsentligt lägre kostnad än
konkurrenter på kontinenten.
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Det finns ofta flera skäl till detta, det är inte enbart regionens
fördelaktiga tillgång på framför allt vattenkraft utan även
vind- och kärnkraft. Överraskande många konkurrenter
inom energiintensiva industrier på kontinenten har inte
säkrat energitillgång med långa avtal såsom i princip alla
energislukarna i Norden gjort. Många nordiska bolag har
också kommit längre med energieffektiviseringar, ofta
relaterat till hållbarhetssatsningar. Inom exempelvis
skogsindustrin är det påtagligt hur nordisk industri sedan
länge ersatt fossil energi med biomassa i väsentligt större
utsträckning än kontinentala konkurrenter. Även om de
drabbas negativt från högre kostnader sticker skog- och
metallindustrin i Norden ut som relativa vinnare på
energikrisen, åtminstone i ett kortsiktigt perspektiv.

men det investeras även stort i biogas/biometan och andra
energialternativ. Ett uppsving i efterfrågan från energisektorn
är för ett antal industribolag på nordiska börser sannolikt
viktigare än den avmattning som noteras inom mer
konsumentnära produkter. Åtminstone vissa delar av denna
investeringsboom i energiområdet bör kunna hålla i sig under
många år framöver.

Svag krona dopar vinsterna i svenska börsbolag

Fortsatt stabil eller positiv vinstutveckling i Norden
och Sverige

Källa: Bloomberg
Grafen visar växelkursen för svenska kronor mot amerikanska dollar.
Det är mer än 20 år sedan kronan var lika svag mot dollarn. Den starka
dollarn/svaga kronan bidrar till att lyfta vinsterna i svenska börsbolag.
Även norska kronor, euro och danska kronor är historiskt svaga mot
dollarn.
Källa: Bloomberg, SEB
Grafen visar indexerad vinstutveckling, konsensusprognoser 12
månader framåtblickande för VINX Norden-index respektive de 30 mest
likvida aktierna på Stockholmsbörsen. Hittills syns ingen svaghet, trots
illavarslande konjunktursignaler, energikris och kostnadsinflation. Färsk
kommunikation från en rad stora börsbolag i slutet av augusti indikerar
att inte heller tredje kvartalet blir katalysator för större nedrevideringar.

Vinnare på investeringslyft
Energikrisen har också en positiv sida. Det är relativt
många nordiska industriföretag som har goda möjligheter
att dra nytta av investeringarna som nu sker på området.
I samband med SEB:s nordiska storbolagsseminarium i
slutet av augusti påpekade flera industriföretag att ”allt
inom energisektorn” utvecklas starkt. Det investeras
inom såväl förnybara energikällor som kärnkraft och
fossil energi. Energieffektiviserande produkter som
exempelvis värmepumpar säljer också fortsatt mycket
bra. En underleverantör av utrustning som kan användas
för att hantera flytande naturgas (LNG) rapporterar om
exceptionellt gynnsamt marknadsläge, orderboken är
fylld fem år framåt. Denna höga investeringsaktivitet
inom LNG har en annan positiv sida, enligt VD:n för ett
av Sveriges största industriföretag har företag runt om
i Europa varit snabba med att investera i alternativa
lösningar och säkerställa att verksamheten ska kunna
fortsätta bedrivas mer eller mindre som vanligt även om/
när naturgasleveranserna från Ryssland upphör. Bland det
vanligaste är sannolikt lösningar för att kunna köpa in LNG,
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Tydligt identifierade förlorare
Det finns många bolag som påverkas och framför allt
kommer att påverkas negativt av hushållens reducerade
konsumtionsutrymme till följd av höga energikostnader och
högre räntor. Vi tycker oss se en omfattande spekulation
kring detta, exempelvis bör den historiskt låga värderingen
av konsumentvarubolag i Sverige vara en reflektion av
investerarnas farhågor om att analytikerna inte lagt in
tillräckligt negativa antaganden i sina vinstprognoser. Snitt
P/E-talet för sex av de största konsumentvarubolagen
på Stockholmsbörsen, exklusive livsmedelshandel, är 27
procent lägre än genomsnittet de senaste fem åren och
35 procent lägre än för ett år sedan. Analytikerna har
uppenbart redan observerat och försökt ta höjd för de
konjunkturproblem de ser för konsumentvarubolagen.
Vinstprognoserna har i samtliga bolag justerats ner
kraftigt under det senaste halvåret men givetvis återstår
det att se om det varit tillräckligt. I tydlig kontrast mot
konsumentvarubolagen finner vi de normalt mycket
konjunkturokänsliga läkemedelsbolagen. Värderingarna
för dem är idag på samma nivå som för ett år sedan och 13
procent högre än snittet de senaste 5 åren.
Slutsatsen av detta är inte köp konsumentvaror och sälj
läkemedel eller tvärtom, men det innebär sannolikt att
konsumentvarubolagen måste drabbas signifikant värre
än vad analytikerna hittills räknat med för att motivera
ytterligare kursfall från dagens redan pressade nivåer.
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Historiskt stor rabatt på konsumentbolag mot
läkemedelsbolag

Ryssland stängde nyss av gasleveranserna till EU och det är
vid produktionen av denna skrift fortfarande osäkert vilken politisk respons detta kommer få i form av energiprisregleringar
och tillhörande fördelningsmekanism (ransonering), beroende
på vad som görs kan det skapa betydande rörelser också på
börsen. Samtidigt menar vi att denna utveckling inte är en blixt
från klar himmel utan något som gradvis gått från att vara en
fråga ”om” till ”när” det ska inträffa.
Värderingar ser lockande ut igen

Källa: Bloomberg, SEB
Diagrammet visar P/E-talet 12 månader framåtblickande konsensus för
sex svenska konsumentvarubolag (oviktat medelvärde, dagligvaruhandel ingår inte) och de två största läkemedelsbolagen på nordiska
börser. Utöver att analytikerna redan bör ha tagit med en viss avmattning i sina vinstprognoser för konsumentvarubolagen har investerarna
applicerat en historiskt stor rabatt på dessa aktier. För att vara negativ
till konsumentvaruaktier från dagens nivåer räcker det inte med
insikten att bolagen kommer att drabbas negativt när konsumenterna
stramar åt konsumtionen, effekten behöver sannolikt bli väsentligt
större än vad analytikerna redan har räknat med i sina prognoser.

Kinas politik kan få stora men svårbedömda konsekvenser
Kinas extremt aggressiva bekämpning av covid har redan
fått enorma konsekvenser för ekonomin. Trots en för landet
extrem ungdomsarbetslöshet och vad som närmast kan
liknas med en kollaps för både nybyggande av bostäder
och i konsumentförtroendet syns ännu inga tecken på att
landet ska lägga om den för ekonomin förödande strategin.
Utvecklingen är svårbedömd men kan leda till nya negativa
chocker för världsekonomin. De stora nedstängningarna
i Shanghai tidigare i år fick betydande återverkningar på
såväl det globala transportsystemet som tillgången på
bland annat vissa kritiska elektronikkomponenter. En av
få tydliga ljuspunkter för konjunktur och vinster är den
förbättrade tillgången på allt från transportkapacitet till
elektronikkomponenter. Detta kan däremot förändras
snabbt till det sämre igen om utvecklingen i Kina går åt fel
håll. Företag i västvärlden har sedan en tid arbetat hårt med
att diversifiera sina inköp där de är påtagligt beroende av
underleverantörer i Kina. Omställningen kommer dock att ta
tid och beroendet av Kina är fortsatt mycket stort.
En överraskande förvärring eller utbredning av kriget mellan
Ryssland och Ukraina är också ett potentiellt hot. Till skillnad
från den redan väl uppmärksammade energikrisen och
konjunkturavmattningen är Kina och Ryssland potentiella
källor till obehagliga överraskningar som kan skapa
börsturbulens. Det är däremot sällan som en händelse som
marknaden redan haft lång tid på sig att diskontera medfört
särskilt mycket turbulens när den väl inträffar.
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För exakt ett år sedan varnade vi för bubblor i en rad sektorer
på börsen inklusive investmentbolag, fastighetsbolag
och serieförvärvsbolag samt lyfte fram de oroväckande
värderingarna på många andra så kallade tillväxtbolag.
Tillsammans bidrog dessa till att hela börsen värderades
oroväckande högt och värre skulle det bli innan bubblorna
briserade, men idag är läget helt annorlunda. Förvisso ser
segmentet medelstora och små svenska bolag fortfarande
inte speciellt aptitligt värderat ut, men Norden som helhet
har återfått en lockande värdering med historiskt låga P/E-tal
och en relativt normal värdering av eget kapital.
De stora svenska bolagen, OMXS30, har återigen lockande
värderingar både av vinsterna och på mer trögrörliga
multiplar som värderingen av eget kapital. Multiplarna
ligger nära bottennivåerna de senaste 10 åren. Med dagens
värderingar krävs inga mirakel vad gäller vinstutvecklingen
framöver för att en långsiktig investering ska bli
framgångsrik, enbart direktavkastningen väntas uppgå
till 4 procent det närmaste året för OMXS30-index. En låg
värdering garanterar inte en bra avkastning men ger ett extra
skydd om exempelvis vinstutvecklingen inte skulle leva upp
till förväntningarna.
Såsom det fanns gott om bubblor och starkt misstänkta
bubblor på börsen när marknaden var som dyrast runt
årsskiftet finns det idag, när börssnittet har en värdering nära
tio-års-lägsta-nivåer, gott om aktier som lockar. Vi bedömer
att det idag finns goda möjligheter att göra vad som framöver
kommer visa sig vara riktiga fyndköp. Strategin är dock inte
riskfri, extraordinärt låga värderingar i enskilda bolag kan
också vara en varningsklocka och ett tecken på att något inte
står rätt till.
Stabilisering av långa inflationsförväntningar ger stöd
Under sensommaren, liksom under perioder tidigare
i år, har börsen reagerat kraftigt negativt på hökaktig
kommunikation från centralbanker med amerikanska Federal
Reserve i spetsen. Vi finner det dock klart uppmuntrande
att trots den senaste tidens kraftiga uppgång i korta räntor,
vilket speglar förväntningarna om större och snabbare
styrräntehöjningar, har räntorna på längre löptider som 10 år
(åtminstone ännu) inte klättrat över toppnivåerna från juni.
Inflationsförväntningarna för kommande 10 år är tillbaka
nere kring 2,5 procent, en nivå som nåddes redan i maj 2021
och kan därmed beskrivas som ganska stabila igen efter en
period av oro under vår- och försommar då de tidvis översteg
3 procent. Vi ser det som ett tecken på att marknaden
återfått förtroendet för Feds förmåga att hantera inflationen.
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Nordiska aktier

Värdering av stora bolag nära 10 års lägsta i Sverige

Källa: Bloomberg

Låg värdering av vinsterna i Norden och Sverige

Källa: Bloomberg

Grafen visar värderingen av bokfört eget kapital i nordiska respektive
svenska börsbolag. VINX Norden-index innehåller 187 nordiska stora
och medelstora bolag medan OMXS30 är de 30 mest likvida aktierna
på Stockholmsbörsen. OMXS30 är nära bottennivåerna de senaste 10
åren. Vinx är fortfarande något hög i ett historiskt perspektiv men inte
längre alarmerande dyrt som vid årsskiftet.

Grafen visar P/E-talet 12 månader framåtblickande konsensus för VINX
Norden-index och OMXS30. Fjolårets bubbliga värderingar är ett minne
blott, P/E talet för både Norden och de stora bolagen på Stockholmsbörsen är nu nära de lägsta nivåerna de handlats på under de senaste 9
åren.

Det är svårt att utifrån den utveckling vi sett hittills
på räntemarknaden, inklusive förväntade framtida
styrräntehöjningar, motivera väsentligt lägre värdering
av aktier. Trots den senaste tidens centralbanksdrivna
börsturbulens menar vi därmed att hotet mot
aktiemarknaden från stigande inflation och avkastningskrav
har mildrats. En motvind som vi dock kommer att tvingas leva
med under lång tid är den från centralbankernas kvantitativa
åtstramningar. Centralbankerna kommer inte bidra med det
stöd för ständigt högre tillgångspriser som de gjort under det
senaste decenniet och under pandemiåren i synnerhet. Vi får
nu istället motsatt effekt.

Inflationsförväntningar och långränta har
stabiliserats

Sammanfattning
Vinstutvecklingen har varit överraskande motståndskraftig
hittills, om än med betydande stöd från valutaeffekter.
Konjunkturmässigt ligger det värsta fortfarande framför
oss men börsen diskonterar alltid i förväg, så gott den
förmår, och det kan snart vara dags att diskontera nästa
uppgång. Osäkerheten relaterad till kriget i Ukraina och Kinas
covidstrategi är dock två betydande osäkerhetsmoment som
håller tillbaka en annars gryende optimism. Sammantaget
ser vi osedvanligt bra förutsättningar för selektiva köp bland
storbolagen på de nordiska börserna och vi räknar med en
positiv utveckling för index det närmaste året.
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Källa: Bloomberg, SEB
Diagrammet visar räntan på 10-åriga amerikanska statsobligationer
samt 10-åriga realränteobligationer och inflationsförväntningarna de
kommande 10 åren. Efter en rusning tidigare i år har marknaden återfått
förtroendet till Feds förmåga att balansera inflationen. De aggressiva
räntehöjningarna har bidragit till att sänka inflationsförväntningarna
tillbaka till samma nivå som i oktober förra året. De långa räntorna har
varit relativt stabila efter en rusning mellan mars och maj tidigare i år.
Långräntorna är normalt av större vikt för värderingen av aktier än
korträntor, som fortsatt klättra till följd av förväntad aggressiv inflationsbekämpning från centralbanken.
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Uppgången i långräntor
allt närmare vägs ände
De kraftfulla uppgångar i både långräntor och
kreditspreadar som präglade räntemarknaden
under det andra kvartalet nådde sin kulmen vid
ingången till det tredje kvartalet. Vid den tidpunkten handlades den amerikanska 10-åriga statsräntan till 3,50 procent, vilket innebar en uppgång
på 2 procentenheter från årets början. Samtidigt
uppgick ränteskillnaden mellan amerikanska High
Yield-krediter och amerikansk statsränta med
motsvarande löptid (kreditspreaden) vid den
tidpunkten till 6,0 procent, en dubblering från inledningen av året när samma kreditspread var 3,0
procent. Förklaringen till dessa rörelser var den
rekordhöga inflationen som fick världens större
centralbanker att agera kraftfullt med räntevapnet i både ord och handling, samt rädslan för
dess negativa följdeffekter på den ekonomiska
tillväxten och i värsta fall recession.

Statsobligationer (exkl emerging markets)
Det som fick ränteuppgången att avstanna under inledningen
av juli var en försiktigare retorik från den amerikanska
centralbanken Federal Reserve (Fed), något som till och med
fick marknadsaktörer att börja prognostisera amerikanska
styrräntesänkningar under första halvåret 2023. De senaste
40 årens utveckling visar att amerikanska långräntor normalt
når sin högsta nivå strax innan Fed avslutar sin höjningscykel.
Det betyder också att USA:s 2- och 10-åriga statsräntor
handlas på samma nivå eller strax under styrräntan vid
denna tidpunkt. Enligt våra uppdaterade prognoser, efter
publikationen av Nordic Outlook samt att den amerikanska
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inflationen för augusti presenterades den 13 september,
väntas 10-årsräntan handlas till 3,80 procent i slutet av
2022 baserat på vår prognos att styrräntan då ska ha nått
maximum på 4,00 procent. Vi bedömer sannolikheten
som låg att 10-årsräntan ska bryta 4,00 procent om inte
tillväxtutsikterna tydligt förbättras vilket skulle motivera
ytterligare räntehöjningar. Nästa år väntas USA:s långränta
handlas till 50 räntepunkter under styrräntan precis innan
Fed genomför första räntesänkningen. Detta tillsammans
med kvantitativa lättnader föranleder vår prognos om att
den amerikanska 10-årsräntan kommer att handlas till 3,30
procent i slutet av 2023 och till 2,60 procent i slutet av 2024.
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Även om den europeiska centralbanken (ECB) inledde sina
räntehöjningar så sent som i juli förväntas ECB nu också
avsluta höjningscykeln redan i början av 2023. Inlåningsräntan
toppar då på 1,75 procent och refiräntan på 2,25 procent,
strax efter att Fed-räntan nått sitt maximum. Vi räknar med
att långa globala räntor rör sig uppåt igen under hösten men
de når inte upp till nivåerna som noterades i juni i år. Tyska
långräntor har följt förväntningarna på ECB:s höjningscykel.
I juni – när marknaden räknade med att ECB:s inlåningsränta
skulle nå 2,50 procent 2023 – låg tyska 10-årsräntan på
1,93 procent. Trots hög inflation är det osannolikt att dessa
kortränteförväntningar återkommer när tillväxten nu faller.
Avslutningen på ECB:s QE-program (ökar likviditet) väntas
bidra till att höja långa räntor något. Vår prognos är att en tysk
10-årig ränta handlas till 2,00 procent under 2023 och sedan
sjunker 2024 när ECB sänker styrräntorna.
Riksbanken, som var sent ur startblocken, har nu fått
upp farten och väntas leverera en höjning om 75 punkter
i september följt av ytterligare 75 punkter i november.
Efter en sista mindre höjning i februari 2023 nås slutnivån
2,50 procent. Svensk långräntedifferens mot Tyskland
har uppvisat hög volatilitet under sommaren med ökad
marginal för obligationer med kortare löptider. Den 10-åriga
räntedifferensen har samtidigt minskat betydligt. I likhet
med USA har den svenska räntekurvan inverterat, vilket
innebär att den 2-åriga statsräntan handlas högre än den
10-åriga statsräntan. Att Riksbanken nästan helt slutar köpa
obligationer 2023 – och höjer mer än ECB – talar för att
differensen stiger något under det närmaste året.

Åter höga nivåer för 10-åriga statsobligationer
efter nedgång under sommaren

Prognoser för statsobligationer
Räntan för 10-åriga
statsobligationer
USA

19 Sep
3,49

Dec
2022
3,80

Dec
2023
3,30

Dec
2024
2,60

Tyskland

1,80

2,00

1,90

1,80

Sverige

1,87

2,25

2,40

2,30

Källa: SEB, prognoser september 2022
Den amerikanska 10-årsräntan förväntas nå sin topp under slutet av
2022 samtidigt som motsvarande ränta i Sverige förväntas vända ner
under 2023.

Företagsobligationer – Investment Grade (IG) och High
Yield (HY)
Marknadsförutsättningarna för företagsobligationer var
påtagligt svåra under det första halvåret. Kraftigt stigande
långräntor verkade negativt på alla ränteplaceringar med
någon form av löptid samtidigt som risken för kredithändelser
bland företagen ökade i takt med högre räntor. Detta
mot bakgrund av högre kostnader och befarad svagare
efterfrågan i en värld med lägre tillväxt. Det var inte bara
riktningen på långräntor och kreditspreadar som hämmade,
även storleken på rörelserna har varit ovanligt kraftfulla.
Den amerikanska 10-årsräntan steg från 1,5 procent vid
årets början till 3,50 procent strax innan halvårsskiftet,
för att i skrivande stund handlas runt 3,25 procent. För
kreditspreadar på amerikanska high yield-obligationer
var bilden densamma, dessa inledde året på 3 procent
för att stiga till 6 procent vid halvårsskiftet och handlas i
nuläget kring 5 procent. Under senare delen av juni valde
den amerikanska centralbanken att lätta något på den
tidigare åtstramande retoriken, detta medförde en mindre
lättnadsrekyl under sommaren.
Blickar vi framåt finns det såväl positiva som negativa
faktorer att beakta avseende företagsobligationer. Den
negativa effekten från stigande räntor bör mattas av i
takt med att inflationen stabiliseras och därefter vända
nedåt, samtidigt som mycket av de kommunicerade
centralbankshöjningarna är prissatta i marknaden. Det högre
ränteläget innebär förvisso högre finansieringskostnader
för bolagen, dock valde många företag att lägga om delar
av sina lån under perioden med låga räntor vilket lindrar
kostnadseffekten av högre räntor. Flödesbilden som varit
genomgående negativ under större delen av året har
stabiliserats och positioneringen har genom detta delvis
anpassats till svårare förutsättningar.

Källa: Macrobond
Federal Reserves försiktigare retorik kring penningpolitisk åtstramning
fick 10-åriga statsobligationsräntor att tillfälligt falla tillbaka under
sommaren.
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Den faktor som tilldrar sig mest osäkerhet i nuläget
är kreditrisken bland företagen. Trots att företagens
kvartalsrapporter för såväl det första som det andra
kvartalet levde upp till förväntningarna, samt att antalet
kredithändelser för närvarande är på rekordlåga nivåer,
skulle en eventuell recession kunna förändra bilden till det
sämre relativt hastigt. Rating-institutet Moody’s bedömer att
andelen kredithändelser inom High Yield kommer stiga från
dagens nivå strax under 3 procent mot det historiska snittet
kring 4 procent på 12 månaders sikt. Skulle inbromsningen
i den ekonomiska tillväxten överraska negativt implicerar
det en större andel kredithändelser och därmed större
kreditspreadar i företagsobligationsmarknaden.
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Farhågor om recession höjer kreditrisken hos
företagsobligationer

Källa: Bloomberg/Macrobond
Avmattningen i ekonomisk tillväxt givet centralbankernas kraftfulla
räntehöjningar kan leda till recession, något som föranlett högre
kreditrisk och större ränteskillnad för företagsobligationer inom High
Yield-segmentet.

Tillväxtmarknadsobligationer – Emerging Market Debt
(EMD)
Stigande räntor, en stark amerikansk dollar och tilltagande
farhågor om ett framtida recessionsscenario har inneburit
svåra förutsättningar för tillväxtmarknadsobligationer under
2022. Detta har föranlett både kraftiga prisnedgångar
och utflöden för denna typ av ränteplaceringar i linje
med den riskaversion som präglat övriga marknader
under året. Övergripande kan även sägas att länder med
råvaruproduktion har klarat sig något bättre samtidigt som
intresset för asiatiska placeringar varit påtagligt svalt.
Trots de motvindar som blåst under året finns det skäl att
se ljusare på framtiden. Flertalet tillväxtmarknader såsom
Brasilien, Mexiko och Sydafrika har genomfört kraftiga
styrräntehöjningar och ligger för närvarande på räntenivåer
mellan 5 och 13 procent och erbjuder således en betydligt
högre ränta än utvecklade länder. Faktum är att majoriteten
av tillväxtmarknaderna har räntenivåer som överstiger
snittet de senaste 10 åren. Bakomliggande ihållande inflation
är givetvis orsaken till det höga ränteläget, men fallande
råvarupriser tillsammans med lägre efterfrågan indikerar att
inflationen kan komma att mattas av. Samtidigt har intresset
bland investerare ökat under inledningen av det tredje
kvartalet när den negativa flödesbilden vändes till inflöden.
Om en recession skulle bli ett faktum kommer detta slå
mot krediter med högre risk såsom High Yield. Samtidigt är
en förstärkning av den amerikanska dollarn att vänta i ett
sådant scenario mot bakgrund av dess status som en säker
valuta, vilket sannolikt skulle ge en extra negativ effekt för
placeringar i EMD (emerging market debt). Sålunda kan
investeringar inom Investment Grade vara att föredra på
tillväxtmarknader med tanke på osäkerheten kring den
globala ekonomiska tillväxten som trots allt råder.

Investment Outlook: September 2022

18

Tema:
Genombrott för bioteknik
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Små bioteknikbolag har bokstavligt talat
slaktats på de globala börserna de senaste 18
månaderna. De har blivit så billiga att de stora
läkemedelsbolagen kan köpa upp nästan hela
sub-sektorn för pengarna de har i kassan. Denna
perfekta storm har haft flera orsaker som vi
kommer gå djupare in på för att se om vi kan
vara nära en botten. Sektorn är fortfarande väl
underbyggd av megatrender och drivs dessutom
av en exponentiell utveckling inom teknik och
innovation. Spelplanen har förändrats men mycket
talar för att bolagen med bra forskning och nya
produkter har sina ljusaste dagar framför sig.
19

Tema: Genombrott för bioteknik

I Sverige brukar bioteknikbolag symbolisera bolag utan
intäkter och vinst, så kallade förhoppningsbolag. I USA
är däremot branschen mer mogen och det finns gott om
bioteknikbolag som går med vinst och där en del är lika
stora som de största läkemedelsbolagen. De mindre
bolagen blir ofta uppköpskandidater när de närmar sig
kommersialisering och förvärven av dessa är en del av de
stora bolagens affärsmodell. Förutom en hög andel egen
forskning brukar de stora bolagen lägga 30-50 procent av
kassaflödet på utdelningar och aktieåterköp och resten på
förvärv. Den ursprungliga definitionen av ett bioteknikbolag
är att de forskar och utvecklar proteinläkemedel, stora
molekyler som måste odlas fram och ges med spruta, medan
läkemedelsbolag gör små kemiska substanser i form av piller.
Numera gör dock läkemedelsbolagen båda delarna och
gränsen har suddats ut.
Världens aktiemarknader har haft ett tufft första halvår
under 2022. Hög inflation, drivet av höga energipriser
och covidstörda leveranskedjor, har tvingat världens
centralbanker att agera. De har stramat åt likviditeten och
höjt styrräntan vilket tydligt sänkt tillväxtförväntningarna.
Marknaden har nu börjat oroa sig mer för en kommande
recession snarare än en överhettad ekonomi. I denna volatila
marknad klarar sig de större hälsovårdsbolagen relativt bra.
De stora läkemedelsbolagen har mycket liten exponering mot
energi, leveransstörningar, krig och recession. Mediciner och
vård måste man ha även i dåliga tider.
En bubbla likt millenniekraschen
Den räntekänsliga biotekniksektorn präglas dock fortfarande
av starka kurssvängningar, speciellt de mindre bolagen,
men vi tror att botten är nära efter 18 månaders nedgång.
Två index som representerar små- och medelstora bolag i
biotekniksektorn, Russell 2000 biotechnology och SPDR S&P
Biotech (XBI), hade sina högsta noteringar under februari
2021 och var som mest ned 70 procent i juni 2022.

Stark kursutveckling

Källa: Bloomberg
De senaste 10 åren har såväl bioteknikindex som ett bredare
läkemedelsindex utvecklats bättre än både ett globalt index och
stockholmsbörsen (omräknat till SEK).

Toppen i februari 2021 och efterföljande nedgång liknar
den bubbla under millennieskiftet där marknaden för
bioteknikbolag kraftigt gick ner. Bolagen var då mindre och
mer omogna än vad de är idag och det enda bioteknikindexet
som fanns då, Nasdaq Biotech index (NBI), var ner 75
procent under 2000-2003.
Under juni 2022 var Nasdaq Biotech index (NBI) som
mest ned 39 procent sedan toppen i februari 2021. NBI
domineras numera av den första generationens stora mogna
bioteknikbolag i USA, eg Amgen, Gilead och Biogen, som
är mer lika de stora läkemedelsbolagen med vinster och
kassaflöden. De är som grupp relativt billiga och har likt
läkemedelsbolagen gynnats av aktiemarknadens rotation
från tillväxt- till värdebolag under 2022.

Hälsovård bland de bästa S&P-sektorerna i över 40 år
1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2020 2021-2022
S&P 500 Index

227%

316%

-24%

190%

1%

S&P 500 Healthcare

335%

350%

11%

228%

13%

71%

1148%

-54%

335%

-3%

S&P 500 Energy

162%

132%

102%

6%

91%

S&P 500 Financials

173%

323%

-40%

164%

7%

S&P 500 Industrials

185%

264%

-11%

183%

-1%

S&P 500 Consumer Staples

564%

234%

32%

136%

8%

S&P 500 Consumer Discretionary

287%

230%

-21%

320%

-17%

S&P 500 Utilities

115%

37%

11%

108%

12%

S&P 500 Materials

164%

105%

25%

93%

2%

S&P 500 Communication

132%

223%

-64%

58%

-16%

346%

-4%

349%

-21%

S&P 500 IT

Nasdaq Biotech Index (start 1993)

Källa: Bloomberg

Investment Outlook: September 2022

20

Tema: Genombrott för bioteknik

Det finns flera likheter mellan 2021-2022 och
milleniekraschen 2000-2003 som även då främst drabbade
tillväxtbolag efter det glada 90-talet, med IT-hausse och en
mängd börsintroduktioner. ”Clicks not bricks” var slogan i
ropet då. Under pandemin 2020-2021 skapade nollräntan
samt finansiella stimulanser en våg av likviditet som sökte
sig till risktillgångar. Innovation och teknik kom i ropet, det
blev viktigare att ta framtida marknadsandelar och vara
först ut än att ha vinster idag. Appar, sociala medier och
big data skulle förändra alla möjliga mossiga industrier till
snabbväxande gaseller. Den låga räntan gjorde det också
möjligt att räkna hem höga värderingar. Biotekniksektorn såg
en våg av nya börsintroduktioner och en del av dessa var helt
klart inte redo för börsen. Den klassiska överutbudsbubblan
har nu pyst ut och även bra bolag har dragits med i fallet.
Utöver detta överutbud har vi inte heller fått det som
brukar sätta fart på bioteknikbolagen – spektakulärt bra
data, högt prisade bud och många produktgodkännande.
Under 2022 har däremot en del förvärv gjorts och eftersom
värderingarna är attraktiva bör sektorn närma sig botten och
bra kliniska data kan komma när som helst.
Små bioteknikbolag har blivit extremt billiga
Många av de stora läkemedelsbolagen har stora
patentutgångar de kommande åren som de måste ersätta
med nya läkemedel. Analytikern Michael Yee från Jefferies
har räknat ut att de 20 största läkemedelsbolagen har runt
300 miljarder dollar i kassan; pengar vars främsta syfte är
att skapa ny tillväxt i bolagen. Lägger man ihop värdet på alla
listade amerikanska bioteknikbolag med ett marknadsvärde
på mindre än 5 miljarder dollar blir det 350 miljarder
dollar. Bara Pfizer sitter på 100 miljarder dollar i kontanter.
Big pharma kan alltså köpa alla små- och medelstora
bioteknikbolag på börsen kontant om de vill.

Naturligtvis kommer läkemedelsbolagen att vara selektiva i
sina förvärv och inte köpa allt. Man brukar säga att bra bolag
blir köpta, inte sålda. På de stora bolagens önskelista brukar
vetenskap triumfera. Det vill säga priset är sekundärt om de
anser att värdet av forskningen bolaget köper är stort samt
har ett patentskydd som är avgörande för att kunna räkna
hem investeringen. På önskelistan står: 1)”proof-of-concept”,
dvs bevis av läkemedlets effekt, helst på människor, 2) större
studier (det ger bättre kunskap om läkemedlets effekt och
biverkningar), 3) starkt patentskydd, 4) stor kommersiell
potential (vilket kommer av stort medicinskt behov och lite
konkurrens), 5) försäljningssynergier med befintlig portfölj.
Om produkten redan är godkänd eller på marknaden är den
de-riskad och brukar därmed vara lätt att sätta en prislapp
på. Ett av flera exempel är Pfizers köp av Biohaven i år för
11,6 miljarder dollar. Biohaven tog fram ett effektivt piller
mot migrän inom en substansklass som främst innehåller
injicerbara produkter. De lyckades mycket bra i sin globala
lansering av detta piller, trots pandemin, och Pfizer köpte
bolaget med en premie på 78 procent. Det spekuleras även
att Merck ska köpa bolaget Seagen för runt 40 miljarder
dollar. Det vore sektorns största förvärv sedan AstraZeneca
köpte Alexion för ungefär samma summa vid årsskiftet
2020/2021.
Megatrender skapar förutsättningar för bioteknikbolagen
Medicinskt behov, en åldrande befolkning, geografisk
expansion och patentskydd är grundbultar för industrin
och behovet av nya innovativa läkemedel är fortsatt stort,
vilket inte minst pandemin har visat oss. Utvecklingen av
mRNA-coronavaccinen är ett av många revolutionerande
tekniksprång som pågår. Ett annat område som har utvecklas
med rasande fart är cellbaserade terapier (CAR-T celler, NK
celler, stamceller). Celler tas då ur kroppen och behandlas
på olika sätt med till exempel gensaxen (crispr/cas9),
de modifierade cellerna sätts sedan tillbaka i syfte att
förhoppningsvis bota cancer eller laga en genetisk defekt.
Gilead, Novartis, Bristol Myers Squibb och Johnson&Johnson
har alla lanserat cellbaserade cancer CAR-T terapier de
senaste 24 månaderna. Anmärkningsvärt är att flera av
dessa tagits fram av mindre bioteknikbolag som jättarna
in-licensierat från och sedan ofta köpt upp. Exempelvis köpte
Gilead bolaget Kite och Johnson & Johnson licensierade
in senaste lanseringen av Carvykti från det kinesiska
biotechbolaget Legend Biotech under 2017.

70% ned sedan toppen

Källa: Bloomberg
De senaste årens nedgång har framförallt drabbat de mindre
bioteknikbolagen (grön linje). De senaste månadernas uppgång har
gjort att de stora bolagen (gul linje) åter kommit över sitt 200 dagars
glidande medeltal (blå linje) vilket ofta är en köpsignal. De små
bolagen är nära att bryta igenom.

Investment Outlook: September 2022

”

Big pharma kan alltså köpa alla småoch medelstora bioteknikbolag på
börsen kontant om de vill.”

Stora folksjukdomar så som Alzheimers, Parkinsons,
depression, kronisk smärta, diabetes, fetma och cancer
behöver fortfarande nya lösningar. De kommande 12
månaderna kommer vi få se tre stora studier som en gång för
alla kommer ge svar om den nuvarande teorin om amyloid
beta, ett protein som finns i allas hjärnor men som kan ha
avvikande funktioner, förorsakar Alzheimers stämmer. Dessa
studier har hög risk men skulle de fungera kommer intresset
för sektorn definitivt att öka.
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Gemensamt för studierna är att de är stora och
välkontrollerade och borde ge tydliga svar på om de fungerar,
till skillnad från tidigare försök inom området. Alzheimer har
varit ett mycket svårt område att utveckla läkemedel för då
1) man vet inte vad sjukdomen förorsakas av, 2) sjukdomen
är svår att diagnostisera, då lite glömska är en del av det
naturliga åldrandet 3) studier måste troligtvis göras i början
av sjukdomen, dvs nästan innan patienten får besvär för att
förhindra att hjärnan bryts ner. Diagnostik av sjukdomen
håller på att förbättras, med både blodbaserad analys och
olika hjärnröntgenmetoder, vilket är fundamentalt viktig för
fortsatta studier. Det har visat sig vid obduktioner att nästan
30 procent av patienterna har fått en felaktig Alzheimersdiagnos baserat på dagens metoder.

”

Framstegen har varit exceptionella
de sista 30 åren, men de kommande
10 åren är de som kommer bli riktigt
spännande.”

Utvecklingen har gått i rekordfart
Materialutveckling, miniatyrisering och digitalisering driver
fram nya produkter inom medicinsk teknik och analys.
Speciellt diagnostikområdet går framåt med stora kliv. Ett
flertal bolag arbetar med att ta fram blodbaserade tester
för cancerdiagnostik. Det är betydligt lättare och billigare
att ta ett blodprov till skillnad från att göra mammografi,
koloskopi eller röntgen för cancerscreening. Med hjälp av en
så kallad sekvensering kan man hitta små bitar av tumörens
arvsmassa i blodet som läser av och identifierar avvikelser.
Ett annat exempel på en Health Tech-innovation är
sensorer som kan mäta blodsocker hos diabetessjuka i
realtid. Med hjälp av Bluetooth-teknik kan man sända data
till mobiltelefonen och insulindosen kan då regleras mer
optimalt. Systemet kan också larma och därmed rädda liv om
patienten faller i diabeteskoma. Amerikanska Dexcom har
den ledande sensorn på marknaden, medan mindre bolag
som Insulet och Tandem Therapeutics har utvecklat små
bärbara system som försöker efterlikna kroppens naturliga
insulinreglering som en artificiell bukspottskörtel. Dessa
sensorer kan förhindra de skador som på sikt uppkommer då
blodsockret inte hålls i schack så som blindhet, amputationer,
bensår, förlust av känsel och förtidig död.
”Big data”, artificiell intelligens (AI) och bioteknik håller på
att revolutionera utvecklingen av mediciner. DeepMind, ett
brittiskt AI-bolag som förvärvades av Google 2014, har
lyckats lösa en av den biologiska största utmaningen; att
förutsäga den tredimensionella strukturen på ett protein
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Överutbudsbubblan har pyst ut

Källa: Evaluate
Diagrammet visar antal IPOs i bioteknikbolag per kvartal på
amerikanska och europeiska börser. Biotekniksektorn såg en
våg av nya börsintroduktioner 2020-2021 och denna klassiska
överutbudsbubblan har nu pyst ut där även bra bolag har dragits
med i fallet.

utifrån dess aminosyrasekvens. Detta har man försökt
lösa sedan 1970-talet, och lösningen kommer förändra
biokemi i grunden. För första gången kan man utifrån
en genetisk DNA-sekvens förutsäga hur slutprodukten,
proteinet, kommer att se ut där 3D-strukturen bestämmer
proteinets funktion. Detta kommer kunna användas i alla
möjliga forskningssammanhang; läkemedelsforskning,
materialteknik, växtförädling etc. Komplexa biologiska
samband och molekyler kan simuleras och därmed
accelerera utvecklingen av läkemedel.
Innovationer har pågått i decennier men ny teknik, nya
material samt kartläggningen av människans arvsmassa
har satt turbofart på utvecklingen. Framstegen inom
cancerbehandling, vacciner, hjärtats sjukdomar, schizofreni,
depression, diabetes, diagnostik och inflammatoriska
sjukdomar har varit exceptionella de senaste 30 åren,
men de kommande 10 åren är de som kommer bli riktigt
spännande. Speciellt hjärnans sjukdomar, allt från Alzheimers
till resistent depression finns kvar att lösa.
Världen har också ett nytt hot i form av antibiotikaresistens,
vilket håller på att bli ett mycket dödligt problem. Ett annat
spännande nytt område är att försöka förstå åldrandet och
hur man kan bromsa åldrandets sjukdomar. 80 procent av
all sjukvård konsumeras de sista 20 åren av människans liv,
vilket är dyrt för samhället och naturligtvis ännu tråkigare för
individen. Vi vill alla leva länge men leva länge friska.
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Oddsen för att lyckas inom läkemedelsutveckling är ytterst
små. Ett läkemedel som har gått in i den första fasen
av läkemedelsutveckling (kallad fas 1 som främst ska
undersöka biverkningsprofilen) har bara 10 procent chans
att nå marknaden. 90 procent stupar på biverkningar eller
på att det inte har tillräcklig effekt på sjukdomen. För att
förbättra sina chanser som investerare bör man vänta till
läkemedlet har testats mer. Även i fas 3 är det 30-40 procent
som fallerar och till och med efter ett marknadsgodkännande
kan läkemedlet misslyckas kommersiellt. Diversifiering av
bolagsrisken är därmed A och O och talesättet ”lägg inte
alla ägg i en korg” är mycket relevant inom biotekniksektorn.
En fond ger per automatik en diversifiering av bolagsrisken,
en spridning över olika terapiområden och bolag i olika
mognadsfas samt en exponering mot den stora amerikanska
biotekniksektorn.
Gällande regelefterlevnad är läkemedelsindustrin troligtvis
bäst i världen. Tillverkning och forskning ska kvalitetssäkras
och dubbelkontrolleras. Detta har som positiv bieffekt
att sektorn är mycket ESG-vänlig. De områden som har
utrymme för förbättring är jämställdhet på ledningsnivå och
prissättning av läkemedel. Det senare löser sig dock oftast
när patenttiden är slut, vilket ligger i snitt runt 10 år efter
produktlansering.
Sammanfattning
Under pandemin 2020-2021 drev billiga pengar ett
stort antal nya bioteknikbolag till börsen och blåste upp
värderingarna. Sedan februari 2021 har denna bubbla pyst
ut och nu är värderingarna nere på nivåer som inte setts
på flera år. Många bolag kommer inte lyckas få finansiering
och överleva, men de som har bra produkter eller en bra
forskningsplattform kommer kunna få pengar eller bli
uppköpta. Behovet av bra forskning och nya produkter är
extremt stort och utvecklingen går i rekordfart med nya
tekniker, ”big data” och kartläggningen av människans gener.
Trots utmaningar är det mycket som talar för att 2020-talet
kommer bli bioteknikens decennium.
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Tema: Omställning
Ett tillstånd av ständig
förändring
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För att begränsa den globala uppvärmningen
till 1,5 grader kommer världen behöva göra den
snabbaste ekonomiska omställningen i historien.
Detta kommer att kräva betydande investeringar,
inte minst för att ställa om nuvarande
affärsmodeller. Koldioxidutsläppen måste
minska för att klimatförändringarna ska minska.
Energisektorn har en helt avgörande roll när det
kommer till att bekämpa klimatförändringarna,
och som investerare måste vi stödja omställningen
från fossila bränslen till förnybar energi.
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Redan 2017 uppskattade den internationella
energimyndigheten (IEA) att omställningen kommer
att kräva årliga investeringar på 4000 miljarder dollar i
energisektorn i decennier framöver, en takt som knappast
minskat sedan dess. Men det krävs också stora förändringar
och investeringar i andra sektorer. IEA:s scenario pekar bland
annat på att 70 procent av de nya bilar som tillverkas måste
vara elektriska och koldioxidintensiteten i byggsektorn måste
minska med 80 procent.
Två av de kritiska områdena för en framgångsrik
klimatomställning är världens energiproduktion och
energiförsörjning, särskilt med tanke på den nuvarande
geopolitiska situationen. Det är tydligt att användandet av
fossila bränslen i vårt ekonomiska system har, med beroende
från odemokratiska länder som Ryssland, nu skapat näst
intill ohanterbara samhällsekonomiska kostnader på kort
sikt. Enligt IEA svarar energisektorn för nästan 75 procent
av de utsläpp som ökat den globala medeltemperaturen
sedan den förindustriella eran, med betydande effekter
på väder och klimat. Samtidigt är energi starkt kopplat till
försörjningen och behoven hos en global befolkning som
kommer att växa med cirka två miljarder människor fram till
2050. Stigande inkomster ökar efterfrågan på energitjänster
och många utvecklingsekonomier navigerar genom
energi- och utsläppsintensiva perioder av urbanisering och
industrialisering.
Världens återstående koldioxidbudget för att nå 1,5
gradersmålet fortsätter samtidigt att konsumeras snabbare
än beräknat. År 2011 bedömdes det vara 80 procent chans
att den globala medeltemperaturökningen på jorden skulle
kunna hålla sig inom 2 grader, medan sannolikheten idag är
66 procent för att vi ska nå 1,5 grader. Förra året (2021)
hade den globala medeltemperaturökningen redan nått 1,1
grader, där vissa regioner har drabbats oproportionerligt
hårt. Under det senaste decenniet har den återstående
koldioxidbudgeten alltså nästan halverats. Omställningen
i energisektorn och i många andra fossiltunga industrier
har gått långsamt, men det finns positiva tecken på att
utvecklingen går framåt drivet av främst tre faktorer;
•
•
•

Strategiska åtgärder från politiker och företag på
klimatområdet
Nettonollutsläpp-åtaganden från ägare och förvaltare
av finansiella tillgångar
Teknisk innovation som skapar mer konkurrenskraftig
och billig förnybar elproduktion

Det tryck på våra energisystem som världen upplever just
nu kommer sannolikt inte förändras på kort sikt, men genom
medvetna val kan vi som investerare ytterligare hjälpa till för
att accelerera omställningen.

”

Vi tror inte att den enda framgångsfaktorn mot en klimatneutral ekonomi
är att utesluta alla sektorer med höga
klimatrisker.”
Koldioxidutsläpp i realekonomin är nyckeln till framgång
i det arbetet och därför är vår strategiska utgångspunkt
i vår omställningsmetodik till stor del fokuserad på
energi- och kraftförsörjningssektorerna. Riskerna som
följer med energiomställningen påverkar dock inte bara
elproducenterna utan hela värdekedjan. Dessutom påverkas
ett stort antal finansmarknadsaktörer, såsom banker,
kapitalförvaltare, försäkringsbolag och revisorer som har
direkta eller indirekta inkomster från sektorerna och som
således också är utsatta för omställningsrisker. Framför
allt i form av exponering mot så kallade ”stranded assets”,
vilket är ”bruna” tillgångar som kan komma att bli värdelösa
i framtiden, eller potentiella regelverksrisker som ändrar
spelplanen på dagen.
När vi identifierar omställningsbolag letar vi därför inte efter
bolag som gör marginella förbättringar ur ett miljöperspektiv
eller bolag som idag ligger i framkant. Vi tror inte att den
enda framgångsfaktorn mot en klimatneutral ekonomi är
att utesluta alla sektorer med höga klimatrisker. Vi kommer
sannolikt att behöva fossilbaserade produkter och tjänster
under en lång tid framöver. Den omställningsresa vi försöker
fånga handlar istället om att hitta bolag som gör en större
miljömässig förflyttning av sin verksamhet och affärsmodell.
Vi letar efter bolag som strävar efter att bli mer dynamiska,
transparenta och innovationsfokuserade genom noggrant
planerade finansiella investeringar och tydliga strategiska
åtgärder för omställning. Dessa principer gäller för alla
sektorer, inte bara för fossiltunga sektorer, och vi tror att
genom vår omställningsanalys kommer vi lättare kunna
identifiera vilka företag som har den beredskap som krävs för
att ställa om sin affär och som därmed gynnas på sikt.
Utvärderingsmetodik
Det har skrivits mycket om hur man utvärderar omställningsbolag. Det är en komplex analys som kontinuerligt förändras
till följd av ny forskning, marknadssituation, bolagens utveckling och samhällsförändringar.
Det finns dock några grundläggande krav som bolagen måste
uppfylla för att få vara med i vår omställningsbedömning:

En framgångsrik omställning kräver grundläggande analys

•

Nedan följer en genomgång om hur vårt fondbolag, SEB
Investment Management, identifierar och investerar i bolag
som har en intressant omställningsresa framför sig.
Som en del av Net Zero Asset Managers-initiativet, en
internationell sammanslutning av kapitalförvaltare som
SEB Investment Management är en del av, stödjer vi målet
om nettonollutsläpp av växthusgaser och strävar efter att
omfördela vårt kapital i linje med de globala insatserna för att
begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

•
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•
•

Bolaget ska genom sitt agerande uppfylla minimikraven i
vår hållbarhetspolicy
Ha höga klimatrisker och ett positivt momentum
för att ställa om, det vill säga en redan påbörjad
omställningsresa
Ha en utarbetad plan för minskade koldioxidutsläpp
inom en mätbar tidsperiod som även är kopplad till
bolagets omställningsstrategi
Vara öppen för dialog med investerare kring sitt
omställningsarbete

25

Omställning – ett tillstånd av ständig förändring

Bolagen utvärderas individuellt och granskas årligen av en
oberoende kommitté innan de tas upp på SEB:s lista med
omställningsbolag, SEB Investment Management Transition
List. Vi bedömer omställningsbolagen utifrån tre faktorer:
Deras strategiska vilja, operationella beredskap (förmåga)
och faktiska åtgärder (investeringar) för att ställa om sin
affärsmodell.
Strategiska vilja – bolagens förhållning till en omställning
På senare tid har vi observerat att bolagens kommunikation
kring hållbarhet och klimatomställning har ökat, både i
presentationer för investerare och årsredovisningar. Det
har varit extra tydligt inom energisektorn, där flera företag
aggressivt har drivit en agenda för att ställa om till ren
energi. Med tanke på vissa tveksamma klimatåtgärder, t.ex.
lobbyverksamhet mot omställning, och ”greenwashing”
från företag i sektorn är det därför nödvändigt att objektivt
utvärdera deras investeringsbeteende.

är dock deras affärsmodell i grunden beroende av dessa
utsläpp. En analys av företagens efterlevnad av och
medvetenhet om ett 1,5 gradersmål är därför av yttersta vikt
med tanke på ovanstående diskussion.
Resultatet av vår analys visar att många bolag endast
beräknar utsläpp från Scope 1 och Scope 2, men tar inte med
de mer betydande utsläppen från Scope 3. Utsläppen inom
Scope 3 är för de flesta bolag de högsta. Tyvärr beskriver
vissa av de bolag som begränsar sig till Scope 1 och 2
att de ändå har ”nettonollutsläpps-mål”. Med andra ord
planerar dessa företag att minska växthusgasintensiteten
i sin verksamhet, men inte att ändra sin huvudsakliga
affärsmodell och diversifiera sig till energikällor med låga
koldioxidutsläpp. Inom energisektorn misslyckas många
företag med sina mål och uppfyller inte våra krav på god vilja
av följande tre anledningar:
1.
2.

Bolagens kommunikation kring hållbarhet och
klimatomställning har ökat

3.

Den planerade utsläppsminskningen är inte tillräcklig för
att det ska få effekt på klimatförändringarna
Den eftersträvade minskningen gäller inte alla
företagets utsläpp, ex. Scope 3
Investeringsplanen är otillräcklig i förhållande till
behovet av omställningen av tillgångar

Operationell beredskap – förmåga
Varje bolag har olika förutsättningar som direkt påverkar
hur deras individuella omställningsresa ser ut. Vi beaktar
flertalet bolagsspecifika faktorer när vi analyserar den
operativa beredskapen. Inom energi- och kraftsektorerna är
de tre viktigaste faktorerna:
1.
2.

3.
Källa: SEB IM Quant Equities, 2022
Klimatreferenser har ökat drastisk både i årsredovisningar men också i
bolagens kvartalsrapporter.

De centrala delarna i vår utvärdering av strategisk vilja är
bolagens mål kring utsläppsminskningar i relation till gällande
regelverk och överenskommelser, liksom ledningens faktiska
övertygelse och utvärdering av utvecklingen. Först och
främst är det av vikt att ifrågasätta om deras strategiska mål
är relevanta för den nödvändiga omställningen. Bolagens
utsläpp inom Scope, 1, 2 och 3 är då viktiga faktorer att
fokusera på. Scope 1 är direkta utsläpp från produktion,
Scope 2 är indirekta utsläpp som el, värme och kyla samt
Scope 3 innefattar indirekta utsläpp utanför företaget
som exempelvis utsläpp från användning av företagets
produkter eller utsläpp från tillverkningsmaterial som
används i företagets produktion. Bolag vill i vissa fall hävda
ansvarsfrihet på grund av bristfällig kontroll och data över
användningen av sina produkter inom Scope 3. I verkligheten
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Tillgångar: Vilken typ av tillgångar har bolaget? Vi tar
hänsyn till ett energi- eller elnätsbolags produktions- och
kraftverkskapacitet.
Intäkter: Hur stor del av verksamhetens intäkter anses
vara bruna, omställningsrelaterade eller gröna? Som
utgångspunkt brukar kärnkraft, vindkraft, solenergi och
vattenkraft klassificeras som omställningsalternativ
och därmed gröna intäkter medan fossila intäkter
klassificeras som bruna.
Utsläppsintensitet: Hur förhåller sig bolaget till
branschens genomsnittliga koldioxidintensitet idag
och vilka intensitetsmål har det? Är företaget en
klimatledare eller eftersläntrare i jämförelse med sina
branschkollegor?

Med tanke på vårt strategiska ställningstagande om
nettonollutsläpp i våra portföljer fram till år 2040 är det
viktigt att vi redan idag sätter tydliga gränser för vilka
risker vi är villiga att ta. Men också hur mycket vi tror på
bolagets vilja att förändras jämfört med hur deras operativa
beredskap ser ut. Det innebär att vi måste börja och avsluta
vår analys av bolagets operationella beredskap med att
analysera de enskilda bolagsspecifika tillgångarna och dess
intäktsgenerering. Den nuvarande globala klimatutmaningen
tillsammans med att investeringar inte styrs åt rätt håll
samt kontraproduktiva åtgärder avseende förnybar
energiomställning har lett till att vi har väldigt strikta regler
rörande vilka nivåer av bruna respektive gröna intäkter
bolagen har, samt vilka tillgångar de har.
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Exempel på mätvärden och företagsmål
Företag

Omfång av strategiskt
koldioxidåtagande

Utsläpp
Kortsiktiga
vid slutmål
användning (2030)

Räckvidd
Scope,
1,2,3

Mål (minskning
av utsläpp, %)
2030

Mål
(Net-Zero)

BP

Utsläpp från olje- och
gasprodukter i tidigare led

Ja

Ja

Delvis

35-40%

2050

Shell

Utsläppsintensitet för
alla energiprodukter

Ja

Inget fastställt mål

Delvis

Inget mål

2050*

Chevron

Utsläppsintensitet för
alla produkter

Ja

Inget fastställt mål

Delvis

Inget mål

Inget mål

Exxon Mobile

Driftsrelaterad
utsläppsintensitet

Inget mål

Inget fastställt mål

Delvis

Inget mål

2050**

*För att Shells utsläppsminskningar ska nå sina respektive nettonollmål ingår förväntade minskningar från konsumenterna.
**Endast operativa

Källa: Company reports,
Bloomberg,
Carbon Tracker

Betraktat från ett övergripande perspektiv är det tydligt att energibolag generellt sätter väldigt begränsade slutliga mål kring koldioxidutsläpp och är inte
tillräckligt transparenta kring processer om hur de ska nå uppsatta mål.

Utgångspunkten är att max 50 procent av intäkterna får
komma från fossila bränslen. Företag som inte lever upp till
detta kommer med största sannolikhet att falla utanför vårt
möjliga investeringsområde.
Nästa steg i vår analys är att beakta hur ett specifikt bolags
tillgångar står sig i förhållande till IEA:s Net Zero-scenario.
Vår analys tyder på att om världen ska kunna uppnå sina
klimatmål måste betydande framsteg fortfarande göras när
det kommer till att fasa ut kol och andra fossila bränslen och
samtidigt öka den förnybara kapaciteten. För att kunna nå
1,5 gradersmålet kommer vi inte ens kunna utvinna dagens
kända tillgångar av fossila bränslen.

Energimix 2050 i ett 1,5 gradersscenario

Faktiska åtgärder - investeringar som stödjer
omställningen
I sista steget i vår analys utvärderar vi om företagens
omställning faktiskt sker enligt den strategiska planen med
hänsyn till bolagets specifika utmaningar kring nuvarande
tillgångar och intäkter. Det är en utmanande uppgift då det är
svårt att hänföra och identifiera företagets resa utifrån den
finansiella data som finns tillgänglig. Vår förväntning är att
våra omställningsbolag har ett tydligt finansiellt åtagande
bakom lagda strategiska planer och att de menar allvar
när det kommer till att ställa om och investera mot ett 1,5
gradersmål. Med utgångspunkt i IEA:s Net Zero-scenario
vet vi att det finns ett enormt behov av investeringar
(CAPEX) för den globala energiomställningen. Som framgår
av diagrammet på nästa sida är de prognostiserade
investeringskostnaderna associerade till omställningen
globalt ganska stora, 100 biljoner dollar. Det är också tydligt
att investeringarna behöver öka i alla omställningsbara
delar av energisektorn. Medvetenheten kring behovet av
investeringar är bra inom kraftförsörjningssektorn, 80
procent av de totala investeringarna kring omställning sker
i kraftsektorn, medan olje- och gassektorn halkar efter.
Trots att skyhöga bränslepriser genererar en aldrig tidigare
skådad medvind för olja och gas spenderas en mycket liten
procentuell del av bolagens finansiella investeringar på den
nödvändiga omställningen.

Källa: IEA
Energimixen i världen behöver förändras drastiskt fram till 2050 om
världen ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
Fossila bränslen i energimixen måste minska drastiskt medan förnybart,
biomassa och kärnkraft behöver öka.
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Omställning – ett tillstånd av ständig förändring

Omställning kräver investeringar

Källa: Bernstein’s Equity Research

Stora investeringar i fossila bränslen

Källa: Company reports, FactSet, S&P

En beräkning från investmentbanken Bernstein visar på ett mycket
stort investeringsbehov (CAPEX) framöver, inom de förnybara
energislagen.

De stora energibolagen investerar fortfarande framför allt i fossila
bränslen, men andelen ser ut att börja krympa.

Kärnan i vår utvärdering av företagets åtgärder är
därför att analysera relationen mellan investeringar i
utveckling av nuvarande fossila intäkter och att utveckla
intäktsströmmarna i tillgångar med låga koldioxidutsläpp så
som sol- och vindkraft. Vi delar upp CAPEX, driftskostnader
(OPEX) och identifierar hur stor del av företagets
investeringar/kostnader som stödjer omställningen. Om vi
tittar på betydande aktörer inom olje- och gassektorn kan vi
lätt dra slutsatsen att en stor del av sektorns investeringar
inte stödjer ett scenario mot 1,5 grader.

Slutsats – det finns ingen tid kvar till försök

Många bolag utesluts av den anledningen från vår lista med
omställningsbolag. Vi förstår att dessa bolag inte kan strypa
alla intäkter som kommer från fossila bränslen eller ändra
affärsmodeller på kort tid. Vi är medvetna om att många av
utvecklingsländerna förlitar sig på en relativt billig tillgång på
energi. Samtidigt har världen aldrig stått inför de utmaningar
som de vi har idag, och tiden är knapp. När ett bolag har över
90 procent av sina intäkter från ett tillgångsslag som inte
är anpassat till en värld med en medeltemperaturökning
om 1,5 grader och där vi kan konstatera att 80 procent
eller mer av deras CAPEX går till ny prospektering, är det
inte lätt att se ett scenario där de kan vare sig uppfylla sina
strategiska åtaganden eller omställningen av nuvarande
intäktsströmmar. Dessa typer av bolag kan helt enkelt
inte klassificeras som omställningsbolag och vi blir än
mer tveksamma till många energibolags strategiska
ställningstaganden. Har de verkligen förstått de utmaningar
som ligger framför dem?
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Energiomställningen är både nödvändig och genomförbar
men kommer att kräva en global mobilisering, även
av aktörer på den finansiella marknaden. Lösningarna
kommer behöva skalas upp och investeras i, samtidigt
som befintligt ”ohållbara” sektorer blir ”grönare”. Den
sistnämnda processen kommer att ske gradvis och bygger
främst på att identifiera företag som i hög grad bidrar,
eller strävar efter att bidra, till att nå de uppsatta målen.
Utvecklingen går fort, vår metodik är inte definitiv och
kommer justeras över tid. Vi förstår att alla bolag som
klassificeras som omställningsbolag idag inte kommer att
vara omställningsbolag imorgon. Vår strävan om att förstå
bolagens omställningsplaner är däremot avgörande för att
vi ska kunna bedöma om de bolag vi investerar i överväger
klimatrisker och vidtar relevanta åtgärder. Vi är tillika
medvetna om att det alltid kommer att finnas en diskrepans
mellan vad företagen uppger och vad de faktiskt gör. Det är
då viktigt att vi som investerare tillsammans med bolagen
kan ha en öppen och transparent dialog om strategisk vilja,
operationella beredskap och ansvarsfulla bolagsspecifika
investeringsåtgärder. Ett omställningsbolag inom vårt
investeringsunivers har inte längre alternativet, eller tid, att
enbart försöka, de har bara tid att göra.
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Tema: Kina
Tillväxt får stå tillbaka
för covidpolitiken

Investment Outlook: September 2022

En problemtyngd fastighetssektor och en
ekonomisk förödande covidstrategi har lett till
att Kinas tidigare optimistiska tillväxtmål har fått
sig en rejäl törn. De kinesiska beslutsfattarna har
äntligen signalerat att de är villiga att anpassa
sina ekonomiska mål. Det kommer dock behövas
ytterligare stöd för att ekonomin ska stabiliseras
– något vi räknar med kommer.
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Kina – tillväxt får stå tillbaka för covidpolitiken

Kinas politikbyrå tonade till slut ner sitt ambitiösa
tillväxtmål för 2022. Genom att inte nämna tillväxtmålet
om 5,5 % vid sitt kvartalsmöte i slutet av juli har
beslutsfattarna signalerat en viss flexibilitet. Det lättade
trycket på de lokala myndigheter som har drabbats hårt
av pandeminedstängningarna. Den politiska responsen är
dock fortfarande återhållsam, vilket återspeglas i Pekings
försiktiga framtoning när det kommer till allt för stora
stimulanser. Vi har därför reviderat våra prognoser för BNPtillväxten till högst 3,5 procent för 2022 med en uppväxling
till 5,3 procent för 2023.

PBoC går sin egen väg med lättnader

Nyckeldata

Årlig procentuell förändring
2021 2022 2023 2024
BNP

8,1

3,5

5,3

5,0

KPI

0,9

2,4

2,3

2,1

Offentligt saldo*

-3,8

-4,9

-4,5

-4,0

Bankernas kassakrav,%**

11,5 11,25 10,75 10,75

1-årig låneränta, %**

3,80

3,60

3,60

3,60

7-d omvänd reporänta, %** 2,20

2,00

2,00

2,00

USD/CNY**

6,85

6,65

6,30

*% av BNP, **vid årets slut

6,36

Källa: IMF, SEB

Källa: PBoC, China FX Trade System, Macrobond, SEB
Den kinesiska centralbanken PBoC har i omgångar sänkt flera av sina
styrräntor samt använt olika styrmedel för att få ner interbankräntan
(räntan på utlåningen mellan banker).

Lägre långräntor

Kinas covidstrategi förblir det största hotet för tillväxten.
Även om smittspridningen i de största städerna fortfarande
är under kontroll efter återöppnandet av Shanghai har
omikronvarianten spridit sig till andra orter. Det har lett till
löpande nedstängningar i flera delar av landet, vilket dämpat
konsumtionsviljan. Arbetslösheten i storstäderna har förvisso
fortsatt att sjunka men privatkonsumtionen har ändå varit
svag. Om covidpolitiken inte mildras kommer konsumtionen
med största sannolikhet inte återhämta sig på lång sikt.
Nedgången i ekonomisk aktivitet i juli framkallade en
omedelbar penningpolitisk anpassning, Peoples Bank
of China levererade en serie sänkningar av olika räntor.
Bland annat sänktes 5y LPR, som är referensräntan för
bolån, med 15 räntepunkter till 4,30 procent (översta
diagrammet). Detta är den tredje sänkningen av 5y LPR i
år, vilket innebär att de kumulativa sänkningarna uppgår
till 35 räntepunkter hittills i år, en stor förändring med
kinesiska mått. De aggressivare sänkningarna av 5y LPR
återspeglar beslutsfattarnas avsikt att stabilisera den
problemfyllda fastighetssektorn. Justeringen kommer att
pressa de genomsnittliga bolåneräntorna ytterligare med
tanke på att den lägsta hypoteksräntan är fastställd till
20 räntepunkter under 5y LPR. Men även före de senaste
räntesänkningarna har de finansiella villkoren lättats i flera
månader. PBoC har styrt interbankfinansieringen nedåt
genom likviditetsinjektioner. Även om lägre lånekostnader är
avsedda att stödja efterfrågan på krediter har den expansiva
penningpolitiken ännu inte kunnat begränsa det försämrade
inhemska förtroende för ekonomin.
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Källa: PBoC, China FX Trade System, Macrobond, SEB
Även de längre styrräntorna har sänkts, i syfte att stabilisera
fastighetssektorn.
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Finanspolitiken stimulerar

Utrymme för starkare yuan

Den svagare än väntat ekonomiska aktiviteten i juli fick
beslutsfattarna att tillkännage både skattemässigaoch administrativa stöd för att stimulera den inhemska
efterfrågan. Utöver de tidigare stimulanspaketen
presenterade premiärminister Li Keqiang en ny
finansieringsplan på 1 biljon yuan som kommer att fokusera
på infrastrukturinvesteringar. Bland de 19 nya åtgärderna
finns också ytterligare 300 miljarder yuan som statliga
banker kan anslå till infrastrukturprojekt, vilket kommer
utöver den finansiering på 300 miljarder yuan som
tillkännagavs i juni. Statligt ägda kraftbolag kommer att få
stöd för att emittera särskilda obligationer om 200 miljarder
yuan för att investera i kraftkapacitet. Lokala myndigheter
kommer också tillåtas att emittera obligationer för särskilda
ändamål för 500 miljarder yuan, genom att använda tidigare
outnyttjade kvoter. Den nya obligationstilldelningen för lokala
myndigheter måste emitteras senast i slutet av oktober och
kommer att läggas till den kvot på 3,65 biljoner yuan som
planeras för 2022. Även om det nya stimulanspaketet i viss
mån kommer att bidra till att öka de lokala myndigheternas
investeringar, beräknas det totala gapet av outnyttjade
kvoter uppgå till cirka 1 500 miljarder yuan. Peking frigör
alltså bara en tredjedel av den tillgängliga finansieringen för
lokala myndigheter. Även om centralregeringen är angelägen
om att stabilisera den inhemska efterfrågan är densamma
försiktig med att översvämma ekonomin med mer stöd än
vad den effektivt kan absorbera.

Trots dollarns dominans kommer en stark handelsbalans
göra det möjligt för USD/CNY att röra sig tillbaka mot
6,85 i slutet av 2022. Trots svårigheterna på grund
av pandeminedstängningar har Kinas export förblivit
förvånansvärt robust. Med över 100 miljarder dollar plus i juli
har handelsöverskottet hittills i år ökat till 492 miljarder dollar
jämfört med 314 miljarder dollar under samma period 2021.
Dessutom kan kinesiska bolags positionering så småningom
bromsa yuanens nedgång. Inhemska producenter växlade
inte hem utländska valutainkomster när yuanen var som
starkast. Faktum är dock att minskningen av insättningar i
utländsk valuta under fyra av de senaste fem månaderna
bekräftar att företagen nu har sålt dollar och dragit nytta
av den svagare yuanen för att låsa in vinster. Slutligen, även
om dollarn utvecklats starkt visar viss marknadsstatistik att
den negativa stämningen relativt yuanen har nått sin kulmen.
PBoC behöver dock hantera den stärkta dollarn innan
yuanens starka fundamenta driver utvecklingen.

Lägre värdering

En del av de tillväxtfrämjande åtgärder som är avsedda för
att stimulera konsumtionen är skattelättnader för inköp av
fordon med förnybar energi. Dessa kommer att förlängas till
slutet av 2023. Dessutom kommer regeringen att ordna fler
politiska finansieringsverktyg för att öka försäljningen av
elfordon samt förbättra laddningsinfrastrukturen.
Fortsatt problem i fastighetssektorn
Förtroendekrisen på bostadsmarknaden fortsätter.
Byggverksamheten fortsätter att minska, vilket bekräftar
att vissa fastighetsutvecklare misslyckas med att
leverera bostäder som redan är sålda. I de senaste
resultatrapporterna har de statsägda bankerna fördubblat
sina reserveringar kring bostadskrediter i samband med
bojkotten av bolån. Samtidigt har Kinas största statsägda
kapitalförvaltningsföretag rapporterat sjunkande vinster på
grund av nedskrivningar av krediter i samband med deras
fastighetsexponering. Dessa bolags förmåga att agera vita
riddare för fastighetssektorn kan således vara begränsad
om inte Peking går in med nytt kapital. Detta ökar trycket
på beslutsfattarna för att se till att bostadsbyggen som
sålts i förväg färdigställs. Förutom den större sänkningen
av de hypoteksrelaterade räntorna har centralbanken
också tillkännagivit särskilda lån på 200 miljarder yuan till
fastighetsutvecklare. Dessa särskilda lån kommer endast
att beviljas för förhandsförsäljning och ofullbordade projekt.
Hittills är detta det största finansiella åtagandet från Peking
för att stabilisera fastighetssektorn.
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Källa: Macrobond
Kinesisk värdering i form av P/E-tal har kommit ner, inte minst för
indexet MSCI China som domineras av de digitala drakarna.

Minskade regleringsrisker
Den senaste tiden har aktiemarknaden tyngts av hot från
USA om att med regleringar stänga ute kinesiska bolag från
amerikanska aktiemarknader. Osäkerheten kring regleringar
har minskat något efter att USA och Kina nått en preliminär
överenskommelse om att tillåta amerikanska tjänstemän att
granska revisionsdokument från amerikanska börsnoterade
kinesiska företag. Avtalet skulle kunna förhindra att
omkring 200 företag skulle avnoteras från de amerikanska
börserna. Det skulle innebära ett stort genombrott i en
decennier lång konflikt mellan de två länderna om tillgång
till revisionsdokument. Tillsammans med det faktum att
värderingen kommit ner tydligt skulle det kunna ge bränsle
till en uppgång i kinesiska aktier.
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—
Mild recession väntar
när energi och räntor
tynger

Utdrag ur konjunkturrapporten
Nordic Outlook som publicerades
den 30 augusti 2022.
För aktuella prognoser se,
research.sebgroup.com/macro-ficc
För hela rapporten se,
sebgroup.com/nordicoutlook.

Förvärrad energikris med skenande gaspriser
sätter press på hushåll och företag. Stigande
inflation tvingar centralbankerna till fortsatta
räntehöjningar trots ökande tillväxtoro.
Prognosen för global BNP-tillväxt har justerats
ner med 0,8 procentenheter för 2023 och både
USA och Västeuropa hamnar i en mild recession
med tillväxt nära noll. Stigande arbetslöshet
och modesta långsiktiga inflationsförväntningar
skapar utrymme för räntesänkningar på lite
sikt, vilket ger stöd för en försiktig återhämtning
under 2024.

En allt högre inflation och snabba räntehöjningar har bidragit
till att de ekonomiska utsikterna försämrats på bred front.
I USA minskade BNP under årets två första kvartal medan
kinesiska myndigheter har tvingats acceptera att de ambitiösa
tillväxtmålen inte kommer att nås för 2022. Västeuropa
har hittills visat en oväntat stor motståndskraft men när nu
energikrisen tar sig alltmer dramatiska former och något slut
på kriget i Ukraina inte är i sikte, ter sig en konsumtionsdriven
nedgång under hösten oundviklig. Sammantaget har vi
justerat ned BNP-prognoserna relativt kraftigt, framför allt
för 2023. Sett över hela prognosperioden är revideringarna
störst för USA men för 2023 är det bilden i Västeuropa som
förändrats mest. Nästa år väntas BNP-tillväxten stanna vid
0,9 procent för de utvecklade ekonomierna (OECD-länder),
vilket kan jämföras med 2,3 procent i vår majprognos. För
tillväxtekonomier (Emerging Markets, EM) är förloppet
annorlunda eftersom kinesisk återhämtning gör att tillväxten
för vårt EM-aggregat växlar upp något 2023. Detta bidrar till
att jämna ut tidsprofilen för global BNP som når 2,6 procent
som lägst 2023.
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Mild recession trots allt
Våra prognoser är generellt mer pessimistiska än gällande
konsensusnoteringar. I både USA och Västeuropa väntas
BNP falla under andra halvåret och arbetslösheten är på väg
att vända uppåt. Flera faktorer talar dock för att vi står inför
en relativt mild recession. Fortfarande finns sparbuffertar
efter pandemin som kan användas för ett uppdämt
konsumtionsbehov. De underliggande finansiella obalanserna
är inte alls lika stora som vid den globala finanskrisen,
vilket gör att en djup och utdragen balansräkningsrecession
kan undvikas. Arbetsmarknaden har hittills visat stor
motståndskraft och även om en försämring nu är att vänta
blir uppgången i arbetslöshet relativt begränsad, vilket
minskar riskerna för ett kraftigt konsumtionsfall. En positiv
faktor är också att vi nu kan se lättnader när det gäller
störningar i globala leveranskedjor.
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Global BNP-tillväxt, i %
Marknad

Mild recession på väg

2021

2022

2023

2024

USA

5,7

1,5

0,5

2,0

Japan

1,7

1,9

1,6

1,1

Tyskland

2,6

1,3

-0,1

2,5

Kina

8,1

3,5

5,3

5,0

Storbritannien

7,4

3,4

-0,2

1,3

Euroområdet

5,3

2,7

0,3

2,1

Norden

4,4

2,5

0,5

1,9

Sverige

5,1

2,6

0,0

1,7

Baltikum

5,6

1,7

0,7

3,6

OECD

5,4

2,4

0,9

2,2

Emerging markets

6,7

3,6

3,9

5,4

Världen, PPP

6,1

3,1

2,6

4,0

Källa: SEB Nordic Outlook
Tabellen visar prognoser för real ekonomisk tillväxt i linje med vårt
huvudscenario.

Källa: Macrobond , SEB
Vi räknar med svagt negativ tillväxt kommande kvartal, inte minst i
Storbritannien och euroområdet där återhämtningen också varit svagare.
Under loppet av nästa år vänder tillväxten upp.

Utmaningar för den ekonomiska politiken
Centralbankerna tvingas nu prioritera inflationsbekämpningen, trots vikande konjunktur, för att undvika
att de långsiktiga inflationsförväntningarna driver i väg.
Finanspolitiken står också inför ett dilemma, framför allt
i Europa. Omfattande åtgärder måste nu sjösättas för
att mildra akuta konsekvenser av extrema energipriser
men samtidigt får dessa inte i alltför hög grad försvåra
centralbankernas inflationsbekämpning. Åtgärderna lär
få en del snedvridande konsekvenser som t ex bromsar
energiomställningen. Vi ser dock goda utsikter till att denna
balansgång generellt lyckas relativt väl.
Höjningscykeln snart avklarad
På kort sikt bidrar galopperande energipriser till påtagligt
uppreviderade inflationsprognoser i Europa. Vi kommer
att få se tvåsiffriga tal i euroområdet och Storbritannien
under vintern trots att vissa stödåtgärder utformas på
ett sådant sätt att de påtagligt dämpar KPI-inflationen i
många euroländer. Olika typer av spridningseffekter, t ex
genom lönekompensation, kommer att bidra till förhöjd
inflationsnivå på lite längre sikt. Det är ändå sannolikt
att centralbankernas höjningscykel snart är avslutat.
Vår prognos är att Fed når en topp på 3,50 procent vid
årsskiftet och att centralbankerna i Västeuropa avslutar sina
höjningar på nivåer runt 2 till 3 procent i början på 2023.
En bit in i nästa år har arbetsmarknaden sannolikt kylts av
ganska tydligt och även om inflationsnedgången blir seg
är det sannolikt att förtroendet för centralbankernas mål
stärks när väl den nedåtgående trenden blivit tydlig. Att
uppgången i de långsiktiga inflationsförväntningarna varit
ganska modest tyder också på en begränsad oro för att vi
verkligen skulle vara på väg in i en helt ny inflationsmiljö. Vi
ser därför utrymme för centralbankssänkningar i slutet av
prognosperioden. Ett sådant mönster för penningpolitiken
under prognosperioden ger stöd för såväl konjunktur som
tillgångspriser på lite sikt, även om utmaningarna är stora det
närmaste året.
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Nära långräntetoppen
Efter en volatil sommar väntas obligationsräntorna åter stiga
under hösten, men utan att passera högstanivåerna från i
juni. USA:s 10-åriga statsränta toppar på 3,30 procent strax
innan Fed avslutar sin höjningscykel i slutet av 2022. Den
tyska 10-årsräntan fortsätter uppåt och når 1,75 procent i
slutet av 2023. Kvantitativa åtstramningar i form av Feds QTpolitik, respektive slutet på ECB:s QE-program, bidrar till något
högre långräntor. När styrräntesänkningar närmar sig börjar
obligationsräntorna falla tillbaka och mot slutet av 2024
ligger de amerikanska och tyska 10-årsräntorna på 2,60 resp.
1,60 procent. Differensen för svenska 10-årsräntor gentemot
Tyskland har minskat betydligt under sommaren men väntas
stiga något det närmaste året när Riksbanken slutar köpa
obligationer och höjer räntan mer än ECB.
Dollarstyrkan består ett tag till
Dämpad global tillväxt och inflation långt över
centralbankernas mål hämmar riskaptiten under resten av
2022. Det skapar ett gynnsamt klimat för defensiva valutor
som USD, som också får stöd av Feds fortsatta åtstramningar.
Den fördjupade energikrisen i Europa tynger nu samtidigt
euron. EUR/USD väntas därför fortsätta ned till 0,95 mot
slutet av 2022 innan euron åter tar tillbaka viss mark. Även
kronan får det kämpigt i rådande miljö, trots Riksbankens
räntehöjningar. I närtid försvagas kronan även av att
Riksbankens köp av utländsk valuta pågår till årsskiftet.
Kronan väntas därefter stärkas från 10,55 för EUR/SEK vid
årsskiftet till 10,15 i slutet av 2023.
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Energikrisen allt allvarligare

Lättnader av stressnivå i företagens värdekedjor

Den alltmer kaotiska situationen på europeiska energimarknader skapar stora utmaningar i prognosen. Terminspriserna indikerar i nuläget närmast en marknadskollaps. För den närmaste
månaden ligger t ex terminspriserna för naturgas 15 gånger
högre än det historiska normalvärdet. Även om lagren närmar
sig normala nivåer verkar marknadens dom i nuläget vara
att Europa inte klarar energiförsörjningen kommande vinter.
Industriföretag har oftast säkrat sina priser över en tid så den
stora kostnadsökningen för Europas företag ligger därför en bit
in i 2023.
Anpassningsmekanismer mildrar krisen över tid
Man ska dock vara försiktig med att dra alltför långtgående
slutsatser. Den stora volatiliteten och osäkerheten gör det
svårt att tolka vad marknaden egentligen prisar in. Likviditeten
har minskat drastiskt när många finansiella aktörer inte längre
vågar investera i dessa finansiella instrument. Även om priserna kommer att förbli höga en längre tid är det inte är rimligt att
fullt ut utgå från terminspriserna i prognosen. För naturgasen
väntar vi oss att priset landar på 141 resp. 80 EUR per MWh
som årsgenomsnitt för 2023-2024, vilket kan jämföras med
drygt 300 EUR per MWh för kontrakt under resten av 2022.
Ökad import av flytande gas (LNG), ökad fossilbränning, stigande förnyelsebar energiproduktion samt energieffektiviseringsåtgärder är faktorer som bidrar till att dämpa gaspriserna
en del. Därtill kommer också minskad energiefterfrågan. På lite
längre sikt kommer vidtagna åtgärder att minska beroendet av
rysk energi göra att situationen blir klart mindre kritisk nästa
vinter. När det gäller oljepriset räknar vi med ett genomsnittligt
pris på 115 och 95 USD per fat för 2023 och 2024, att jämföra
med dagens 100 USD per fat. Att oljepriset vänder upp något
2023 beror dels på att efterfrågan kommer att stiga när oljan
är så mycket billigare än andra energislag. Saudiarabien har nu
också deklarerat att man bedömer prisnivån som konstlat låg
och därför är beredda att skära ner produktionen.
Statliga stöd mildrar men snedvrider
Energifrågan står just nu högst på den politiska dagordningen
i Europa. Stödåtgärder i form av sänkta skatter, lägre avgifter,
subventioner, pristak mm bidrar till att lindra konsekvenserna
för hushåll och företag. Att åtgärderna förstör prissignalen och
bromsar omställningen innebär dock ett dilemma. I nuläget
bedöms EU-länderna i genomsnitt lägga 1-1,5 procent av BNP
på att stötta hushåll och företag med risker på uppsidan.
Kina fortsätter med strikt Covid-strategi
Smittspridningen fortsätter runt om i världen med nya virusvarianter. Men även om antalet smittade, enligt WHO:s statistik,
ligger på en relativt hög nivå, har antalet som avlider i Covid
minskat rejält. Vaccin, behandlande mediciner, erfarenhet inom
sjukvården samt mildare virusvarianter bidrar till detta. Att
ekonomierna under våren öppnades upp efter två år med mer
eller mindre strikta restriktioner syns tydligt i bl a stigande konsumtion av tjänster. Trots framgångar i kampen mot viruset ser
vi dock kvardröjande problem som hämmar ekonomierna runt
om i världen. Kina håller fast vid sin hårda covidpolitik, vilket
leder till återkommande nedstängningar på regional och lokal
nivå när smittspridningen tar fart. Den politiska prestige som
står på spel gör att vi ser små utsikter för en ändrad strategi i
närtid; ledningen i Peking verkar vara beredd att betala ett pris
i form av lägre tillväxt.
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Källa: Federal Reserve Bank of New York, Macrobond , SEB
De senaste åren har återöppnandet efter pandeminedstängningar
skapat stora leveransproblem globalt. Dessa ser nu ut att lätta.

Långsiktiga konsekvenser på bredare front
Även på andra håll har pandemin satt spår som påverkar
ekonomierna under lång tid, främst via lägre arbetsutbud.
I USA ser vi tydliga beteendeförändringar, t ex tycks äldre
personer avstå från att återvända till arbetslivet. Detta
bidrar till att förvärra rekryteringsproblem i många sektorer.
Att nya vågor av smittspridningen bryter ut påverkar
sjukfrånvaron och rapporter från t ex Storbritannien tyder på
att långtidssymptom till följd av Covid är så omfattande att
det påverkar arbetsutbudet.
Energikrisen dominerar nedåtriskerna
Vårt huvudscenario innebär mycket höga priser under
en ganska lång tid som kraftigt hämmar den ekonomiska
aktiviteten. Ett ännu värre scenario, där de ryska gaskranarna
helt stängs, kan dock inte uteslutas. Särskilt mot bakgrund
av dagens prissättning på terminsmarknaden. Det skulle
tvinga fram mer omfattande ransonering under vintern och
orsaka en betydligt djupare recession än den som ligger i vårt
huvudscenario. Vi kan se att regeringar och centralbanker
i Europa nu börjar laborera med sådana riskscenarier. Vårt
negativa scenario tar denna gång entydigt sin utgångspunkt
i en fördjupad energikris i Europa. BNP-fallet i de länder som
är mest beroende av rysk energi, t ex Tyskland och Italien,
beräknas bli 4-5 procent som årsgenomsnitt för 2023. I de
nordiska länderna antas BNP-fallet stanna runt 2 procent.

Olika scenarier för OECD-området
BNP-tillväxt, procent

2022

2023

2024

Huvudscenario

2,4

0,9

2,2

Negativt scenario

1,5

-1,0

1,2

Positivt scenario

2,7

2,2

3,2
Källa: SEB
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Begränsad potential på uppsidan

Underskott och skulder minskar

I rådande läge är det också naturligt att koppla utsikterna för
ett mer gynnsamt scenario till utvecklingen på energimarknaderna. Ett snabbare slut på kriget i Ukraina eller en oväntat
stor omställningsförmåga i Västeuropa kan bidra. Det är
också möjligt att vi underskattar kraften i inflationsnedgången
i ett lite längre tidsperspektiv. Sammantaget fortsätter
nedåtriskerna att dominera för tillväxten men efter de kraftiga
nedrevideringar vi redan gjort i vårt huvudscenario, ser vi
riskbilden som något mer symmetrisk än tidigare.

Med de relativt försiktiga stimulanser vi ser som mest
sannolika, väntas den aktiva finanspolitiken bli svagt
expansiv under 2023 och 2024; något mer i EU än i USA
och Storbritannien. Hög inflation och extrema elpriser driver
dock upp skatteintäkterna (och vinster i statliga energibolag)
när skattebaser i löpande priser växer snabbt. I länder där
löneökningarna växlat upp, t ex Storbritannien och USA, får vi
en liknande effekt på lönesumman. Sammantaget gör det att
de offentliga underskotten faktiskt fortsätter att falla under
2023. I en miljö med hög inflation växer också BNP i löpande
pris relativt snabbt, trots real stagnation, vilket bidrar till att
pressa ned skuldkvoterna.

Finansiellt sparande offentlig sektor (% av BNP)
2021

2022 2023 2024

USA

-11,0

-4,5

-5,0

-6,0

Euroområdet

-4,3

-3,9

-3,0

-2,5

Storbritannien

-8,0

-5,0

-3,0

-1,5

Sverige

-0,3

0,4

0,2

0,0

OECD

-8,1

-4,7

-4,0

-4,1

Källa: IMF, SEB

Inflationsfrågor i flera tidsperspektiv
Att inflationsfrågorna dominerat så kraftigt den senaste tiden
beror i hög grad på att den kortsiktiga utvecklingen hotar
att få såväl medelfristiga som långsiktiga konsekvenser i
linje med stagflationseran för snart 50 år sedan. Den finns
därför skäl att diskutera inflationsutsikterna i några olika
tidsperspektiv.
Energipriser avgörande på kort sikt

Hög inflation ger finanspolitiskt dilemma
Under pandemin hade finanspolitiken huvudansvaret
för stödpolitiken. Med en relativt tom verktygslåda
fick centralbankerna acceptera en biroll men i en stabil
låginflationsmiljö kunde man bidra med permanent låga
räntor. Detta tycktes minska riskerna med snabbt ökande
offentlig skuldsättning. När kraftigt stigande inflation
nu tvingar fram räntehöjningar skapas ett dilemma för
finanspolitiken. Å ena sidan finns en risk för att stimulanser
förvärrar inflationsproblemen men samtidigt finns behov av
att lindra konsekvenserna av de skyhöga energipriserna.

Skuldkvoten faller tillbaka

Utvecklingen på energimarknaden fortsätter att dominera
inflationsutsikterna på kort sikt. Terminspriser på naturgas
och el i Europa tyder på extremt höga priser det närmaste
året. I Storbritannien väntas inflationen toppa nära 18
procent i höst. I euroområdet ser marknadsläget än mer
dramatiskt ut men utformningen av stödåtgärder gör att
HIKP-inflationen toppar runt 11 procent. En känslighetanalys
visar att inflationen skulle nå nästan upp till 17 procent
om marknadspriser skulle tillåtas slå igenom fullt ut i linje
med utvecklingen i t ex Nederländerna. Samtidigt finns
också krafter som modererar inflationsutsikterna. Vikande
efterfrågan har bidragit till en dämpning av oljepriset, som
därtill fått extra stort genomslag på bensinpriserna. Vi ser
indikationer på avtagande pristryck också på andra varor på
världsmarknaden, i spåren av sämre konjunkturutsikter och
lättnader i de globala leveransproblemen. Vi har också sett
en viss nedgång i priserna på jordbruksråvaror som delvis
beror på att exportleveranser från Ukraina nu kommit igång.
Sammantaget överväger lättnadstendenserna i USA medan
energikrisen i Europa överskuggar allt annat.
Spridningsmönster avgör den medellånga sikten

Källa: IMF, Macrobond, SEB
Hög inflation och ökande skatteintäkter gör att de stora skulderna i
förhållande till BNP faller tillbaka något på flera håll.
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De senaste decennierna har kostnadsimpulser normalt
tryckts tillbaka t ex genom tillfällig marginalpress och
produktivitetsförbättringar. Denna gång är impulsen så
kraftig att vi får ett mer utdraget spridningsförlopp som
bidrar till att hålla uppe inflationen det närmaste året.
Många företag kommer att vara tvungna att ta chansen
till prishöjningar när tillfälle ges för att överleva. Graden
av övervältring till kunderna bestäms av vilka möjligheter
(”pricing power”) olika företag har. Vi ser också nya
former av politiska försök att påverka utvecklingen. I
USA har en diskussion om ”girighetsdriven” inflation
(”greedflation”) pågått en tid och i Sverige har regeringen
gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att utreda graden av
”otillbörliga” prishöjningar. I monopol- eller oligopolliknande
miljöer kan sådan granskning vara motiverad; det finns dock
risk för mer generella försök att påverka prisbildningen på ett
lite naivt sätt.
35

Internationell översikt

Mindre uppgång i arbetslösheten

Nedtryckta reallöner

Källa: Macrobond, SEB
De reala lönerna (faktiska löner minus inflation) har minskat
de senaste åren och fortsätter så en tid till vilket sätter press på
arbetsmarknaden och riskerar skapa kompensationskrav i form av
potentiellt inflationsdrivande löneökningar.

Fallande reallöner skapar spänningar
Hyreshöjningar är annan komponent som kommer med
viss eftersläpning i spåren av kostnadsökningar. Graden
av lönekompensation är dock den viktigaste frågan
för inflationsutsikterna på medellång sikt. Hittills har
reallönenivån pressats ner mer i euroområdet och Norden än
i USA och Storbritannien, där en het arbetsmarknad bidragit
till relativt snabba löneökningar. Trots detta har konfliktnivån
på arbetsmarknaden varit högst i Storbritannien med en
rad strejker och höga lönekrav. I Tyskland och Norden
kommer centrala avtal att styra reallönernas återhämtning.
Företagens utrymme att tåla lönekompensation kommer att
bli en stor tvistefråga i förhandlingarna. Trots att företagen
i många sektorer pressas av stigande kostnader har
lönsamheten hittills hållits uppe relativt väl generellt sett. Vår
prognos innebär att reallönerna återhämtar sig under senare
delen av 2023 och under 2024, främst beroende på fallande
inflation. Nivån i slutet av prognosperioden ligger dock fortfarande under den som gällde vid pandemins början. Om
reallönerna följt trenden de senaste decennierna hade de
istället ökat med 7-8 procent under denna femårsperiod.

Källa: Macrobond Financial AB, SEB
Inte minst i USA är arbetslösheten på historiskt sett låga nivåer. Vi
räknar nu med att den stiger något överlag, dock långt ifrån de nivåer
som rådde efter den globala finanskrisen.

Långsiktiga inflationsförväntningar

Källa: Macrobond Financial AB, SEB
Efter att ha fallit under många år har de långsiktiga inflationsförväntningarna stigit under återhämtningen efter pandemin, till nivåer över
centralbankernas mål. Den senaste tiden syns dock viss stabilisering.

Ljusare utsikter på lång sikt
Om bekymren dominerar på kort och medellång sikt ser det
lite ljusare ut på längre sikt. När väl spridningseffekterna
värkt igenom systemet kommer baseffekter i kombination
med en viss normalisering av uppdrivna prisnivåer
att pressa ned inflationen. Historiskt har vi också ofta
sett sådana ”spegelbilder” på nedsidan efter kraftiga
inflationsuppgångar, vilket talar för att riskerna snarast ligger
på i underkant av inflationsmålen i slutet av prognosperioden.
Inflationsförväntningarna på lång sikt tyder inte heller på
någon större oro för att vi skulle vara på väg in i en helt ny
inflationsmiljö. Recessionsoro kan ha bidragit till nedgången
den allra senaste tiden, men det finns också institutionella
faktorer som bidrar till en betydligt stabilare inflationsmiljö
idag jämfört med situationen i början på 1970-talet.
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Omvänt penningpolitiskt experiment
Under pandemin kulminerade det penningpolitiska
experiment som på bredare front inleddes efter den globala
finanskrisen med minusräntor och enorma tillgångsköp.
Nu står vi i inför en omvänd situation med synkroniserade
räntehöjningar samtidigt som tillgångsköp svänger om till
bantning av balansräkningar (QE-politiken ersätts av QT).
Centralbankerna har således på relativt kort tid gått från att
signalera att inflationsimpulsen är relativt tillfällig, till att se
den som ett farligt hot. Det råder en påfallande stor enighet
om att inflationen måste pressas ned med de medel som
står till buds, trots allt svagare konjunktur. Att inflationen
nu innebär stora påfrestningar på hushåll och företag ökar
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acceptansen för en sådan politik. På kort sikt bidrar också en
stark arbetsmarknad till att centralbanker inte kan vila på
hanen. Att arbetsmarknaden egentligen är en eftersläpande
indikator tillmäts i nuvarande miljö inte så stor betydelse.

Framtunga förväntningar på räntehöjningar

Räntesänkningar mot slutet av prognosperioden
Vår bedömning är att centralbankerna kommer att få ett
visst utrymme för räntesänkningar mot senare delen av
prognosperioden, när inflationen mer tydligt växlat ned.
Även om tillväxten då också vänder upp kommer gapet till
den trend som gällde före pandemin att vara relativt stort i
de flesta ekonomier. För USA:s del ser däremot resursläget
ut att vara ansträngt också på längre sikt, särskilt med tanke
på indikationer på stigande jämviktsarbetslöshet som vi sett
kommit den senaste tiden. Fed-sänkningar tillbaka till neutral
nivå mot slutet av prognosperioden är ändå det scenario som
i nuläget förefaller mest sannolikt.
Mindre effekt från QT än från räntehöjningar

Källa: Macrobond Financial AB, SEB
Marknadens aktörer räknar med fortsatt aggressiva räntehöjningar
kommande månader men att Fed går i bräschen för sänkningar under
nästa år. Vi delar i stort den kortsiktiga bilden men räknar med mindre
höjningar i Sverige.

Höjningscykeln snart avslutad
Att centralbankerna nu höjt tempot i räntehöjningarna gör
att slutet av höjningscykeln inte ligger långt borta. Fed,
som var tidigt ute med höjningar, når nivån 3,50 procent i
december. Också centralbankerna i Storbritannien och Norge
väntas avluta räntehöjningarna före årsskiftet då man når
nivåerna 2,75 resp. 3,00 procent. Riksbanken, som var sent
ur startblocken, har nu fått upp farten och väntas leverera
75 punkter i september följt av 50 punkter i november. Efter
en sista mindre höjning i februari 2023 nås slutnivån 2,25
procent. Marknadsförväntningarna på Riksbanken ligger
fortfarande över vår prognos. ECB som brottas med problem
kopplade till såväl de generella ekonomiska utsikterna som
olika ekonomiers känslighet för räntehöjningar, var sist ut
med styrräntehöjningar. Vi tror att inlåningsräntan toppar
på 1,75 procent och refiräntan på 2,25 procent i mitten av
2023. Parallellt med detta har ECB tagit fram andra verktyg
(framför allt TPI, Transmission Protection Instrument) för
att skydda de svagare ekonomierna och mildra tendenser till
ökande räntedifferenser mellan länder.

Centralbankers styrräntor (%, december)

Vi räknar med att centralbankernas neddragningar av
balansräkningarna fortskrider enligt presenterade planer,
vilket ger ytterligare räntetryck uppåt på längre löptider.
Neddragningen sker både genom att centralbanker låter
instrument gå till förfall och genom direkt försäljning.
Erfarenheterna är begränsade men uppskattningar tyder
på att ränteeffekten är klart mindre än den vi nu ser på
styrräntesidan. En Fed-studie landar i slutsatsen att en
minskning av Feds innehav motsvarande 2 200 miljarder
dollar under 3 år, motsvarar 30 räntepunkter. Vår prognos
om en neddragning på knappt 3500 miljarder dollar
skulle därmed motsvara ca 50 räntepunkter i ett normalt
marknadsläge; ungefär i linje med de bedömningar som Fed
gjort i olika uttalanden. Sammantaget är vår syn alltså att
QT-politiken är av mindre betydelse än styrräntorna. Denna
slutsats kan dock delvis förändras i miljöer med mer påtaglig
riskaversion. De flöden som QT-åtgärderna generar kan
då förstärka stresstendenser på t ex på kreditmarknaden.
Studien ovan drar slutsatsen att en given bantning av
Feds innehav i dagens situation får mer än dubbelt så stor
ränteeffekt den hade haft i ett mer normalt marknadsläge.
Dilemma med fördröjd effekt
Att penningpolitiken verkar med ganska stor fördröjning
skapar i nuläget ett extra dilemma. Förändringar av styrräntan
har normalt störst effekt på inflationen på ett till två års sikt. I
nuläget har inte centralbankerna tid att vänta in dessa effekter
utan får förlita sig på att deras vilja att bekämpa inflationen
får effekter på de långsiktiga inflationsförväntningarna. Att
bedömningar av den neutrala räntenivån (dvs den nivå på
styrräntan som varken har stimulerade eller åtstramande
inverkan på ekonomin) har fått ökad betydelse när takten
i höjningarna växlat upp, kan nog också kopplas till detta
dilemma. I utvecklade ekonomier ligger den neutrala nivån
sannolikt runt 2-2,5 procent men varierar en del beroende på
skillnader i underliggande inflations- och tillväxttrender. Även
om estimaten är osäkra har de fyllt en funktion som riktmärke
när centralbankernas försökt guida marknaden vart man är på
väg i ett kortare perspektiv.

25 aug

2022

2023

2024

Federal Reserve

2,50

3,50

3,25

2,50

Likheter och skillnader gentemot 1970-talet

ECB (inlåningsränta)

0,00

1,50

1,75

1,50

Bank of England

1,75

2,75

2,75

2,25

Riksbanken

0,75

2,00

2,25

1,75

Norges Bank

1,75

3,00

3,00

2,25

Frågan om hur väl förankrade de långsiktiga
inflationsförväntningarna är har i denna miljö fått allt
större betydelse. Stora internationella organisationer
som IMF, OECD och BIS har den senaste tiden fokuserat
på jämförelsen. Det finns onekligen intressanta likheter.
Också 1973-74 steg livsmedelspriserna i spåren av de

Källa: Centralbanker, SEB
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kraftigt stigande oljepriserna som OPEC lyckades skapa.
Arbetsmarknaden var också relativt stram när krisen bröt ut.
Den är vidare värt att notera att den inledande recessionen
var relativt mild. Arbetslösheten i G7-ekonomierna var
bara någon procentenhet högre perioden 1974-76 jämfört
med ”förkrisperioden” 1971-73, även om uppgången i USA
var nära 2 procentenheter. Att epoken ses som ett så stort
misslyckande beror således inte på att nedgången blev
speciellt djup utan på att misslyckandet att koordinera en
ändamålsenlig policyrespons gjorde att det tog så lång tid
att komma tillbaka till ett fungerande stabiliseringspolitiskt
ramverk. I det avseendet står mycket på spel och skulle
förväntningar om något liknande få fäste nu skulle estimat
på t ex neutrala räntor snabbt glida uppåt, med stora
konsekvenser för tillgångspriser.
Skillnader dominerar trots allt
Lyckligtvis är nog ändå skillnaderna större än likheterna. Då
bidrog svag internationell konkurrens, hög konfliktnivå på
arbetsmarknaden och ett system med indexeringar av olika
priser och löner till en miljö med hög och volatil inflation.
Kontrasten mot dagens läge är stor. 30 års låginflationsmiljö
har skapat stor trovärdighet för inflationsmål, vilket inte
minst präglar lönebildningen i länder där centrala avtal
spelar stor roll. Graden av formell pris- och löneindexering i
näringslivets avtalskonstruktioner har haft en fallande trend
i 40 år och är nu nästan helt borta. Även om man kan befara
att det globala konkurrenstrycket försvagats något på senare
år är skillnader gentemot 1970-talet ännu relativt stor.
Tillväxten i EM-ekonomierna bromsar in
De flesta EM-ekonomier är nu på väg att bromsa in i linje med
den globala utvecklingen. Avmattningen har tydliga drag
av recession även om någon tydlig definition saknas. Den
underliggande trenden i EM-ländernas produktivitet är för
stark för att kriteriet med negativ tillväxt två kvartal i rad
ska vara relevant. Hög inflation urholkar hushållens köpkraft,
vilket ihop med vikande tillväxt bland OECD-länderna håller
tillbaka produktion och sysselsättning. Med stigande globala
och lokala räntor kommer flertalet regeringar, framför allt i
Latinamerika och Afrika, att få minskat budgetutrymme för
stimulanser. Det gäller även Indien där ekonomin dämpas
tydligt 2023. BNP för vårt EM-aggregat väntas växa med 3,6
procent i år och 3,9 procent 2023. Ökningen beror helt på
en återhämtning i Kina nästa år. Exklusive Kina faller BNPtillväxten för vårt EM-aggregat från 3,8 procent 2022 till 3,1
procent 2023.

BNP-tillväxt, BRIC-länderna och EM
(årlig procentuell förändring)
2021

2022

2023

2024

Kina

8,1

3,5

5,3

5,0

Indien

8,3

7,4

5,8

6,5

Brasilien

4,8

1,6

0,8

2,0

Ryssland

4,7

-4,0

-3,0

2,5

EM-ekonomier, totalt

6,7

3,6

3,9

Upprevideringar för Brasilien och Ryssland
Brasiliens ekonomi har fått extra skjuts av stigande
råvarupriser i spåren av pandemins efterdyningar och
Ukrainakriget. En avmattning i global efterfrågan lär
dock leda till gradvis lägre råvarupriser framöver vilket
i kombination med åtstramning av finanspolitiken efter
valet i oktober ger tydlig inbromsning 2023. Oväntat stor
motståndskraft mot sanktioner har gjort att prognosen
för Rysslands ekonomi har justerats upp markant och
fallet väntas nu stanna på 4 procent i år. Världen är alltför
beroende av rysk energiproduktion för att landet ska
kunna avskärmas från global ekonomi. Men sanktioner,
EU:s embargo och en kraftig neddragning av västerländska
företags aktiviteter i Ryssland gör att BNP-fallet fortsätter
även 2023. Avsaknaden av västerländsk teknologi och
insatsvaror lär också leda till stagnation på längre sikt.
Komplex relation mellan Peking och Moskva
EU:s beslut att minska beroendet av rysk energi har lett
till en omfördelning av exporten av olja och gas till andra
marknader. Rabatten på rysk olja ligger runt 20 USD per
fat jämfört med Brent-oljan. Det är främst Kina, Indien och
Turkiet som har dragit nytta av de lägre priserna och ökat
sin import. Liksom Brasilien och Sydafrika har dessa länder
avstått från att följa USA:s och EU:s sanktioner mot Ryssland.
Kinas export av industriprodukter, som t ex halvledare,
har ökat kraftigt i svallvågorna av kriget. Kina blir nu den i
särklass viktigaste handelspartnern för Kreml och kommer
inte att säga upp sitt ”vänskap utan gränser” avtal med
Ryssland. Men de stora kinesiska företagen kommer ändå
att vara återhållsamma för att inte drabbas av USA-ledda
sanktioner. För Peking är en vänskaplig relation till Kreml
användbar i ett potentiellt mer spänt läge med USA. Men i
grunden är relationen till Ryssland inte i sig speciellt viktig
för Kina jämfört med Taiwan-frågan eller relationerna med
USA och EU. Dessa har mycket större betydelse för Kinas
ekonomiska välstånd och därmed för den inhemska politiska
stabiliteten.
Betalningskriser för mindre länder
Oro för global recession, fallande råvarupriser och
stigande räntor har lett till stora kapitalutflöden från
tillväxtekonomierna de senaste månaderna. Större och rikare
EM-ekonomier i Asien, med statsskulder under 50 procent
och utlandsskulder under 70 procent av BNP, kommer att
klara sig relativt väl tack vare flexibilitet i både finans- och
penningpolitik. Ett antal ekonomier med låg BNP per capita
som Sri Lanka, Zambia och Ukraina har däremot redan ställt
in betalningar på sina skulder. Ytterligare runt 40 länder,
däribland Pakistan och Egypten, riskerar också att behöva
omstrukturera sina lån. Eftersom lånen är relativt små är
det dock osannolikt att problemen ska leda till global kris.
Stigande räntor och en avmattning i tillväxten kommer
dock att ha en dämpande effekt på aktie-, obligations- och
valutamarknaderna i tillväxtekonomierna de kommande
6-12 månaderna.

5,4
Källa: IMF, SEB
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