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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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PBoC går sin egen väg med lättnader

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). 

Källa: PBoC, China FX Trade System, Macrobond, SEB

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 BNP-
tillväxten till högst 3,5 procent för 2022 med en uppväxling 
till 5,3 procent för 2023.

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.  

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** 6,36 6,85 6,65 6,30
*% av BNP, **vid årets slut Källa: IMF, SEB

Lägre långräntor

Även de längre styrräntorna har sänkts, i syfte att stabilisera 
fastighetssektorn. 

Källa: PBoC, China FX Trade System, Macrobond, SEB
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Kina – tillväxt får stå tillbaka för covidpolitiken

Finanspolitiken stimulerar

Den svagare än väntat ekonomiska aktiviteten i juli fick 
beslutsfattarna att tillkännage både skattemässiga- 
och 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.  

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. 

Utrymme för starkare yuan

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. 

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.

Lägre värdering 

Kinesisk värdering i form av P/E-tal har kommit ner, inte minst för 
indexet MSCI China som domineras av de digitala drakarna.  

Källa: Macrobond


