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Makrofokus USA 

 

USA: Vårdepression eller sviterna av vinterinfluensan? 

 Svaga makrodata under vintern tyder på att ameri-
kansk ekonomi har tappat momentum 

 De medelfristiga tillväxtförutsättningarna är dock 
goda 

 Fed fortsätter nedtrappning, men vägledningen är 
osäker 

Efter en stark avslutning på 2013 har amerikanska 
konjunkturdata grumlats av den kalla och snörika 
vintern. Detta har drabbat inte minst arbetsmark-
naden, men det finns också andra tecken på att 
utveckling var svagare i början av 2014. På medellång 
sikt är det mycket som talar för att USA:s tillväxt står 
inför en återhämtning. Finanspolitiken är inte längre 
lika begränsande och osäkerheten har minskat. 
Hushållens ekonomi stärks och den inhemska energi-
produktionen ökar. Vi förväntar också att penning-
politiken förblir expansiv, även om nedtrappningen av 
obligationsköp fortsätter på den inslagna vägen. 
Därför förväntar vi att tillväxten tar fart igen under 
2014. Av intresse inför denna veckas penningpolitiska 
möte är hur Federal Reserve kommer att förändra sin 
långsiktiga vägledning, när gränsvärdet för arbets-
lösheten på 6,5 % inte har varit särskilt lyckosamt. Vår 
bedömning är att vägledningen kommer att breddas 
och att inflationen kommer i fokus. 

Inte bara vintervädret förklarar den dämpade aktiviteten i 
amerikansk ekonomi 

Sysselsättningstillväxten uppvisade en betydande in-
bromsning i slutet av förra året och i början av i år när 
många arbetsgivare sannolikt föredrog att avvakta när 
väderförhållandena försämrades. Samtidigt avstod många 
från att söka arbete, vilket innebar att arbetslöshetsnivån 
sjönk. Även i tillverkningsindustrin dämpades kon-
junkturen, och inköpchefsindex föll kraftigt och brett. 
Tjänstesektorn höll emot något bättre, men även där var 
orderingången svag. Även bostadsmarknaden påverkades 
av det kalla vädret, men medan investeringarna föll tillbaka 
steg försäljningen januari.  
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Hushållens svaga efterfrågan talar för att det inte är enbart 
väderförhållandena som håller emot konjunktur-
förstärkningen. Redan innan vintern hade detaljhandeln 
visat tecken på en svagare tillväxt och hushållens förtro-
ende befinner fortsatt på en relativt låg nivå. Osäkerheten 
är förklarlig givet den svaga sysselsättningsutvecklingen 
och den låga löneökningstakten. Dessutom förlängdes inte 
arbetslöshetsförsäkring för de långtidsarbetslösa, vilket, 
trots att nya försök förnärvarande görs i kongressen, san-
nolikt håller tillbaka konsumtionsviljan och förtroendet.  

Även den stora lageruppbyggnaden under förra året talar 
för att tillväxttakten sjunker tillbaka under inledningen av 
2014. Inte minst har företagen byggt upp lager i grossist-
ledet, av skäl som inte är helt klara. Antingen har efter-
frågan överskattats eller är förväntningarna på en efterfrå-
geökning starka. Oavsett, kan det inte förväntas att lager-
uppbyggnaden fortsätter att bidra till tillväxten, utan den 
slutliga efterfrågan måste ta fart, och data under året först 
månaderna tyder inte på det.  

Gradvis återhämtning med stöd av fundamenta 

Även om vi tror på dämpad tillväxt under årets början, 
finns det faktorer som talar för att amerikansk tillväxt under 
innevarande och nästa år stiger. Men det förutsätter att 
förtroendet bland såväl företag som hushåll stärks. 

De finansiella förutsättningarna för stigande investeringar 
finns. Företagens lönsamhet är god och finansierings-
kostnaderna är låga. Kapacitetsutnyttjande är dock fortsatt 
relativt lågt och det krävs en ihållande efterfrågeökning för 
att den privata sektorns investeringar ska komma igång. 
Data visar även på att kreditexpansionen ökat i långsam-
mare takt under 2013. 
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Också hushållens ekonomi är relativt god, i synnerhet mot 
bakgrund stigande börser och bostadspriser. Dock är för-
delning ojämn, och den del av hushållen som gynnats 
mest är sannolikt inte den mest konsumtionsbenägna. 
Löpande har hushållen dragit ned sparandet för att kom-
pensera för den finanspolitiska åtstramningen, och en 
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stigande sparkvot kan framöver medverka till en svagare 
konsumtionsutveckling. Det innebär att kreditexpansionen 
kommer att vara avgörande för hushållens efterfrågan och 
bidrag till tillväxten. 

Ur ett mer medelfristigt perspektiv gynnas amerikansk 
ekonomi av en rad faktorer. Inte minst den snabbt sti-
gande inhemska energiproduktionen kommer att bidra till 
att hålla nere energikostnaderna, vilket är positivt för hus-
hållen men även ur ett konkurrenskraftsperspektiv. Även 
finanspolitiken kommer att bli mindre åtstramande, och 
efter uppgörelserna kring den federala budgeten och 
skuldtaket stiger även förutsägberheten. Sammantaget 
innebär detta att vi efter en svag början på 2014, förutser 
en fortsatt stigande tillväxt under 2014 och 2015. 

Minskade obligationsköp men sen vad? 

Trots den något svagare makroekonomiska utvecklingen 
under vintern förväntar vi att Federal Reserve fortsätter på 
den inslagna vägen att minska obligationsköpen med 10 
miljarder dollar vid det penningpolitiska mötet den 18-19 
mars. Budskapet har varit att så länge ekonomin fortsätter 
att stärkas kommer penningpolitikens inriktning att ligga 
fast, och trots den svagare utvecklingen under de senaste 
månaderna kan den största delen hänföras till vinterväd-
ret. Skulle det visa sig att ekonomin försvagas av andra 
skäl är det troligt att Federal Reserve senare tar en paus i 
nedtrappningen av obligationsköpen. 

Störst intresse kommer att riktas mot kommunikationen 
kring inriktningen av den framtida penningpolitiken. Den 
s.k. långsiktiga vägledningen (forward guidance) för pen-
ningpolitiken har tidigare tydligast kretsat kring 
arbetslöshetsnivån, men det tidigare fastlagda tröskelvär-
det för att höja styrräntan, 6,5 %, har varit missvisande. 
Detta beror på att arbetslösheten även har sjunkit som en 
följd av en minskad deltagandegrad och inte bara som en 
följd av en sysselsättningsökning. 

Detta har öppnat upp för en debatt, inte bara i USA, om 
hur centralbankerna effektivast kan kommunicera sina 
intentioner för att uppnå avsedda mål. Behovet av långsik-
tig vägledning väcktes initialt när en ”normal” penning-
politik inte längre räckte till, dvs. styrräntorna sänktes till 
noll, och det blev nödvändigt med s.k. okonventionella 
åtgärder, som t.ex. köp av tillgångar på den finansiella 
marknaden för att trycka ned kreditkostnaderna. 

Federal Reserve har ett tudelat mål, maximal sysselsätt-
ning givet prisstabilitet. Samtidigt har det diskuterats i 
vilken grad inflationen kan överstiga målet om 2 % om 
sysselsättningen förblir låg. Detta kan ta sig uttryck i ett 
temporärt högre inflationsmål eller att målet definieras på 
basis av nominell BNP. Underförstått i den här diskussion-
en är att inflationen är ett bättre mått på den under-
liggande efterfrågan än arbetslösheten.  
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Sammantaget förväntar vi att antalet variabler som tas i 
beaktan i den långsiktiga vägledningen kommer att bred-
das. Arbetsmarknaden kommer att fortsätta att vara av 
stor betydelse, och Janet Yellen har tidigare pekat på vik-
ten av hur många som frivilligt byter arbete. Vi förväntar 
också att Federal Reserve:s kommentarer i samband med 
mötet kommer att öka fokus på inflationen och att signa-
lerna kommer att vara att en högre inflation är acceptabelt. 
Dock kommer det att ta tid att förankra ett nytt ramverk för 
långsiktig vägledning och därför kommer Federal Reserve 
att fortsätta utveckla och förtydliga sitt resonemang framö-
ver. 

Magnus Alvesson 
Prognoschef 
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Disclaimer 

What our research is based on 

Swedbank Research a unit within Large Corporates & Institutions bases the re-
search on a variety of aspects and analysis. 

For example: A fundamental assessment of the cyclical and structural economic, 
current or expected market sentiment, expected or actual changes in credit rat-
ing, and internal or external circumstances affecting the pricing of selected FX 
and fixed income instruments.  

Based on the type of investment recommendation, the time horizon can range 
from short-term up to 12 months. 

Recommendation structure 

Recommendations in FX and fixed income instruments are done both in the cash 
market and in derivatives.  

Recommendations can be expressed in absolute terms, for example attractive 
price, yield or volatility levels. They can also be expressed in relative terms, for 
example long positions versus short positions.  

Regarding the cash market, our recommendations include an entry level and our 
recommendation updates include profit and often, but not necessarily, exit levels. 
Regarding recommendations in derivative instruments, our recommendation 
include suggested entry cost, strike level and maturity. 

In FX, we will only use options as directional bets and volatility bets with the 
restriction that we will not sell options on a net basis, i.e. we will only recommend 
positions that have a fixed maximum loss. 

Analyst’s certification 

The analyst(s) responsible for the content of this report hereby confirm that 
notwithstanding the existence of any such potential conflicts of interest referred 
to herein, the views expressed in this report accurately reflect their personal 
views about the securities covered. The analyst(s) further confirm not to have 
been, nor are or will be, receiving direct or indirect compensation in exchange for 
expressing any of the views or the specific recommendation contained in the 
report. 

Issuer, distribution & recipients 

This report by Swedbank Research is issued by the Swedbank Large Corporates & 
Institutions business area within Swedbank AB (publ) (“Swedbank”). Swedbank is 
under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansin-
spektionen). 

In no instance is this report altered by the distributor before distribution. 

In Finland this report is distributed by Swedbank’s branch in Helsinki, which is 
under the supervision of the Finnish Financial Supervisory Authority (Finanssival-
vonta). 

In Norway this report is distributed by Swedbank’s branch in Oslo, which is under 
the supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstil-
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In Estonia this report is distributed by Swedbank AS, which is under the supervi-
sion of the Estonian Financial Supervisory Authority (Finantsinspektsioon). 

In Lithuania this report is distributed by “Swedbank” AB, which is under the su-
pervision of the Central Bank of the Republic of Lithuania (Lietuvos bankas).  

In Latvia this report is distributed by Swedbank AS, which is under the supervi-
sion of The Financial and Capital Market Commission (Finanšu un kapitala tirgus 
komisija). 

In the United States this report is distributed by Swedbank First Securities LLC 
('Swedbank First'), which accepts responsibility for its contents. This report is for 
distribution only to institutional investors. Any United States institutional inves-
tor receiving the report, who wishes to effect a transaction in any security 
discussed in the report, should do so only through Swedbank First. Swedbank 
First is a U.S. broker-dealer, registered with the Securities and Exchange Commis-
sion, and is a member of the Financial Industry Regulatory Authority. Swedbank 
First is part of Swedbank Group. 

For important U.S. disclosures, please reference: 
http://www.swedbankfs.com/disclaimer/index.htm 

In the United Kingdom this communication is for distribution only to and directed 
only at "relevant persons". This communication must not be acted on – or relied 
on – by persons who are not "relevant persons". Any investment or investment 
activity to which this document relates is available only to "relevant persons" and 
will be engaged in only with "relevant persons". By "relevant persons" we mean 
persons who:  

• Have professional experience in matters relating to investments falling 
within Article 19(5) of the Financial Promotions Order. 

• Are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Financial Promotion 
Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc"). 

• Are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment 
activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and 
Markets Act 2000) – in connection with the issue or sale of any securities – 
may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated. 

Limitation of liability 

All information, including statements of fact, contained in this research report has 
been obtained and compiled in good faith from sources believed to be reliable. 
However, no representation or warranty, express or implied, is made by 
Swedbank with respect to the completeness or accuracy of its contents, and it is 
not to be relied upon as authoritative and should not be taken in substitution for 
the exercise of reasoned, independent judgment by you. 

Be aware that investments in capital markets – such as those described in this 
document – carry economic risks and that statements regarding future assess-
ments comprise an element of uncertainty. You are responsible for such risks 
alone and we recommend that you supplement your decision-making with that 
material which is assessed to be necessary, including (but not limited to) 
knowledge of the financial instruments in question and the prevailing require-
ments as regards trading in financial instruments. 

Opinions contained in the report represent the analyst's present opinion only and 
may be subject to change. In the event that the analyst's opinion should change 
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change, within the constraints of any regulations, applicable laws, internal proce-
dures within Swedbank, or other circumstances. 

If you are in doubt as to the meaning of the recommendation structure used by 
Swedbank in its research, please refer to “Recommendation structure”. 
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To the extent permitted by applicable law, no liability whatsoever is accepted by 
Swedbank for any direct or consequential loss arising from the use of this report. 
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Planned updates 
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Reproduction & dissemination 
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