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Konjunkturell signalspaning
Konjunkturen viker
I inköpschefsindex för oktober månad framgår en översikt av
orderingång och orderstockar för svensk industri. Bilden är allt än ljus. Vi
har hämtat följande diagram från ”PMI - inköpschefsindex
industrisektorn”, publicerad av SILF och Swedbank (du kan hämta
rapporten här).

Orderingången är fallande under 2019 och det påverkar naturligen
orderstockarna negativt. Eftersom orderstockarna nu i slutet av 2019 har
en låg nivå, innebär det följaktligen att produktionen 2020 lär vika. Detta
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påverkar negativt konjunkturen och påverkar troligen börsen ävenså i
negativ riktning.

Signalspaning om konjunkturutvecklingen
Då är frågan om det på ett enkelt sätt långt i förväg går att fånga upp
kommande förändringar i konjunkturen?
Ett sätt är genom ”Google Trender”, måhända inte vetenskapligt alltför
djuplodat men det är ett sätt att lyssna av. Google Trend analyserar
frekvensen på specifika sökbegrepp under specificerade tidsperioder.
VI sökte på följande begrepp under perioden 2018.01.01 – 2019.11.22:
• Högkonjunktur (blått)
• Lågkonjunktur (rött)

Av sökningen som framgår av diagrammet ovan sker ett skifte under
september månad 2018, då frekvensen på sökbegreppet ”lågkonjunktur”
ökar i förhållande till sökbegreppet ”högkonjunktur”. Att så sker har sina
förklaringar. En kan vara att begreppet ”lågkonjunktur” börjar förekomma
mer frekvent i den allmänna debatten och i media, varvid det resulterar i
att fler söker på detta begrepp.
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Men vi vill inte här fördjupa oss vetenskapligt i förklaringar utan
konstaterar helt enkelt att sökbegreppet ” lågkonjunktur” ökar i frekvens
gentemot ”högkonjunktur” under september månad 2018.

Slutsats
Vad vi däremot vill lyfta fram högst ovetenskapligt är att genom att lyssna
av olika sökbegrepp kring konjunkturutveckling på ”Google Trender”
skapas möjligheter i tidigt skede få en signal om utvecklingen framåt i
tiden konjunkturellt.
Men det är givetvis inte säkert att utvecklingen blir sådan i praktiken,
men man bör alltid lyssna på konjunktursignalen med respekt, fundera
på dess bakomliggande förklaringar och förbereda och vidta det åtgärder
som kan behövas i tid för att möta en eventuell konjunkturväxling.
I detta fall så indikerade sökningen på de två sökbegreppen
”högkonjunktur” respektive ”lågkonjunktur” i tidigt skede vad som i realitet
väntade.
Värt att hålla i minnet är att år 1936 framhöll John Meynard Keynes att
en övergång till en ”nedåtgående rörelse ofta sker plötsligt och
våldsamt”.
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