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Europeisk politik 2017
Brittiskt nyval: Än är sista ordet inte sagt

Detta är en analys i en serie publikationer
där vi bevakar de viktigaste valen i Europa
2017. Uppdateringar publiceras löpande
under året. Detta är ett axplock av de
tidigare analyserna:



Sannolikt Tory-seger men risk för begränsad förändring mot nu



May sätter agendan; väljer mellan hård eller mindre hård Brexit

2 mars: Euron i vågskålen i franskt presidentval



GBP kan ev. bli mindre svagt och Bank of England sitter still

16 mars: Bakslag för populismen i Nederländerna

Bakom ridåerna finns sannolikt flera förklaringar till nyval
Premiärminister Theresa May har utlyst nyval, vilket en kvalificerad
majoritet i Underhuset bifallit, till 8 juni. Hon har motiverat nyvalet med att
splittringen inom brittisk politik försämrar landets möjlighet till lyckade EUförhandlingar. May vill dessutom söka ett större stöd för Brexit-planen och
den politik hon vill föra istället för den hon ärvt.

21 mars: Fördel Macron efter gårdagens debatt
24 mars: Saarland första testet för Schulz popularitet
27 mars: CDU-skräll i Saarland
12 april: Skifte inom franska vänstern ger ny riskbild
18 april: Brexit: De facto ny folkomröstning om Brexit

För Conservatives, som idag har en knapp majoritet i Underhuset, finns
god möjlighet till att utöka antalet mandat. I opinionsmätningar har partiet
ett starkt stöd samtidigt som Labour är kraftigt försvagat. Det mest troliga
utfallet är en Tory-seger inte minst eftersom aktivitetsdata varit robust och
stödet för Brexit fortsatt är utbrett. Det är dock inte säkert att nuvarande
brittisk positionering inför förhandlingarna blir intakt. May har, om hon
vinner, en möjlighet att ta ut frihetsgraderna. Risken är att förändringarna
från idag blir begränsade. Den främsta uppsidan vid en Tory-seger är
därför kontinuitet i ledarskapet bortanför 2019 då Brexit ska vara avslutat.

Pundet kan möjligtvis bli något mindre svagt
När vi blickar framåt så är vår tentativa slutsats att pundet möjligen kan bli
något mindre svagt i ljuset av att Mays möjligheter att lyckas i
förhandlingarna förbättras något. Vår bedömning kvarstår att BoE behåller
en avvaktande inställning under överskådlig tid. Snarare än brittiska beslut
kan den politiska utvecklingen inom EU få större betydelse för
ränteutvecklingen framgent.
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Vår tolkning av läget
Stor osäkerhet inför söndagens första omgång. Givet
opinionsläget så har samtliga topp fyrakandidater de
facto möjlighet att avancera till run-off den 7 maj. Stor
risk för en svag president med bristfälligt stöd i
Nationalförsamlingen.
May har med parlamentets stöd precis utlöst ett
överraskande nyval till den 8 juni, mot bakgrund av
starkt stöd i opinionen. Med starkare mandat kan May
få friare roll i Brexit-förhandlingarna. Pundet har
stärkts. Nyvalet lär stärka Tories. position. Brexit
fortfarande ett faktum.
SPD:s framfart under Martin Schulz har bedarrat på
sistone, knappt men tydligt under CDU i opinionen. EUpositiva partier har en stor majoritet. Såväl AfD som Die
Linke under 10 procent. Viktiga test över AfD:s styrka
och Schulz-effekten kommer vid delstatsvalen i maj.

Femstjärnerörelsen leder i opinionen och går framåt,
samtidigt som f.d. premiärminister Renzis Demokratiska
parti förbereder ledarskapsval den 30 april. En seger för
Renzi skulle kunna ändra dynamiken inför ett
parlamentariskt nyval.
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UK ansluter sig till Europas supervalår
Brittiskt nyval 8 juni kan öka frihetsgraderna för PM Theresa May. Det mesta
pekar i dagsläget på att Tories vinner. Blir så fallet kan May spela vilket kort
hon vill; antingen fortsätta på intrampat spår eller ta ett något mjukare
ställningstagande. Framgent kan GBP bli något mindre svagt. För
ränteutvecklingen kommer utöver brittisk politik inte minst valen i Europa att
vara av stor betydelse.

Bakom ridåerna finns sannolikt flera förklaringar till nyval
Den 8 juni hålls nyval i Storbritannien. Nyvalet har påkallats av
premiärminister Theresa May, som motiverar det med att splittringen
inom brittisk politik försämrar landets möjlighet till lyckade förhandlingar
med EU. May vill dessutom söka ett större stöd för Brexit-planen och
den politik hon vill föra istället för den hon ärvt från David Cameron (ex.
Tories manifest från 2015). Idag har Tories en knapp majoritet (17
mandat) vilket innebär att det räcker med att endast några få byter
åsikt för att partiet inte ska få sin vilja igenom. Det skapar en sårbarhet
då Brexit-processen kommer att kräva flera viktiga beslut. May hoppas
alltså på att dryga ut antalet Tory-mandat och därmed stärka
möjligheten till att få majoritet i viktiga frågor. Sannolikt finns det också
ett egenintresse av att hålla nyval nu, inte minst eftersom May endast
är en tillsatt (och inte vald) premiärminister.
Enligt den ordinarie tidtabellen skulle nästa allmänna val sannolikt
hållas den 7 maj 2020, det vill säga drygt ett år efter att utträdet ur EU
ska vara avslutat (om perioden inte förlängs). Blir skilsmässoavtalet
med EU, ur ett brittiskt perspektiv, medelmåttigt hade May således
riskerat att förlora nästa allmänna val och Labour, som nu är försvagat,
hade kunnat stärka sin position. Genom att istället hålla nyval 2017 så
undviks detta och May, om Tories vinner, kan sitta vid makten till och
med 2022 oavsett EU-förhandlingarnas utfall. Detta skulle också
förenkla EU-förhandlingarna eftersom det blir kontinuitet inom brittisk
politik då en eventuell övergångsperiod och nya handelsavtal ska
diskuteras.
Opinionsmätningar osäkra men ger ändå viss information
Även om vi lärt oss att vi ska ta brittiska opinionsmätningar med en stor
nypa salt – de hade fel både vad gäller valet 2015 och kring
folkomröstningen om EU-medlemskap – kan de ge viss information. De
senaste opinionsmätningarna visar, till skillnad från valet 2015, att
Conservatives starkt favoriseras. Övertaget för Conservatives har
under senare tid pendlat mellan 18-21 procentenheter mot Labour.
Uppfattningen står sig även i den första opinionsmätningen som
publicerades efter att nyvalet annonserades.
Det är en betryggande marginal som Tories har jämfört mot Labour.
Vid allmänvalet 2015 visade opinionsmätningar på jämnt skägg där
diskrepansen mellan Tories och Labour pendlade inom intervallet 0-2
procentenheter. Även inför den brittiska folkomröstningen visade
opinionsmätningarna på ett jämnt lopp, med ett visst övertag för
”Stanna” i de sista mätningarna.
I takt med att partierna kommer att presentera sina valmanifest, de
övriga partierna får mer mediautrymme och valkampanjerna inleds är
det troligt att vi kommer att se viss svängning i opinionsmätningarna.
Labour är kraftigt försvagat, i spåren av ett dåligt ledarskap vid
folkomröstningen i juni 2016. Det kommer att bli svårt för dem att
kraftigt avancera och stärka sin position från dagens 232 av 650
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platser i Underhuset. Däremot spekuleras det om Liberal Democrats
(Lib Dems) kan förbättra sin position, även om de inte skulle utgöra
något hot mot Tories och Theresa May. Ett motiv skulle kunna vara
deras positiva syn på EU-medlemskapet. Opinionsmätningar från
inledningen av året visar att stödet för Lib Dems på marginalen har
stärkts och det noteras nu till drygt 10 procent (från att tidigare ha
pendlat strax under 10-procentsstrecket). Vidare är stödet för SNP
stabilt kring 5 procent och det skulle vara förvånande om de markant
tappar platser i Underhuset. Sammantaget har dock samtliga
förändringarna i de olika opinionsmätningarna varit relativt små.
Platser i brittiska Underhuset efter allmänvalet 2015

Källa: Swedbank Research & www.parliament.uk

Politisk stabilitet eller instabilitet
Från att ha fått viss politisk stabilitet i Storbritannien sedan juni – en
”ny” premiärminister, en omvald Labour partiledare, ett lagförslag om
Brexit (Brexit Bill) som passerat parlamentet och aktiveringen av artikel
50 med utstakade brittiska prioriteringar – återvänder nu osäkerheten.
Det mest troliga utfallet är att Tories tar hem en ny valseger men det
bör påpekas att vi är i en mycket tidig fas av valprocessen och att
denna uppfattning kan komma att ändras allteftersom vi närmar oss
valdagen. Det som utöver opinionsmätningarna talar till Tories fördel är
dels att ekonomin hittills har varit relativt robust sedan
folkomröstningen, dels att en bred majoritet av befolkningen trots allt
fortfarande stödjer Brexit.
Nyvalet i Storbritannien innebär de facto en ny folkomröstning om
Storbritanniens medlemskap i EU, eller åtminstone en möjlighet att
tänka om kring hård/mjuk Brexit. Exempelvis så ser Lib Dems nyvalet
som en möjlighet att styra om och ändra riktning mot en mindre hård
Brexit (de vill gärna se en andra folkomröstning kring ett slutgiltigt
Brexit-avtal). Vidare har Greens öppnat upp för en koalition med Lib
Dems och Labour, vilket hittills på nationell nivå nekats. Greens, är
liksom Lib Dems och Blair-anhängarna inom Labour, inte förespråkare
av Brexit. (Majoriteten av de som röstar på Labour stödjer dock en
mjuk Brexit).
En intressant fråga är därför om Storbritanniens krav kommer att
mjukna något jämfört med nuvarande hårdnackade positionering.
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Finansmarknaden har prisat in just detta; att sannolikheten för en
mjukare Brexit ökat. Theresa May har idag starkt stöd bland opinionen,
även om mätningar visat att gapet mellan nöjda och missnöjda väljare
krympt något. Ett rimligt antagande är att hon kommer att sitta kvar
som premiärminister vid en Tory-seger. Det är däremot inte självklart
att samtliga ministrar kommer att sitta kvar. Ett brett parlamentariskt
stöd för hennes parti möjliggör att hon, om hon vill, kan backa på vissa
brittiska krav där det är lite förhandlingsutrymme med EU. Men utfallet
kan likväl bli det motsatta nämligen att Brexit-planen förblir hård.
Inför valet 2015 påpekade May att ”problemet” med fri rörlighet
sträcker sig bortom missbrukade rättigheter. Med ett brett
parlamentariskt stöd och att själv ha blivit politiskt tillsatt kan Mays
position för en hård Brexit istället stärkas. Det är således möjligt att
förändringarna mot nuvarande situation kan bli relativt begränsade. Vid
en Tory-seger är den främsta uppsidan kontinuitet i ledarskapet
bortanför 2019 då Brexit formellt sett ska vara avslutat, om processen
inte förlängs.
Pundet kan möjligtvis bli något mindre svagt
Pundets kraftiga förstärkning efter premiärminister Mays annonsering
av nyval kan förklaras av stigande förväntningar på att det skulle ge
henne ett starkare mandat och ökade frihetsgrader att åstadkomma ett
bättre utfall i Brexit-förhandlingarna. Att pundrörelsen blev så markant
förklaras av den påtagliga ”korta” positioneringen i GBP. När vi blickar
framåt så är vår tentativa slutsats att pundet möjligen kan bli något
mindre svagt i ljuset av att Mays möjligheter att lyckas i
förhandlingarna förbättras något. Dessutom så undviks ett nyval 2020,
vilket förbättrar möjligheterna att få till stånd en smidig
övergångsperiod efter Brexit och innan nya handelsavtal finns på plats.
Samtidigt kvarstår utgångspunkten att GBP behöver vara svagt för att
kompensera för de negativa effekterna som lär följa Brexit. May kan
komma att ha kvar utgångspunkten om en hård Brexit, det vill säga
ingen tillgång till den inre marknaden och begränsad fri rörlighet av
folk. Vår bedömning kvarstår att Bank of England kommer att släpa
efter eventuella fortsatta ränteuppgångar som sker i USA, Eurozonen
och Sverige. Vår pundprognos om en GBPSEK-kurs under 11,00
under det kommande året kvarstår.
Förvänta er inga större rörelser i korta brittiska räntor
Eftersom osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i brittisk
ekonomi kommer att kvarstå under en lång tid kommer sannolikt även
Bank of England att behålla en avvaktande inställning och låta
räntepolitiken förbli oförändrad åtminstone t.o.m. slutet av 2018.
Dessutom lär inflationen falla tillbaka när effekterna från förra årets
pundförsvagning fasas ut. Med tanke på att räntepolitiken kommer att
ligga stilla under överskådlig tid finns ingen anledning att räkna med
några större rörelser i korta räntor.
Sedan besked om nyval kom har varken långa eller korta räntor
påverkats i någon större utsträckning i Storbritannien. Snarare än
brittiska beslut kan den politiska utvecklingen inom EU få större
betydelse för ränteutvecklingen framgent. Riskerna för ett franskt eller
italienskt EU-utträde och den osäkerhet det skulle innebära för
euroräntor skulle kunna leda till ett köptryck av brittiska obligationer
och därmed lägre brittiska räntor över hela kurvan.
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Europeisk politik
2016
9 maj:

Brexit: Ett slag mot SEK & tjänstesektorn

14 juni:

Brexit: Utlandssvenskarna kan simma lugnt

2017
17 januari:

Brexit: Intryck av Theresa Mays tal

24 januari:

Brexit: Motvinden mojnar inte för Theresa May

27 februari:

Nederländerna den första valrysaren

2 mars:

Euron i vågskålen i franskt presidentval

10 mars:

Minskad oro inför valet i Nederländerna

13 mars:

Brexit: Förnyad risk för splittrad union

16 mars:

Bakslag för populismen i Nederländerna

21 mars:

Fördel Macron efter gårdagens debatt

24 mars:

Saarland första testet för Schulz popularitet

27 mars:

CDU-skräll i Saarland

29 mars:

Brexit: Klockan börjar ticka

12 april:

Skifte inom franska vänstern ger ny riskbild

18 april:

Brexit: De facto ny folkomröstning om Brexit
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