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Marknaden har enligt vår uppfattning blivit mer optimistisk 
och har sedan en tid tillbaka valt att fokusera mer på möjlig-
heterna istället för problemen.  Det avspeglar sig bland annat 
i att börsvärderingarna på de mogna marknaderna har ökat. 
Högre börskurser har trotsat ett kallare geopolitiskt klimat, 
mindre övertygande bolagsrapporter samt en svagare glo-
bal ekonomisk tillväxt under inledningen av året. Det innebär 
samtidigt att bevisbördan på inkommande konjunkturdata och 
bolagsvinster har ökat. Vår bedömning är dock att det finns be-
lägg för investerares växande optimism. En global ekonomisk 
tillväxt som successivt stärks ökar sannolikheten att markna-
den får rätt i sin bedömning att bolagens aggregerade vinster 
ska öka snabbare framöver – vilket är vad den högre börsvär-
deringen ger uttryck för.

Sentimentet i investerarkollektivet skiftar, men ändras inte så ofta 
som man kan förledas att tro. Vår uppfattning är att vågskålen 
ganska nyligen har vägt över för en marknad som fokuserar mer 
på möjligheter och mindre på problem. Det är sannolikt en bidra-
gande orsak till att marknaden inte har låtit sig påverkas av ut-
vecklingen i Rysslands närområde, en svagare rapporterad global 
tillväxt i inledningen på året eller en ganska blandad kompott av 
bolagsrapporter. 

Högre värderade börser på de mogna marknaderna är, enligt vår 
mening, ett uttryck för att optimismen bland investerare har vux-
it. Vår tolkning av att börskurserna har stigit mer än prognoserna 
på bolagens framtida vinster är att förväntningarna på den globala 
ekonomiska tillväxten har ökat. En högre tillväxt betyder i sin tur 
att bolagens möjlighet att tjäna pengar framöver ökar – vilket in-
vesterare redan har börjat diskontera genom att dra upp priset på 
aktier. 

Den analysen kan dock vid ett första ögonkast te sig tveksam eft-
ersom börskurserna på de mogna marknaderna redan har stigit 
under tre års tid. Vår uppfattning är dock att den börsuppgången, 
åtminstone inte fram tills nyligen, inte har drivits av en tro på en 
starkare världsekonomi. Istället är det är bristen på alternativ till 
börsen som varit drivkraften bakom större delen av börsuppgån-
gen sedan sommaren 2011. I takt med att den pessimism som kul-
minerade för tre år sedan har mojnat har investerare börjat jaga 
avkastning på sina investeringar. Avsaknaden av räntealternativ, i 
och med att centralbankerna i västvärlden har tryckt ned räntorna 
till nära noll, har fått en förväntad direktavkastning på börserna 
på 3-5 procent vid en jämförelse att framstå som attraktiv. Med an-
dra ord har en gradvis mindre pessimistisk investerare tvingats in 
på börsen i sin jakt på avkastning. Samtidigt är, enligt vårt förme-
nande, ett tydligt räntealternativ till en förväntad direktavkast-
ning på börsen anledningen till att börsutvecklingen på många 
av tillväxtmarknaderna haft en sämre utveckling under samma 
period. Ränteplaceringar har här vunnit kampen om investerarna, 
speciellt som tilltron till den globala tillväxten varit svag.

Det innebär att börscykeln under den senaste tre årsperioden inte 
har stämt överens med konjunkturcykeln. Den globala konjunk-
turen anser vi befinner sig i en ganska tidig fas i cykeln och inte 

nära en konjunkturtopp. En generellt sett hög arbetslöshet, i kom-
bination med svag investeringsvilja bland företagen, vittnar om en 
världsekonomi som alltjämt väntar på att varva upp. Mot den bak-
grunden tolkar vi den högre börsvärderingen i dagsläget som att 
börscykeln trots allt även den alltjämt är i en tidig fas. En fas mer 
i likhet med perioden 2003 och 2004 då börs- och konjunktur-
cykeln var mer synkroniserad och en ökad konjunkturoptimism 
drev upp börsvärderingen. 

Förutsättningarna för en starkare global tillväxt har dock suc-
cessivt förbättrats. Skillnaden gentemot det senaste decenniet 
är att det nu inte är de stora tillväxtmarknaderna som primärt 
drar efterfrågan i världen. Istället är det främst USA som vi tror 
tillsammans med Kina kommer att agera lokomotiv i det globala 
tillväxttåget. 

Efter en tillfällig inbromsning i början på året till följd av ovan-
ligt bistert väder har tillväxten i USA under våren återigen växlat 
upp. Vår bedömning är att USA står inför ett betydande invester-
ingslyft. De amerikanska bolagen har under en lång tid redovisat 
goda vinster. Vinsttillväxten har till viss del kommit av en ökad 
försäljning, men framförallt av ökade vinstmarginaler. Bolagen 
i USA har i hög grad mött omsättningsökningen med befintlig 
produktionskapacitet, vilket har resulterat i stigande vinstmar-
ginaler. Nuvarande marginaler är dock inte uthålliga. Om bola-
gens aktivitet fortsätter att öka på den inslagna vägen kommer 
företagen att behöva investera. Det som alltid underskattas när 
investeringarna lyfter på bred front är dess påverkan på ekonomin 
i övrigt. När investeringarna lyfter på bred front påverkar det 
BNP-tillväxten direkt, men även indirekt – när bolagen bygger 
ut sin kapacitet skapas nämligen fler jobb vilket i sin tur lägger 
grunden till en högre konsumtion. En utveckling som i sin tur 
ger extra energi till en bostads- och byggmarknad som redan visar 
tecken på en tydlig återhämtning.  Sammantaget finns sålunda 
bra förutsättningar att USA:s ekonomi ska hamna i en allt posi-
tivare tillväxtspiral. 

Av de större tillväxtländerna sticker Kina ut. Marknadens oro 
för en svagare kinesisk tillväxt bedömer vi successivt kommer 
att avta. Kinas politiska ledning har dragit upp långsiktiga och 
trovärdiga riktlinjer för vad som kan komma att bli de största so-
ciala och ekonomiska reformerna i det moderna Kinas historia. 
Förverkligas reformplanerna kommer förutsättningarna för den 
privata sektorn att förbättras avsevärt. Historien visar att de lång-
siktiga effekterna av signifikanta politiska omläggningar av den 
här digniteten inte ska underskattas.

Trots att Europa befinner sig längre bak i världsekonomins till-
växttåg anser vi lågt ställda förväntningar på regionen gör den 
intressant ur ett investerarperspektiv. Europa brottas med up-
penbara konkurrensproblem till följd av strukturella problem. 
Stelheter som kommer att hämma den europeiska tillväxten och 
som politiker måste börja adressera.  Den ekonomiska utveck-
lingen har dock stabiliserats. Med Tyskland som motor har även 
ekonomierna i Europas problemländer börjat se ljuset i tunneln. 
Givet att mycket negativt alltjämt är inprisat i många europeiska 
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tillgångspriser är vår slutsats att en fortsatt förbättring kommer 
att vara tillräckligt för att riskaptiten även här ska fortsätta växa.
Vår slutsats är att förutsättningarna är goda för att marknadens 
optimism ska kunna växa. Mot bakgrund av en successivt starka-
re konjunktur anser vi att marknaden gör rätt när den har bör-
jat diskontera högre bolagsvinster framöver. I det läget borde de 
marknader som har släpat efter – Sydeuropa och flera av tillväxt-
marknaderna – ha den absolut bästa börsutvecklingen, i och med 
låga förväntningar och/eller låga börsvärderingar.
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