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Hur mår världen? Prisfallen på råolja kastar inte bara långa 
skuggor över ett redan plågat Ryssland, utan riskerar att även 
skapa osäkerhet kring den generella styrkan i världsekono-
min bland investerare. Även om världsekonomin går i otakt är 
vår bedömning att det, i skrivande stund, branta oljeprisfal-
let är en effekt av ett politiskt spel från OPEC:s sida och inte 
synonymt med en försvagning av världsekonomin. Tvärtom, 
dragloket i den globala ekonomin USA fortsätter att växla upp 
och en redan god amerikansk tillväxt har alla förutsättningar 
att bli ännu högre 2015. Även Kina kommer att dra sitt strå till 
stacken när det gäller efterfrågan. Trots att korrigeringar av 
obalanser i den kinesiska ekonomin gradvis har dämpat till-
växten, blir den fortsatt hög. Konjunkturuppgången väntas 
bli dock bli långsam i och med att flera regioner behöver dras 
igång. Europas kräftgång ser ut att fortsätta och regionen lig-
ger längst bak i det globala tillväxttåget. Samtidigt ska man 
komma ihåg att förväntningarna på den europeiska tillväxten 
aldrig har varit speciellt höga, varför effekten av en lägre eu-
ropeisk tillväxt blir begränsad på världsekonomin som helhet. 
Det viktigaste för den övriga världsekonomin är istället att 
den ökade stabiliseringen i Sydeuropa fortsätter. Vårt svar på 
den inledande frågan blir därför att världen trots allt mår allt 
bättre. En successivt högre global tillväxt kommer att ge opti-
misterna rätt – optimisterna som har dragit upp aktiepriserna 
på förväntningar om att bolagens vinster ska öka snabbare i 
kölvattnet av en starkare världstillväxt.  

Oljeprisfallet är i våra ögon en följd av ett politiskt spel från 
OPEC:s sida och inte en effekt av en svagare global konjunktur. 
OPEC:s mål har med stor sannolikhet varit att försvåra dyrare 
former av oljeutvinning. Ett USA som inte bara skulle kunna bli 
självförsörjande utan även bli exportör av skifferolja betyder ett av-
sevärt avbräck för OPEC:s framtida exportmöjligheter. Prisfallet 
på råolja har dock sannolikt blivit större än beräknat, vilket även 
skapar interna spänningar i OPEC-gruppen. Produktionssänk-
ningar från oljeorganisationens sida under början på 2015 i syfte 
att stabilisera oljepriset är därför sannolika. I det korta perspek-
tivet innebär det plötsliga och kraftiga oljeprisfallet en ökad oro 
på marknaden generellt sett. En prischock på en så pass konjunk-
turkänslig råvara leder till ökade farhågor avseende tillståndet i 
världsekonomin, speciellt som konjunkturen på ett globalt plan 
är minst sagt spretig. Vår bedömning är dock att världsekonomin 
successivt växer sig starkare anförd av det som alltjämt är världens 
största ekonomi och konsumtionsmarknad. 

USA:s ekonomi uppvisar redan idag en relativt hög tillväxt, men 
det finns en betydande potential för att den tillväxten ska bli ännu 
högre framöver.  För det första, hushållens konsumtionsutrymme 
växer successivt i takt med att fler amerikaner får jobb. Nu ser vi 
även tecken på att lönerna börjar stiga lite snabbare. Dessutom kan 
man jämställa lägre energi- och bensinpriser med en skattelättnad 
för hushållen, som i och med det kan fördela mer av sin disponibla 
inkomst på annan konsumtion. För det andra, företagens invest-
eringsvilja har så sakta börjat vakna till liv. När det gäller bolagens 
investeringsvilja tror vi att stabiliseringen i Sydeuropa kommer att 

spela roll. Mot bakgrund av en minskad oro för en europeisk kris, 
hög företagsaktivitet och stigande bolagsvinster bedömer vi att in-
vesteringsviljan hos USA:s företag kommer att öka och då på bred 
front. Slutligen, en allt snabbare sysselsättningstillväxt kommer 
även att få fart på bostadsbyggandet i USA. Bostadsbyggandet 
har efter att bolånebubblan sprack för 5-6 år sedan varit anemisk, 
men nu visar en signifikant ökad optimism hos husbyggarna att 
köparna är tillbaka. När alla cylindrar i den amerikanska motorn 
kommer igång blir också tillväxten betydligt högre. Trots att 
USA:s konjunktur har kommit betydligt längre jämfört med an-
dra mogna ekonomier, visar en alltjämt svag investeringskonjunk-
tur och ett lågt bostadsbyggande att USA befinner sig i en tidig 
fas i konjunkturen. En högre tillväxt öppnar i sin tur upp för en 
första räntehöjning i USA, sannolikt redan i början på sommaren.

En starkare tillväxt i USA blir avgörande för resten av världen. 
Skillnaden gentemot det senaste decenniet är nämligen att det 
nu inte är de stora tillväxtmarknaderna som drar efterfrågan i 
världen, istället är det USA som nu tillsammans med undantaget 
bland tillväxtländerna – Kina – agerar efterfrågelokomotiv i det 
globala tillväxttåget. Den kinesiska ekonomin har de senaste åren 
planat ut på en nivå på ca 7 -7 ½ procent. Det är lätt att glömma 
bort att den tillväxttakten är mer värd än den tvåsiffriga expan-
sion landet uppvisade dessförinnan. Jämfört med för tio år sedan 
har Kinas ekonomi nästan tredubblats vilket betyder att i abso-
luta tal är ökningen idag betydligt större. Dessutom är tillväxtens  
sammansättning i dagsläget förmånligare för övriga världs-
ekonomin, i och med att inhemsk efterfrågan stadigt växer på be-
kostnad av exporten. 

Längst bak i det här tillväxttåget återfinns idag euroregionen, en 
region som hämmas framförallt av en bristande konkurrenskraft. 
För att komma till rätta med regionens problem kommer det att 
krävas betydande ekonomiska reformer. Det är dock en plågsam 
och svår process som kommer att ta tid. Det som däremot är posi-
tivt är att tillväxtproblemet har blivit alltmer politiskt uppenbart 
och därmed har även sjukdomsinsikten ökat, vilket är ett först 
steg i rätt riktning. I det korta perspektivet är det också värt att 
komma ihåg att förväntningarna på den europeiska tillväxten ald-
rig har varit höga. Istället är vår bedömning att det är den fortsat-
ta stabiliseringen i de skadeskjutna ekonomierna i södra Europa 
som ur världsekonomisk synvinkel blir de viktigaste signalerna 
från Europa. 

Sammantaget är vår syn att världen befinner sig i en tidig fas i en 
uppåtgående konjunktur. I och med att tillväxtgracerna är ojämnt 
spridda så bedömer vi att det blir en långsam konjunkturuppgång. 
Det innebär att en placerare bör ha rimliga förväntningar på vad 
börsinvestering ska avkasta. En genomsnittlig årsavkastning på 
knappt tio procent anser vi i dagsläget vara rimligt – det finns trots 
allt en anledning till att räntorna på många håll ligger när noll.

När det gäller börsen är vår syn att det är viktigt att notera att tre 
och ett halvt år av stigande börskurser inte betyder att konjunk-
turoptimismen har vuxit under samma period. Fram tills relativt 
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nyligen var börsuppgången, enligt vårt förmenande, istället en 
effekt av en succesivt minskad rädsla för att krisen i Sydeuropa 
skulle eskalera. En minskad rädsla i kombination med mycket lågt 
värderade börser, till följd av kraftigt sänkta aktiekurser, samt av-
saknaden av vettiga räntealternativ tvingade investerare i sin jakt 
på avkastning in på börsen. Vår bedömning är att börsen först 
sedan i början på 2014 har prisats utifrån förväntningar på kon-
junkturen – en konjunktur som befinner sig i en tidig fas i cykeln. 
Vår bedömning är att tillväxten i en världsekonomi anförd av 
framförallt USA kommer att överraska positivt. Mot bakgrund av 
en successivt starkare konjunktur anser vi därför att marknaden 
gör rätt när den diskonterar högre bolagsvinster. 
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