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Börsvärderingarna har tänjts ut – från rimliga förväntningar 
att en högre global efterfrågan ska öka vinsterna för börs-
bolagen till att nu vara utmanande. I Europa och Sverige har 
centralbankerna med negativa räntor effektivt sopat bort rän-
tealternativet för en investerare. Avsaknaden av vettiga ränte-
alternativ har istället fått svenska och europeiska börskurser 
att skjuta upp. En klart högre börsvärdering innebär dock att 
risken för större aktiekurssvängningar nu har ökat. Samtidigt 
mår världsekonomin hela tiden lite bättre. Trots en svag inled-
ning på året bedöms tillväxten i det som är dragloket i den glo-
bala ekonomin – USA – bli högre i år jämfört med i fjol. Framfö-
rallt har förutsättningarna för att Europa ska kunna bryta sin 
negativa tillväxtspiral förbättrats. En successivt högre global 
tillväxt kommer att på sikt ge optimisterna rätt. Däremot kom-
mer det sannolikt att dröja innan bolagens vinster har vuxit in i 
den senaste tidens centralbanksdopade börsvärdering. Nega-
tiva räntor kan mycket väl fortsättaatt sätta turbofart på bör-
sen, men att som investerare gå in ”naket” på börsen medför 
definitivt en högre risk idag. Klämd mellan två sköldar – inget 
räntealternativ och en dyr börs – står en placerare som söker 
avkastning utan att ta alltför stor risk idag inför en större ut-
maning än tidigare. 

Det är inte lätt för en investerare idag, vilket kan tyckas konstigt 
med tanke på att de flesta har under de senaste åren varit vinnare 
oavsett vad de har investerat sina pengar i. Obligationsräntor har 
sjunkit, vilket innebär att priset på obligationer har ökat, och de 
flesta börskurser har stigit. Problemet idag är att prisuppgångarna 
har på kort tid skjutit upp extra mycket som en direkt effekt av att 
centralbankerna i Europa och Sverige har lyckats sänka räntorna 
till att bli negativa. 

Negativa räntor betyder att räntorna sannolikt nu är nära vägs 
ände och i och med det har till exempel risken i obligationsfonder 
ökat.  När räntan stiger, sjunker värdet på en obligation. Negativa 
räntor betyder också att en kort ränteplacering har gått från att 
vara en säker placering till att bli en säker förlust – såväl nominellt 
som realt. Avsaknaden av ett vettigt räntealternativ innebär i sin 
tur att investerare i sin jakt på avkastning tvingas längre ut på 
riskskalan, vilket bland annat har fått aktiemarknaderna i Europa 
och Sverige att skjuta upp.  Börserna i Sverige och Europa har i och 
med det gått från att tidigare ha varit rimligt högt värderade till 
att bli omotiverat högt värderade. Även USA-börsernas värder-
ingar har ökat, men inte till följd av att aktiepriserna har skjutit 
upp utan av att vinstprognoserna för de amerikanska börsbola-
gen har sänkts. Prognossänkningarna är dock koncentrerade till 
en enda sektor, nämligen oljesektorn. I och med att oljebolagens 
aktiekurser inte har sjunkit så pass mycket att prisnedgången 
matchar prognossänkningen för sektorn på drygt 60 procent, så 
har USA:s  börs inte samma generella värderingsproblematik som 
börserna i Europa. Istället är det börsvärderingen i USA:s oljesek-
tor som har stuckit iväg. 

Sammantaget har högre börsvärderingar ökat risken för större 
svängningar i aktiekurser. Detta speciellt om den högre börsvär-

deringen paras med en ökad osäkerhet kring den globala kon-
junkturen. När det gäller synen på världskonjunkturen blir ut-
vecklingen i den amerikanska ekonomin avgörande i och med att 
det är USA som just nu agerar efterfrågelokomotiv i det globala 
tillväxttåget. Men en världsekonomi som än så länge anförs av ett 
ganska ensamt lok gör marknaden också extra känslig för negativa 
amerikanska tillväxtöverraskningar.
 
Den ekonomiska statistiken från USA har i början på året varit 
svajig. En stor del av den svagare utvecklingen kan säkert hänföras 
till tillfälliga faktorer, som ovanligt kallt väder och hamnstre-
jker. Stora valutaförändringar i kölvattnet av centralbankernas 
pågående valutakrig och ett signifikant oljeprisfall riskerar däre-
mot att skapa en mer utbredd osäkerhet kring konjunkturstyrkan 
i USA. Det låga oljepriset har lett till en kraftig inbromsning i 
USA:s oljeindustri, med minskade investeringar och person-
alneddragningar som följd. Den starka dollarn hämmar i sin tur 
den amerikanska exporten. Samtidigt finns en betydande poten-
tial för att tillväxten i USA ska bli ännu högre framöver.  För det 
första, hushållens konsumtionsutrymme växer successivt i takt 
med att fler amerikaner får jobb. Även om lönerna alltjämt ökar i 
en långsam takt, betyder en tajtare arbetsmarknad att även löner-
na kommer att öka snabbare framöver. Lägre energi- och bensin-
priser medför i sin tur att hushållen kan spendera mer av sin dis-
ponibla inkomst på annan konsumtion. För det andra, företagens 
investeringsvilja har så sakta börjat vakna till liv. En allt snabbare 
sysselsättningstillväxt i kombination med högre löneökningstakt 
bedömer vi även till slut kommer att få fart på bostadsbyggandet 
i USA. När alla cylindrar i den amerikanska motorn kommer 
igång blir också tillväxten betydligt högre. Trots att USA:s kon-
junktur har kommit betydligt längre jämfört med andra mogna 
ekonomier, visar en alltjämt svag investeringskonjunktur och ett 
lågt bostadsbyggande att USA befinner sig i en tidig fas i konjunk-
turen.
 
Viss draghjälp när det gäller den globala efterfrågan får USA av 
Kina. 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 expansion landet 
uppvisade dessförinnan. Jämfört med för tio år sedan har Kinas 
ekonomi nästan tredubblats vilket betyder att ökningen i abso-
luta tal är betydligt större idag. Dessutom är tillväxtens samman-
sättning i dagsläget förmånligare för övriga världsekonomin, i 
och med att inhemsk efterfrågan stadigt växer på bekostnad av 
exporten. Den kinesiska penningpolitiken blir i år sannolikt mer 
expansiv vilket kommer att ge stöd åt planerna att ställa om den 
kinesiska ekonomin till att bli mer inhemskt driven. Dessutom 
ska infrastruktursatsningar på ca 1000 mdr USD sjösättas.

Alltmer intressant är det även i Europa finns anledning att se 
framtiden an med en större optimism. En ökad ekonomisk ak-
tivitet i Europas tyska motor kommer successivt att sprida sig till 
övriga Europa via en ökad tyska efterfrågan som kommer gynna 
Tysklands europeiska grannar. I Europas krisdrabbade länder har 
påtvingade besparingar och reformer medfört att tillväxten åter-
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igen har börjat öka. Det finns med andra ord goda förutsättningar 
för att mer optimistiska vindar börjar sprida sig över Europa. En 
ökad optimism som mycket väl till sist kan bryta den negativa spi-
ral som euroregionens ekonomier under lång tid har befunnit sig i.
En successivt högre global tillväxt kommer att på sikt ge opti-
misterna rätt – optimisterna som innan centralbankernas ränt-
edopning hade dragit upp aktiepriserna på förväntningar om att 
bolagens vinster ska öka snabbare i kölvattnet av en starkare värld-
stillväxt. Men, utmaningen i ett kortare perspektiv är huruvida 
bolagens vinster kommer att leva upp till den senaste tidens omo-
tiverade och kraftiga värderingsexpansion på börsen. En invest-
erare som vanligtvis balanserar mellan ränte- och börsplaceringar 
har svårare att hitta placeringsalternativ i respektive tillgångsslag. 
En del i lösningen på problemet att skapa avkastning utan att ta 
alltför stor risk finner man idag i alternativa tillgångsslag. 
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