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Världsekonomin fortsätter att successivt förbättras, vilket 
också aktiemarknaden sedan ett drygt år tillbaka har prisat in 
i form av en högre börsvärdering. Den aktuella globala pen-
ningpolitiken riskerar dock att medföra större svängningar 
på de finansiella marknaderna. Den svenska börsvärdering-
en har nämligen tänjts ut - från en rimlig förväntning om att 
en högre global efterfrågan ska leda till ökade vinster för de 
svenska bolagen, till att bli alltmer utmanande. Den allt hö-
gre börsvärderingen är i sin tur en direkt effekt av att nega-
tiva räntor har raderat ränteplaceringar som ett alternativ för 
investerare. Dessutom har Riksbankens agerande medfört att 
kronan har tappat i värde gentemot en stor del av omvärlden 
och, via förväntningar om ökade exportvinster, bidragit till 
den högre börsvärderingen. Samtidigt har vi alltså en världs-
ekonomi som mår allt bättre. Dragloket i den globala ekono-
min USA fortsätter att växla upp och en redan god amerikansk 
tillväxt har alla förutsättningar att bli ännu högre 2015. För-
utsättningarna för att Europa ska kunna bryta sin negativa till-
växtspiral håller också på att förbättras. En successivt högre 
global tillväxt kommer att på sikt ge optimisterna rätt – op-
timisterna som har dragit upp aktiepriserna på förväntningar 
om att bolagens vinster ska öka snabbare. Frågan i ett kortare 
perspektiv är däremot när bolagens framtida vinster kommer 
att växa in i den alltmer centralbanksdrivna värderingsexpan-
sionen på börsen. 

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 växer hushållens konsumtion-
sutrymme 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. För det andra, företagens investeringsvilja har så sakta 
börjat vakna till liv. En fortsatt snabbt ökande aktivitet kommer 
att leda till ett ganska brett investeringslyft. Däremot kommer det 
låga oljepriset att bli en hämsko för investeringar i USA:s ganska 
betydande oljesektor. Slutligen bedömer vi att en allt snabbare 
sysselsättningstillväxt i kombination med högre löneökningstakt 
kommer att få fart på bostadsbyggandet i USA. När alla cylindrar 
i den amerikanska motorn kommer igång blir också tillväxten be-
tydligt högre. Trots att USA:s konjunktur har kommit betydligt 
längre jämfört med andra mogna ekonomier, visar en alltjämt svag 
investeringskonjunktur och ett lågt bostadsbyggande att USA be-
finner sig i en tidig fas i konjunkturen (konjunkturuppgången?). 
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 agerar efterfrågelokomotiv i det 
globala tillväxttåget. Med USA som ett, än så länge, ganska en-
samt lok är marknaden i skrivande stund dock känslig för negativa 
överraskningar avseende den amerikanska ekonomiska utveck-
lingen. Stora valutaförändringar i kölvattnet av centralbankernas 
pågående valutakrig och ett signifikant oljeprisfall riskerar att 
skapa en ökad osäkerhet kring tolkningen av konjunkturstyrkan 
i USA. 

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 inom 
en snar framtid.

Det finns allt större anledning att se framtiden an med en större 
optimism även i Europa. En ökad ekonomisk aktivitet i Tyskland 
kommer successivt också att gynna Tysklands europeiska gran-
nar. I Europas krisdrabbade länder har påtvingade besparingar 
och reformer medfört att tillväxten återigen har börjat öka. Det 
finns med andra ord goda förutsättningar för att mer optimistiska 
vindar börjar sprida sig över euroområdet. En ökad optimism som 
mycket väl kan bryta den negativa spiral som regionen hittills har 
befunnit sig i.

Vår uppfattning är att snart fyra år av stigande börskurser inte 
betyder att konjunkturoptimismen har vuxit under samma pe-
riod. Vår tolkning är istället att börserna först det senaste året 
har drivits uppåt av en ökad konjunkturoptimism. Tillväxten i en 
världsekonomi anförd av en växande efterfrågan i USA bedömer 
vi kommer att överraska positivt. Mot den bakgrunden anser 
vi att marknaden gör rätt som diskonterar högre bolagsvinster 
genom att dra upp börsernas värderingar. Samtidigt har börsvär-
deringarna i ett kortare perspektiv nu på flera håll sprungit iväg 
i kölvattnet av centralbankernas räntesänkningar med syfte att 
försvaga den egna valutan. I takt med att räntesänkningar gjort 
att ränteplaceringar blivit ett alltmer ointressant alternativ till 
börsen, har inflödet av kapital på börserna ökat med högre börs-
värderingar som följd. Den svenska börsvärderingen har dessutom 
tänjts ut av förväntningar på att en svagare krona ska höja den 
svenska exportindustrins framtida vinster.  Med andra ord, risken 
för större kurssvängningar kommer nu sannolikt att öka fram tills 
dess att investerare har övertygats om att bolagens vinster verkli-
gen kommer att växa in i den högre börsvärderingen. 
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