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Världsekonomin mår allt bättre, trots att det kraftiga olje-
prisfallet skulle kunna antyda motsatsen. Prisfallet på olja 
är en effekt av ett politiskt beslut 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 om det låga oljepriset kommer 
att leda till minskade investeringar i energisektorn, kommer 
det samtidigt att gynna företag i andra sektorer. För hushållen 
i USA betyder lägre bensin- och energipriser att mer pengar 
kan läggas på annan konsumtion. Även Kina kommer att dra 
sitt strå till stacken när det gäller efterfrågan. Trots att kor-
rigeringar av obalanser i den kinesiska ekonomin gradvis har 
dämpat tillväxten blir den ändå fortsatt hög. Konjunkturupp-
gången väntas bli dock bli långsam i och med att flera regio-
ner behöver hjälp med att dras igång. Förutsättningarna för 
att Europa ska kunna bryta sin negativa tillväxtspiral håller 
dock på att förbättras. Även om de direkta effekterna av ECB:s 
sjösatta kvantitativa lättnader sannolikt inte blir så stora, kan 
stimulanserna bidra till att förstärka en trots allt positivare 
ekonomisk trend. Påtvingade besparingar och reformer i Eu-
ropas krisdrabbade länder har börjat bära frukt och ECB:s 
åtgärder kan kanske framförallt bidra till att ytterligare lyfta 
förtroendet bland företag och hushåll. En successivt högre 
global tillväxt kommer att ge optimisterna rätt – optimister-
na 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 om att behålla sin produktionsnivå trots ett gener-
ellt utbudsöverskott på råolja i världen. OPEC:s mål har med stor 
sannolikhet varit att försvåra dyrare former av oljeutvinning. 
Lägre oljepriser medför att investeringar för att utvinna olja på 
många håll kommer att läggas i malpåse, vilket i sin tur ökar 
OPEC:s möjligheter att öka sina marknadsandelar längre fram. 
Vår bedömning är dock att oljepriset under loppet av i år succes-
sivt kommer att söka sig uppåt igen. En viktig faktor bakom en 
sådan prisåterhämtning är oljans priselasticitet – ett lägre oljepris 
ökar efterfrågan på olja. Oljeprisfallet är en effekt av ett medve-
tet politiskt beslut och är inte synonymt med en svagare global 
konjunktur. En växande global tillväxt kommer allt eftersom att 
korrigera utbudsöverskottet på olja. Vår bedömning är att värld-
sekonomin 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 skat-
telättnad för hushållen, som i och med det kan spendera mer av 
sin disponibla inkomst på annan konsumtion. 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, en allt snabbare sysselsättningstillväxt i kombination 
med högre löneökningstakt kommer även att få fart på bostads-
byggandet 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 kom-
mit betydligt längre jämfört med andra mogna ekonomier, visar 
en alltjämt svag investeringskonjunktur och ett lågt bostadsbyg-
gande att USA befinner sig i en tidig fas i konjunkturen. En högre 
tillväxt öppnar i sin tur upp för en första räntehöjning i USA, san-
nolikt 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 ökningen 
i absoluta tal är betydligt större idag. Dessutom är tillväxtens sam-
mansättning 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.

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 fortsatta ekonomiska reformer. Det som däremot är posi-
tivt är att tillväxtproblemet har blivit alltmer politiskt uppenbart 
och därmed har även sjukdomsinsikten ökat. Det finns dock viss 
anledning att se den europeiska framtiden an med lite mer opti-
mism. De direkta effekterna av ECB:s kvantitativa lättnader blir 
sannolikt inte så stora. Problemet är inte höga långräntor, utan att 
efterfrågan på pengar har dämpats av en för svag ekonomisk till-
växt. Vad man däremot inte ska underskatta är den positiva effekt 
som beslutsamheten från ECB:s sida kan skapa när det gäller det 
generella sentimentet bland aktörer i Europa. I Europas krisdrab-
bade länder har påtvingade besparingar och reformer medfört att 
tillväxten återigen har börjat öka. I ett detta läge kan ECB:s åt-
gärder förstärka en redan positiv trend. En generellt sett växande 
optimism skulle leda till en ökad utlåning, som i sin tur skulle 
kunna utgöra startskottet för en utveckling som bryter den nega-
tiva spiral som euroregionens ekonomier befinner sig i.  

Lågt oljepris gjuter olja 
på världsekonomins vågor



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 dock att det blir en långsam konjunkturup-
pgång. Det innebär att en placerare bör ha rimliga förväntningar 
på vad börsinvestering ska avkasta. 

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 
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 avsaknaden 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 
konjunkturen – en konjunktur som befinner sig i en tidig fas. Vår 
bedömning är att tillväxten i en världsekonomi anförd av fram-
förallt 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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