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Rimliga börsvärderingar på de mogna marknaderna ger stabi-
lare utgångsläge för investerare. Vår bedömning är att rimligt 
prissatta börser begränsar risken för större börssättningar. 
Samtidigt är sannolikheten för fortsatta kurssvängningar 
hög. Fokus ligger nu på den ekonomiska tillväxten i världen, 
vilket betyder att den inkommande statistiken i hög grad styr 
utvecklingen på finansmarknaden. Tillväxtsignalerna kommer 
sannolikt att vara en blandad kompott, där framförallt mark-
nadens upplevda osäkerhet kring styrkan i Kinas ekonomiska 
tillväxt kommer att vara hög. Samtidigt är den underliggande 
tillväxttrenden i världen positiv. 

Den amerikanska tillväxten är stark och växer sig dessutom 
successivt starkare i takt med att den breddas.  Dessutom 
kommer allt positivare tillväxtsignaler från den europeiska 
kontinenten. En gradvis högre global tillväxt innebär i sin tur 
att förutsättningarna för att bolagens vinster ska växa snab-
bare är goda. Vår bedömning är dock att man som investerare 
ska ha rimliga avkastningsförväntningar i och med att världs-
ekonomin växer, men inte fullt ut. Sammantaget talar vår om-
världsanalys för behovet av alternativa placeringar – place-
ringar med möjlighet till avkastning i linje med en förväntad 
och mer dämpad börsavkastning, men till en betydligt lägre 
risk än direkta börsinvesteringar. 

En rimligare börsvärdering betyder att risken i aktiemarknaden 
har sjunkit. Men, i och med att det finns frågetecken kring till-
ståndet i världsekonomin är risken överhängande för fortsatt 
större svängningar än normalt på finansmarknaderna. Den 
inkommande ekonomiska statistiken kommer troligen att 
fortsätta att blanda och ge, men vår uppfattning är att den globala 
tillväxten trots allt håller på att växa sig starkare. En successivt 
högre amerikansk tillväxt och en mer positiv utveckling i Europa 
kommer dock att kontrasteras av en ihållande oro för den kine-
siska ekonomin.

Oron för Kinas utveckling hänger samman med den pågående 
omställningen av den kinesiska tillväxtmodellen. I och med att 
den kinesiska tillväxten i högre utsträckning ska drivas av en ökad 
inhemsk efterfrågan och i mindre omfattning av export får det 
konsekvenser på den publicerade statistiken. Industriproduk-
tionsökningen är nu den lägsta på 25 år, vilket är en naturlig ef-
fekt av omställningen. Samtidigt har den inhemska efterfrågan 
inte helt uppvägt den lägre produktionstillväxten. Resultatet har 
blivit att tillväxtsignalerna från Kina har kontinuerligt kommit 
in lite svagare än förväntat. Det är samtidigt en utveckling som vi 
bedömer kan komma att hålla i sig ännu ett tag och det är också 
den främsta anledningen till att vi förväntar oss fortsatt volatila 
finansmarknader. 

Det finns en oro på marknaden för att de tidigare kinesiska de-
valveringarna skulle vara ett tecken på att Kina kan vara på väg 
att återgå till den gamla tillväxtmodellen att producera billiga 
exportvaror istället för att ställa om ekonomin till att bli mer 
driven av inhemska efterfrågan. Oron är berättigad – vad värld-

sekonomin behöver just nu är inte mer billig produktion utan en 
ökad efterfrågan. Vår bedömning är att omställningen av Kinas 
tillväxtmodell kommer att fortsätta. Marknadens oro kommer 
dock inte att försvinna så länge den statistiken fortsätter att visa 
på en svagare kinesisk tillväxt. 

Däremot fortsätter den ekonomiska tillväxten i USA, den globala 
ekonomins efterfrågemotor, att stärkas och breddas. Detta trots 
att USA:s ekonomi brottas med dels en stark dollar och dels en 
stagnerande aktivitet i landets oljesektor. 

Det finns flera faktorer som trots dessa motvindar talar för en 
ännu högre tillväxt.  För det första växer hushållens konsumtion-
sutrymme. Allt fler amerikaner finner arbete och jobbtillväxten 
har dessutom potential att bli ännu högre framöver. En högt upp-
skruvad aktivitet i tjänstesektorn har nämligen fått antalet lediga 
platser att skjuta upp. En stramare arbetsmarknad betyder att 
även lönerna, som alltjämt ökar i en långsam takt, snart kommer 
att börja växa snabbare. Lägre energi- och bensinpriser medför i 
sin tur att hushållen kan spendera mer av sin disponibla inkomst 
på annan konsumtion. För det andra kommer högre disponibla 
hushållsinkomster till slut även att få fart på bostadsbyggandet 
i USA som varit slumrande sedan finanskrisen slog till. För det 
tredje kommer bolagens investeringsbehov att öka i takt med att 
efterfrågan ökar. När alla cylindrar i den amerikanska motorn 
kommer igång blir tillväxten både stabilare och högre. 

Även tillväxtutsikterna för den gamla kontinenten blir alltmer 
positiva. En hög aktivitet i den tyska ekonomin sprider sig succes-
sivt till övriga Europa via en ökad tysk efterfrågan som kommer 
att gynna grannländerna. I valutaunionens krisdrabbade länder 
har påtvingade besparingar och reformer, i kombination med en 
svag valuta, medfört att tillväxten återigen har börjat öka. Låga 
förväntningar på såväl tillväxt som bolagens framtida vinster in-
nebär att Europa och europeiska bolag har goda möjligheter att 
överraska positivt.

Det är lätt att mot bakgrund av en stark börsutveckling under 
de senaste fyra åren dra slutsatsen att börserna har toppat och 
att en mindre positiv utveckling stundar. Anledningen till den 
slutsatsen är att en konjunkturuppgång ofta håller i sig fyra el-
ler fem år. Vår bestämda uppfattning är dock att en ökad opti-
mism avseende den globala konjunkturen blev den drivande fak-
torn bakom börsuppgången först för knappt två år sedan. Den 
amerikanska ekonomin anser vi ligger längst fram i nuvarande 
konjunkturcykel. Rekordlåg styrränta, ingen löneinflation, åter-
hållna investeringar i företagssektorn och ett bostadsbyggande i 
nivå med tidigare lågkonjunkturernivåer visar att USA är långt 
ifrån konjunkturtopp, utan istället befinner sig i en tidig fas i en 
konjunkturuppgång.

Sammantaget gör vi bedömningen att en successivt högre global 
tillväxt kommer att leda till ökade bolagsvinster. Av den anlednin-
gen är börsen långsiktigt attraktiv för en investerare. Utmaningen 
i ett kortare perspektiv är dock att tillväxtsignalerna kommer att 

Volatilt, men med rimligt värderade börser 
och en gradvis högre tillväxt



bli blandade, vilket riskerar att skapa större börsfluktuationer än 
normalt. Utan ett vettigt räntealternativ kommer därför alterna-
tiv till rena aktie- och ränteplaceringar att vara fortsatt attraktiva 
för en investerare som söker avkastning utan att ta alltför stora 
risker. 
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