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Börserna som under våren hade blivit omotiverat dyra givet 
prognoserna på börsbolagens förväntade vinster, har i och 
med börsnedgångarna i slutet på sommaren återigen blivit 
rimligare prissatta. Givet att konjunkturen fortsätter att stär-
kas kommer bolagens förväntade vinster att öka och mot den 
bakgrunden är börsernas nuvarande värderingar rimliga. Det 
betyder också att det är den ekonomiska tillväxten i världen 
som nu kommer att styra utvecklingen på finansmarknaden. 
Som investerare ska man nog räkna med fortsatt höga kurs-
svängningar under en period. Den inkommande ekonomiska 
statistiken kommer sannolikt att vara en blandad kompott, 
där framförallt oron för den kinesiska utvecklingen kommer 
att vara hög. Samtidigt är den underliggande tillväxttrenden i 
världen positiv. Den amerikanska tillväxten växer sig succes-
sivt starkare i takt med att den breddas och från den europe-
iska kontinenten kommer allt positivare signaler. En gradvis 
högre global tillväxt innebär trots allt att förutsättningarna för 
att bolagens vinster ska växa snabbare är goda. 

DSvenska och europeiska aktiekurser hade skjutit upp under 
våren till följd av att Riksbanken och ECB tagit bort räntealter-
nativet för en investerare. Den prisspiken har nu raderats ut och 
därmed har också börsvärderingarna sjunkit.  Eftersom aktiepri-
serna globalt sett har tagit stryk betyder det att den amerikanska 
börsen – som inte hade haft motsvarande prisspik uppåt – sam-
tidigt blivit attraktivt värderad. Alltjämt har dock USA en högt 
värderad oljesektor. Oljebolagens aktiekurser har nämligen inte 
sjunkit så pass mycket att prisnedgången matchar sänkningen av 
vinstprognoserna på drygt 60 procent.  Även om det finns anled-
ning att förvänta sig fortsätta kursfluktuationer, så betyder lägre 
börsvärderingar att risken i aktiemarknaden trots allt har sjunkit.
 
Under våren och sommaren var den pågående grekiska tragedin 
det som orsakade oro på finansmarknaden. Även om landets väl 
och ve tillfälligtvis har fallit ur marknadens fokus så kommer 
Grekland med största sannolikhet att fylla löpsidorna på tidn-
ingarna från gång till annan även framöver, men dess påverkan 
på marknaden kommer att bli krympande. Krisens påverkan på 
marknaden blev till exempel under sommaren betydligt mindre 
än jämfört med för fyra år sedan då Greklandskrisen bröt ut på 
allvar. Det beror på att man under de senaste fyra åren har byggt 
en brandvägg runt Grekland för att minska eventuella spridning-
seffekter. Grekland blir alltmer ett isolerat grekiskt problem. Istäl-
let är det tillväxtsignalerna som kommer vara finansmarknadens 
källa till oro framöver. Den inkommande ekonomiska statistiken 
kommer troligen att blanda och ge, men vår uppfattning är att den 
globala tillväxten trots allt håller på att växa sig starkare.

Den senaste börsturbulensen har framförallt sitt ursprung i ut-
vecklingen i den kinesiska ekonomin.  När Kina oväntat tre da-
gar i följd meddelade att man hade devalverat värdet av sin valuta 
– yuan – med ungefär sex procent totalt blev marknaden oroad. 
Yuanen är officiellt knuten till en korg av utländska valutor, men 
i praktiken är den peggad till USA dollarn. Marknadens är oroad 
för att devalveringarna skulle kunna vara ett tecken på att den 

kinesiska regeringen håller på att kasta sig in i det rådande val-
utakriget. Skulle det vara så att Kina är beredd att överge sitt mål 
att ställa om ekonomin till att bli mer driven av inhemska efterfrå-
gan, och istället återgå till den gamla tillväxtmodellen att produc-
era billiga exportvaror, är det inte bra nyheter för världsekonomin. 
Världsekonomin behöver inte mer produktion utan mer efterfrå-
gan, därför är det så viktigt att Kinas omställning av sin ekonomi 
fortsätter. Vår bedömning är att de relativt små kinesiska deval-
veringarna ”bara” är ett sätt att minska apprecieringstrycket på 
den kinesiska valutan i förväg innan Federal Reserve under hösten 
försiktigt börjar höja styrräntan i USA. Ett annat skäl till förän-
dringen i styrningen av valutan är sannolikt att det är ett led i 
arbetet att göra den kinesiska valutan alltmer marknadsanpas-
sad – en utveckling som skulle vara positiv för såväl Kina som för 
världsekonomin som helhet. Omställningen av Kinas tillväxt-
modell kommer sannolikt att fortsätta. Omställningsprocessen 
innebär dock att tillväxtsignalerna från landet sannolikt kommer 
att bli ömsom vin ömsom vatten, vilket riskerar att bidra till en 
högre volatilitet på finansmarknaden. 

Samtidigt fortsätter den amerikanska ekonomiska tillväxten att 
stärkas och breddas. Detta trots att USA:s ekonomi brottas med 
en stark dollar och att aktiviteten i landets oljesektor effektivt 
har bromsats upp av det låga oljepriset. Det finns flera faktorer 
som trots viss motvind tydligt talar för en ännu högre tillväxt i 
USA.  För det första blir hushållens konsumtionsutrymme hela 
tiden större. Allt fler amerikaner finner arbete och jobbtillväxten 
har dessutom betydande potential att bli högre framöver. En högt 
uppskruvad 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, kommer nu 
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. För även om USA:s konjunk-
tur har kommit längre jämfört med andra mogna ekonomier, visar 
det alltjämt låga bostadsbyggandet, den svaga löneökningstakten 
och företagens fortsatt återhållna investeringar att USA trots allt 
befinner sig i en tidig fas i konjunkturen.

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 gör 
att Europa och europeiska bolag har goda möjligheter att över-
raska positivt.

Balanserad av rimliga värderingar styrs  
börsen nu av tillväxtvindarna



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 
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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