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Börsvärderingarna i Sverige och Europa har sjunkit till följd av 
backande aktiekurser och höjda prognoser avseende bolagens 
framtida vinster. Trots detta är börsernas värderingar alltjämt 
utmanande sett till bolagens förväntade vinster. Avsaknaden 
av vettiga räntealternativ gör börserna fortsatt dyra i relation 
till bolagsvinsterna. Långräntorna har dock börjat stiga, vil-
ket i kombination med oro för Grekland och svajiga konjunk-
tursignaler har medfört att börskurser ändå har backat och 
börssvängningar tilltagit. Sannolikt kommer sommaren också 
att karaktäriseras av fortsatta fluktuationer på marknaden. 
Kursrörelserna på de amerikanska börserna har dock varit 
mindre. Med tydligare räntealternativ har börserna i USA inte 
heller haft samma uppblåsta värdering som sin europeiska 
motsvarighet. Trots en konjunkturmässigt svajig inledning på 
året, mår världsekonomin allt bättre, vilket kommer att bli allt 
tydligare under sommarmånaderna. Framförallt är det den 
amerikanska ekonomin som efter en besvärlig vår nu succes-
sivt kommer att visa på en såväl högre som bredare tillväxt. 
Sannolikt kommer en första räntehöjning i USA att annonse-
ras i september. Samtidigt har förutsättningarna förbättrats 
för att Europa ska kunna bryta sin negativa tillväxtspiral. Även 
om utvecklingen i Grekland skapar viss oro, bedöms det inte 
vara tillräckligt för att Europa ska avvika från en allt positi-
vare färdriktning. En successivt högre global tillväxt innebär 
i sin tur att bolagens vinster så småningom kommer att växa 
in i den högre börsvärderingen. Däremot är en fortsatt högre 
volatilitet på börserna trolig i ett kortare perspektiv. Samti-
digt som negativa räntor mycket väl kan fortsätta att trycka 
upp börserna, är risken förknippad med en direktinvestering 
på börsen alltjämt hög. Det innebär att en placerare – alltjämt 
klämd mellan två sköldar i form av inget vettigt räntealterna-
tiv och en dyr börs – står inför en utmaning. 

Det är inte lätt för en investerare idag, vilket kan tyckas konstigt 
med tanke på att de flesta de senaste åren har varit vinnare oavsett 
vad de har investerat sina pengar i. Obligationsräntor har sjunkit, 
vilket innebär att priset på obligationer har ökat, och de flesta bör-
skurser har stigit.  Problemet idag är att prisuppgångarna i många 
fall har gått för fort. Nu står en investerare inför negativa räntor 
på korta placeringar samtidigt som långräntor har börjat stiga. 
Uppgången i långa räntor är i absoluta tal fortfarande liten. Men 
givet att de bottnade på extremt låga nivåer så är uppgången i rela-
tiva termer likväl ganska betydande. Det här betyder till exempel 
att risken har ökat för placeringar i obligationsfonder. 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. Samtidigt har avsaknaden av vettiga räntealternativ 
fått räntepengar att leta sig in på aktiemarknaderna i Europa och 
Sverige som i och med det har blivit dyra. Även USA-börsernas 
värderingar har ökat, men inte till följd av att aktiepriserna har 
skjutit upp utan av att vinstprognoserna för de amerikanska börs-
bolagen har sänkts. Prognossänkningarna är dock koncentrerade 
till en enda sektor, nämligen oljesektorn. I och med att oljebola-
gens 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. 
Höga börsvärderingar betyder att risken för fortsatta svängningar 
i aktiekurser är hög. Detta gäller speciellt marknaderna i Europa 
och då även Sverige. Här har också aktiekurssvängningarna ökat 
under våren. Delvis har den ökade volatiliteten närts av ovissheten 
kring utvecklingen i Grekland. Delvis har svängningarna styrts av 
att långräntor har visat att de inte bara kan falla, utan även stiga. 
Sannolikt har även en växande osäkerhet kring den globala kon-
junkturen spelat en viktig roll. Vår uppfattning är den globala till-
växten successivt kommer att växa sig starkare. I och med det gör 
vi även bedömningen att bolagens vinster på sikt kommer att växa 
in i den högre börsvärderingen. 
När det gäller synen på världskonjunkturen blir utvecklingen i 
den amerikanska ekonomin avgörande i och med att det är USA 
som agerar efterfrågelokomotiv i det globala tillväxttåget. Den 
ekonomiska statistiken från USA har i början på året varit sva-
jig. En stor del av den svagare utvecklingen kan säkert hänföras 
till tillfälliga faktorer, som ovanligt kallt väder och hamnstrejker. 
Samtidigt har den aggregerade statistiken från USA tydligt påver-
kats negativt av två lite mer uthålliga, men ändå tillfälliga faktorer. 
För det första har dollarns signifikanta appreciering i kölvattnet 
av centralbankernas pågående valutakrig haft en dämpande effekt 
på den amerikanska exporten. Framförallt har dollarförstärknin-
gen i kombination med en stark inhemsk efterfrågan medfört att 
USA:s import har vuxit. Sammantaget betyder dollarförstärknin-
gen att nettoexporten har gröpt allt större hål i den amerikanska 
BNP-tillväxten. För det andra har OPEC uppnått det man eft-
ersträvade i slutet på förra året. Även om oljeprisfallet ännu inte 
har påverkat oljeproduktionen i USA alltför mycket, så har det 
effektivt dämpat utvinningen av nya oljekällor som i och med det 
låga oljepriset inte går att ekonomiskt räkna hem. Det har i sin 
tur medfört att investeringarna i den tidigare expansiva oljein-
dustrin har sjunkit markant. Oljeindustrins abrupta aktivitetsin-
bromsning slår igenom i den aggregerade aktivitets- och invester-
ingsstatistiken från USA. 
Vår bedömning är dock att vi under sommaren och hösten tydligt 
kommer att se en både stabilare och starkare tillväxt efter en lite 
skakig start på året.  För det första blir hushållens konsumtion-
sutrymme hela tiden större. Allt fler amerikaner finner arbete. 
Jobbtillväxten har dessutom betydande potential att bli högre 
framöver. Antalet lediga platser har skjutit upp vilket vittnar om 
en hög arbetskraftsefterfrågan. Även lönerna, som alltjämt ökar 
i en långsam takt, kommer växa snabbare i takt med att arbets-
marknaden blir stramare. Lägre energi- och bensinpriser medför i 
sin tur att hushållen kan spendera mer av sin disponibla inkomst 
på annan konsumtion. För det andra kommer ökade disponibla 
inkomster för hushållen till slut även att få fart på bostadsbyg-
gandet 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 också tillväxten betydligt högre. Trots 
att USA:s konjunktur har kommit betydligt längre jämfört med 
andra mogna ekonomier, visar ett lågt bostadsbyggande, låga 
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löneökningar och en alltjämt dämpad investeringskonjunktur att 
USA befinner sig i en tidig fas i konjunkturen. 
Dessutom verkar den europeiska ekonomin vara på väg att vända 
blad och det finns all anledning att se framtiden an med en större 
optimism. En hög ekonomisk aktivitet i Europas tyska motor 
sprider sig successivt till övriga Europa via en ökad tyska efterfrå-
gan som kommer gynna dess europeiska grannar. I Europas kris-
drabbade länder har påtvingade besparingar och reformer med-
fört att tillväxten återigen 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 spiral som euroregionens ekonomier under 
lång tid har befunnit sig i.
En successivt högre global tillväxt kommer att leda till ökade 
bolagsvinster varför börsen långsiktigt kommer att vara attrak-
tiv för en investerare. Utmaningen i ett kortare perspektiv är att 
börsen givet nuvarande vinstprognoser är dyr samtidigt som till-
talande räntealternativ saknas. En investerare som vanligtvis bal-
anserar mellan ränte- och börsplaceringar har därför i dagsläget 
svårare att hitta placeringsalternativ i respektive tillgångsslag. En 
del i lösningen på problemet att skapa avkastning utan att ta allt-
för stor risk finns anser vi i alternativa tillgångsslag. 
alltför stor risk finner man idag i alternativa tillgångsslag. 
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