
En bättre konjunktur döljs i dammet 
från kraschade råvarupriser
Oron för den globala konjunkturen har fått ökat fotfäste 
på marknaden. En stigande ovisshet kring Kinas ekono-
miska utveckling sprider sig till de mogna ekonomierna 
framförallt via lägre råvaru- och energipriser. Prisfal-
len har i sin tur medfört att aktiviteten i råvaruindustrin 
generellt sett har bromsat in på ett dramatiskt sätt. Den 
kraftiga inbromsningen i den här specifika industrisek-
torn överskuggar just nu en annars hälsosam global 
konjunktur. Förenklat kan man säga att den oro som 
marknaden känner i nuläget kommer av faktorer som är 
svåra att mäta. Tittar man istället på det mesta som vi 
tycker oss kunna mäta, så överväger det positiva. Även 
om den globala konjunkturen är gynnsam och börsernas 
värderingar inte är utmanande så kommer oron att vara 
fortsatt hög bland investerare. Sammantaget talar vår 
omvärldsanalys för behovet av alternativa placeringar – 
placeringar med möjlighet till avkastning i linje med en 
förväntat mer dämpad börsavkastning, men till en betyd-
ligt lägre risk än direkta börsinvesteringar.

Vi har länge argumenterat för att den globala konjunkturen stärks, 
men också att den kinesiska ekonomins utveckling kommer att 
skapa betydande oro på marknaden från gång till annan. Den un-
derliggande positiva konjunkturtrenden anser vi vara intakt, men 
med Kina i fokus har marknadens nervositet ökat. Världens näst 
största ekonomi håller på att ställa om sin ekonomiska tillväxt-
modell, vilket får negativa effekter på den ekonomiska tillväxten. 
Mindre prioritering av industriproduktion och export har med-
fört att Kinas industriaktivitet har dämpats signifikant, samtidigt 
har aktivitet i tjänstesektorn inte ökat tillräckligt snabbt för stilla 
marknadens oro. En oro som dessutom får extra bränsle i och med 
att misstron mot den officiella statistiken är stor. Det här skapar en 
inramning som tyder på att ovissheten kring den kinesiska utveck-
lingen kommer att bestå under en längre period. 

Marknaden letar nämligen efter ledtrådar för att bilda sig en upp-
fattning huruvida Kina kan lyckas med sin ekonomiska omställ-
ning med bibehållen tillväxt. Men, samtidigt upplever man sig inte 
ha någonting tillförlitligt att luta sig mot för att kunna göra det. 
Av den anledningen kommer det inte att räcka med en eller två 
månader av bättre ekonomisk statistik för att lugna marknaden. 
Investerare kommer att behöva se att en bättre utveckling målas 
upp, inte bara av statistiken utan även få det bekräftat till exempel 
av utländska företag verksamma i Kina. Sannolikt kommer det att 
ta tid innan marknaden får förtroende för att Kina verkligen kla-
rar av att ställa om sin ekonomi på ett bra sätt. Vår uppfattning är 
att den kinesiska omställningen av ekonomin kommer att fortlö-
pa. Den kinesiska tillväxten bedömer vi kommer att bli lägre i år 
jämfört med förra året, men fullt tillräcklig för att understödja en 
successivt starkare global konjunktur. 

De direkta effekterna som oron för den kinesiska utvecklingen 
får på de mogna marknaderna kanaliseras genom att priser på rå-
varor och olja pressas. Att sanktionerna mot Irans oljeexport har 
lyfts har dessutom satt extra press på oljepriser. Lägre olje- och 
råvarupriser påverkar de mogna ekonomierna på olika sätt och 
i olika grad. I USA, världsekonomins efterfrågemotor, har pris-
fallen haft en kraftigt negativ påverkan på aktiviteten i gruv- och 
oljeutvinningsnäringarna. Den amerikanska industrin är dock 
tudelad. Industrins inbromsning är i stort sett begränsad till rå-
varusektorn även om exportindustrin generellt sett hämmas av en 
stark dollar. Samtidigt gynnas en stor del av tillverkningsindu-
strin (det som inte är gruvor och oljeutvinning) av lägre priser på 
råvarubaserade insatsvaror. Medan produktionsvolymerna har 
minskat dramatiskt för bolagen i råvarusektorn har produktio-
nen i USA:s tillverkningsindustri fortsatt att öka. Intressant är 
att sysselsättningen i just tillverkningsindustrin ökade oväntat 
mycket under januari då 29 000 nya jobb nettoskapades. 

Om man lyfter blicken från industrin och istället betraktar 
USA:s totala produktion blir bilden än mer positiv. Eftersom 
tjänstesektorn är betydligt större än industrisektorn, så betyder 
en hög och snarast accelererande aktivitet i tjänstesektorn att 
USA:s totala produktion växer snabbt. I och med att tjänste-
bolagen sysselsätter ungefär 85 procent av alla amerikaner med 
jobb, har den ökade aktiviteten bland tjänsteföretagen medfört 
att arbetsmarknaden stadigt förbättras. En stramare arbetsmark-
nad har till slut fått lönerna i USA att öka snabbare. I år förväntar 
vi oss en ännu högre lönetillväxt. Låga energi- och bensinpriser 
medför dessutom att hushållen kan spendera mer av sin dispo-
nibla inkomst på annat. Mot den här bakgrunden finns en be-
tydande potential för att hushållens konsumtion ska kunna växa 
sig betydligt starkare i år liksom bostadsbyggandet. Eftersom 
konsumtionen utgör ungefär 70 procent av USA:s totala ekono-
mi finns det därmed goda möjligheter för att en redan hygglig 
amerikansk tillväxt ska bli kunna ännu högre. 

Just nu är det dock oron för att den amerikanska centralbanken 
ska ha inlett sin penningpolitiska åtstramning för tidigt som har 
fått ökat fäste i USA. Men osäkerheten kring USA:s konjunktur 
är en effekt av en dramatisk inbromsning i en specifik industri-
sektor, nämligen gruv- och oljeindustrin. Vår bedömning är sna-
rare att det framemot sommaren finns en klar risk för snabbare 
räntehöjningar i USA än vad marknaden idag förväntar sig. Rän-
teförändringar får full effekt på den reala ekonomin med en be-
tydande eftersläpning och när Fed har dröjt med att höja räntan 
så kan det visa sig att Fed får svårt att leva upp till sin utfästelse 
av gradvisa räntehöjningar. Högre löneökningar och ett mins-
kat deflationstryck från olje- och energipriser, trots fortsatt låga 
priser, riskerar nämligen att dra upp inflationen i USA snabbare 
jämfört med Feds prognoser. 
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Samtidigt som den amerikanska ekonomin sammantaget fortsät-
ter att växa och då speciellt den inhemska efterfrågan, får den glo-
bala konjunkturen dessutom alltmer hjälp av en successivt högre 
europeisk efterfrågan. Det är en bred konjunkturförbättring vi ser 
i Europa. Företagens aktivitet ökar allt snabbare. Noterbart är att 
industriaktiviteten inte bara ökar utan dessutom visar tecken på 
att accelerera. Den relativt sett starkare industritrenden i Europa 
är en effekt dels av att Europas industri inte är speciellt råvaru- el-
ler oljetung, samt dels av att europeisk export gynnas av en svag 
valuta. I spåren av företagens framgångar följer dessutom en för-
bättrad arbetsmarknad och en tilltagande inhemsk efterfrågan. Ett 
uppdämt köpbehov och en ökad optimism bland hushållen vitt-
nar om att Europas ekonomi definitivt har vänt blad. Mot den här 
bakgrunden och fortsatt låga förväntningar på bolagens framtida 
vinster, finns det goda möjligheter för att Europa och europeiska 
bolag ska kunna överraska positivt.

Sammantaget är det faktorer som är svåra att mäta som skapar oro 
i skrivande stund. Det vi däremot kan mäta visar att den globala 
ekonomin fortsätter att växa samt att värderingarna på de mogna 
börserna inte är utmanande. Börsernas värderingar, i relation till 
börsbolagens förväntade vinstutveckling, har sjunkit efter aktie-
kursfallen i början på året. I slutet på förra året var börserna dyra-
re, men även då rimligt prissatta givet att man tror att en starkare 
konjunktur ska öka bolagens framtida vinster. I skrivande stund är 
börskurserna rimliga även om man, som nu när orosvindarna blå-
ser hårt på marknaden, inte skulle tro att konjunkturen blir bättre.

Mot bakgrund av de senaste fyra årens starka börsutveckling är det 
lätt att dra slutsatsen att börserna är nära en topp. Detta är ett reso-
nemang som bygger på att börsen normalt sett styrs av konjunktu-
ren och att en konjunkturuppgång brukar hålla i sig fyra eller fem 
år. Vår bestämda uppfattning är dock att världsekonomin alltjämt 
är långt ifrån en konjunkturtopp. Den amerikanska ekonomin an-
ser vi ligger längst fram i nuvarande tillväxtcykel. Att konjunktu-
ren i USA är långt ifrån en topp styrks av att styrräntan är knappt 
positiv, löneinflationen är begränsat, företagens investeringar är 
dämpade och bostadsbyggandet är fortsatt lågt.

Sammantaget gör vi bedömningen att den globala konjunkturen, 
trots den ökade tillväxtoron på marknaden, fortsätter att växa 
sig starkare. En successivt högre global tillväxt kommer i sin tur 
att leda till ökade bolagsvinster framöver. Av den anledningen är 
börsen långsiktigt attraktiv för en investerare, givet att man har 
rimliga förväntningar på börsavkastningen. Världsekonomin är 
alltjämt långt ifrån att växa i linje med sin potentiella tillväxttakt, 
varför man bör ställa ned förväntningarna på avkastningen även 
om man, liksom vi, har en positiv syn på börsutvecklingen. Utma-
ningen i det korta perspektivet är att tillväxtsignalerna, främst från 
Kina, blir fortsatt blandade, vilket riskerar att skapa större börs-
fluktuationer än vad som kan anses vara normalt. Utan ett vettigt 
räntealternativ kommer därför alternativ till rena aktie- och ränte-
placeringar att vara fortsatt attraktiva för en investerare som söker 
avkastning utan att ta alltför stora risker. 
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