
Underliggande positivt, 
men avvaktande på kort sikt 
En allt robustare världsekonomi i kombination med mins-
kad politisk risk skapar en gynnsam inramning förbörsen. 
I det lite kortare perspektivet är det dock en inramning 
som betyder att risken för större börsnedgångar är be-
gränsad snarare än att börskurserna ska fortsätta upp. 
Vår uppfattning är att börsen är på väg in i en mer avvak-
tande period med en sidledes underliggande trend. En 
ökad konjunkturoptimism har drivit upp aktiekurser och 
gjort börsen dyrare i relation till analytikernas prognoser 
på bolagens vinstutveckling. Ett värderingsgap helt i linje 
vad det brukar vara, givet nuvarande fas såväl i konjunk-
turen som i bolagens vinstcykel. Vanligtvis sluts gapet ge-
nom att aktiekurser rör sig sidledes under en period då 
investerare vill se att bolagens vinster lever upp till de 
uppdragna förväntningarna. Det finns flera faktorer som 
pekar på att vi har närmat oss tidpunkten för detta. Bo-
lagens vinstern förväntas bli fortsatt goda, men vinstök-
ningen kommer nu att dämpas av lägre vinstmarginaler. 
Detta till följd av att bolagen gradvis måste öka sina fasta 
kostnader för att möta en växande efterfrågan. Dessutom 
blir även den ekonomiska statistiken mindre övertygande, 
framförallt beroende på att olika typer av tendensunder-
sökningar börjar slå i taket. Det finns en risk att investe-
rare felaktigt tolkar detta som att den globala konjunktu-
ren skulle vara på väg att toppa och inte som en naturlig 
effekt av att den ekonomiska aktiviteten inte kan accele-
rera hur länge som helst. Sammantaget har vi en inram-
ning som fortsatt ställer en investerare inför utmaningar. 
Nedpressade korträntor, men långräntor som sakta för-
väntas börja röra sig uppåt, gör traditionella ränteplace-
ringar mindre attraktiva. Vår lösning är placeringar som 
ger möjlighet till en börsliknande avkastning även vid en 
tillfälligt sidledes eller svagt negativ marknadsutveckling 
och till lägre risk än en direktinvestering mot börsen.

Den politiska risken har sjunkit. Farhågorna om att popu-
lism och EU-fientlighet skulle få ökat fotfäste har kommit 
på skam i val efter val i Europa. Samtidigt som de politiska 
orosmolnen har tunnats ut så har den globala ekonomin 
fortsatt att stärkas. Det finns dessutom goda förutsätt-
ningar för att det globala dragloket USA tillväxtmässigt 
ska kunna växla upp ännu ett snäpp. En hög amerikansk 
företagsaktivitet eldar ytterligare på en redan stram ar-
betsmarknad. En konsekvens av en jobbmarknad som 
karaktäriseras av rekordmånga lediga platser och nästan 
rekordlåga nivåer på varsel förväntas bli att lönerna i år 
kommer att öka i en raskare takt. Det skapar i sin tur goda 
förutsättningar för att hushållens konsumtion ska kunna 
växa ännu snabbare. Eftersom konsumtionen utgör unge-

fär 70 procent av USA:s totala ekonomi betyder det inte 
bara en högre amerikansk tillväxt, utan även en ökad ef-
terfrågan för världsekonomin som helhet.

Den kinesiska ekonomin uppvisar en ökad stabilitet, sam-
tidigt som den europeiska tillväxten blir både högre och 
uthålligare. En klart högre aktivitet bland företagen har 
lett till att företagens behov av investeringar har ökat och 
framförallt till att fler jobb nu skapas runt om i Europa. 
En växande optimism bland hushållen gör att konsum-
tionsutsikterna stadigt förbättras. Den europeiska tillväx-
ten stimuleras dessutom av en fortsatt expansiv penning-
politik och nu även av en minskad politisk osäkerhet. 

En bättre världskonjunktur betyder även en comeback 
för inflationen. Stora regionala skillnader i kapacitetsut-
nyttjande innebär dock att inflation och därmed räntor 
stiger i olika takt. En allt högre aktivitet har påtagligt 
minskat mängden lediga resurser i USA:s ekonomi, med 
högre inflation som följd. Vår bedömning är att mark-
naden underskattar det inflationstryck som håller på att 
byggas upp i USA. En konsekvens av detta blir, enligt oss, 
fler räntehöjningar i USA än vad marknaden i skrivande 
stund förväntar sig. Medan inflationen i USA får näring 
av utbredda prisökningar, innebär ett betydande slack i 
den europeiska ekonomin att räntepolitiken i euroregio-
nen blir fortsatt extremt expansiv. Eftersom den svenska 
penningpolitiken i dagsläget indirekt styrs från Frankfurt 
så betyder det att även svenska korträntor blir fortsatt 
låga i år. Även om långräntor sakta håller på att stiga, så 
gör Riksbankens fokus på att inte låta kronan appreciera 
gentemot euron att kortränteutvecklingen i Sverige följer 
den i Europa. Mot slutet på innevarande år bedömer vi 
dock att förväntningarna även på högre korträntor grad-
vis börjar skruvas upp.

Mot bakgrund av en successivt högre världstillväxt och en 
fortsatt avsaknad av ett vettigt räntealternativ blir place-
ringar mot börsen attraktiva för en investerare. Man ska 
dock vara beredd på att vi nu kan stå inför en period där 
den underliggande kursutvecklingen sannolikt blir mer 
sidledes och periodvis med en högre volatilitet. 

För det första, börserna har blivit dyrare i relation till 
börsbolagens förväntade vinstutveckling. Vår tolkning är 
att den högre börsvärderingen är berättigad givet nuva-
rande fas såväl i konjunkturen som i bolagens vinstcykel. 
En högre aktivitet i världsekonomin har gjort marknaden 
mer optimistisk avseende börsbolagens framtida vinster, 
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vilket har lett till att börskurserna har stigit snabbare än 
analytikerna har höjt sina vinstprognoser. Liknande vär-
deringsgap har historiskt slutits genom att börskurserna 
under en period rör sig sidledes när marknaden blir mer 
avvaktande och vill se att bolagens vinster verkligen le-
ver upp till de uppdragna förväntningarna. Detta brukar 
ske när bolagens vinstutveckling börjar dämpas till följd 
av minskade vinstmarginaler. Just nu befinner sig många 
bolag i ”den bästa av världar” ur ett vinstperspektiv. Vin-
sterna drivs av såväl ökade marginaler som en högre för-
säljning. Härnäst väntas marginalerna bli lägre när bola-
gen måste öka sina fasta kostnader för att kunna möta en 
högre efterfrågan. Effekten blir en mer dämpad – men 
fortsatt positiv – vinstutveckling. 

För det andra, indexen i olika tendensundersökningar har 
nu närmat sig nivåer där de normalt sett slår ”i taket”. Det 
betyder inte att konjunkturen är på väg att vända, utan 
det är bara en effekt av hur den här typen av statistik är 
konstruerad. Effekten av detta kan dock bli att investerare 
blir försiktigare till följd av en ökad konjunkturoro. 

Även om aktieinvesterare har anledning att se optimis-
tiskt på framtiden, så stundar sannolikt en period då ak-
tiekursutvecklingen blir mer sidledes och samtidigt kan 
komma att bli lite skakigare. Sammantaget har vi en in-
ramning som vi bedömer framför allt gynnar alternativa 
placeringar. Placeringar som ger möjlighet till en börslik-
nande avkastning även vid en tillfälligt sidledes eller svagt 
negativ marknadsutveckling och till lägre risk än en direk-
tinvestering mot börsen.
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