
Börsåret 2017  
– fågel, fisk eller mittemellan?
Efter överraskningarnas 2016, stundar ett 2017 som på 
förhand ser ut att kunna bli lika händelserikt och kan-
ske lika oförutsägbart. Marknaden har i skrivande stund 
prisat in mycket positivt i kölvattnet av Trumps installa-
tion som USA:s president. Det finns dock fler frågeteck-
en än svar kring effekterna av maktskiftet – inte minst 
avseende USA:s handelspolitik. Vi bedömer trots allt att 
risken för stora inskränkningar i världshandeln är rela-
tivt liten. Istället förväntas signifikanta finanspolitiska 
stimulanser, framförallt satsningar i infrastruktur, ge 
extra energi till en amerikansk ekonomi som redan har 
ökat farten. Det innebär i sin tur att USA:s roll som drag-
lok blir ännu tydligare i en global ekonomi som trots alla 
orosmoln successivt har stärkts. En allt bredare europe-
isk tillväxt gör den både högre och robustare, samtidigt 
som den kinesiska ekonomin har stabiliserats. En högre 
världstillväxt och en fortsatt avsaknad av ett vettigt rän-
tealternativ skapar en intressant inramning för place-
ringar i börsen. Börsen har emellertid gått i förväg och 
redan prisat in mycket positivt. Det innebär dels en hög 
bevisbörda för bolagen när de ska redovisa sina vinster 
det kommande året, och dels att börsens har blivit käns-
ligare för negativa nyheter. Orosmolnen kommer san-
nolikt inte heller att bli färre under 2017. Bland annat 
riskerar det politiska missnöjet fortsätta att manifestera 
sig i Europa och skapa osäkerhet. Sammantaget har vi 
en inramning som framför allt är gynnsam för alterna-
tiva placeringar – placeringar som ger möjlighet till en 
avkastning i linje med en mer dämpad börsavkastning, 
men till en betydligt lägre risk än en direktinvestering 
på börsen.

2016 – överraskningarnas år! 
Börsen präglades under första halvan av 2016 av stora 
fluktuationer. Börsåret fick en blytung inledning när oron 
för den kinesiska ekonomins utveckling sköt i höjden. 
Under årets tio första handelsdagar hade värdet på värl-
dens börser fallit med 4 000 miljarder dollar. Samtidigt 
noterade oljepriserna årets lägsta kurser i januari, vilket 
satte ytterligare press på en redan hårt ansatt olje- och rå-
varusektor. Kinaoron dämpades dock i takt med att kon-
junktursignalerna från Mittens rike började stabiliseras, 
samtidigt som tillväxten i världsekonomins amerikanska 
motor rapporterades vara fortsatt robust. Framförallt var 
det styrkan på USA:s arbetsmarknad som gjöt ökat mod 
hos investerare. 

2016 blev framförallt överraskningarnas år. Det nästan 
otänkbara hände två gånger. Och när det otänkbara blev 
verklighet så uteblev dessutom det förväntade kaoset på 
marknaderna.  

Den brittiska folkomröstningen resulterade i en brexit. 
Den initiala effekten av den oväntade valutgången blev 
kraftiga börsfall och en signifikant pundförsvagning.  
Marknaden skakade emellertid ganska raskt av sig oron 
för konsekvenserna av ett brittiskt EU-utträde. Utträdes-
förhandlingarna skulle inte börja förrän till våren 2017 
och den globala konjunkturen visade på en ökad stabili-
tet. 

När det stod klart att Trump skulle bli USA:s fyrtiofemte 
president blev inte bara valutgången utan även markna-
dens reaktion på densamma en överraskning. Efter bara 
någon timme i rött, vände börskurser uppåt på bred front. 
Därefter har vi haft stadigt stigande börskurser och ame-
rikanska räntor samt en apprecierande dollar. Marknaden 
valde att agera positivt på ökade förväntningar på ameri-
kanska finanspolitiska stimulanser snarare än och inte på 
osäkerheten och oron för att USA ska bli mer protektio-
nistiskt.

Gemensamt för de överraskande utfallen i både Storbri-
tannien och USA är att de speglar ett växande missnöje. 
Detta trots att världen under det senaste halvseklet har 
upplevt den största välståndsökningen någonsin i histo-
rien – aldrig har så många fått det så mycket bättre. Väl-
ståndsökningen har dock av naturliga skäl främst gynnat 
tillväxtländer och de utvecklade länderna mindre. Till-
växten i de mogna ekonomierna har dessutom hämmats 
av de senaste årens alla kriser, vilket har accentuerat till-
växtskillnaderna gentemot länderna under utveckling. 
Samtidigt har fördelningen av det trots allt ökade välstån-
det varit skev. Effekten har blivit att många i USA och 
Europa känner sig missfördelade, något som har lett till 
en växande misstro mot etablissemanget och närt en ökad 
populism.

Lite överraskande var också att OPEC lyckades komma 
överens om att minska sin oljeproduktion. Utöver kartel-
lens egen minskning med 1,2 miljoner fat per dag, fick 
man dessutom med sig oljeproducerande länder utanför 
OPEC att dra ned deras produktion med ytterligare drygt 
en halv miljon fat. Oljepriserna, som under året successivt 
hade repat sig efter bottennoteringarna i årets början, steg 
i och med besluten till nya årshögsta i slutet av året. 
Mot alla odds blev börsutveckling under andra halvåret 
betydligt stabilare och positivare än under det första halv-
året. Vår bedömning har varit och är alltjämt att man som 
investerare ska ha rimliga förväntningar på börsavkast-
ningen. I skrivande stund ser Stockholmsbörsen ut att 
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stänga året på 6-8 procent upp, vilket är i linje med vad vi 
under fjolåret ansåg och fortfarande anser vara en rimlig 
börsavkastning.

2017 – fågel, fisk eller mittemellan?
2017 ser ut att kunna bli lika händelserikt som 2016. En 
ökad populism kommer sannolikt att sätta tydliga spår 
även i vårens presidentval i Frankrike, val i Holland och 
höstens tyska val. Samtidigt vet vi inte vilka effekterna 
blir av vare sig brexit eller presidentskiftet i USA. Fram-
för allt Trumps oväntade valvinst skapar fler frågetecken 
än svar. Förutsägbarheten har försämrats avseende USA:s 
framtida utrikes-, säkerhets-, immigrations-, miljö-, fi-
nans- och inte minst handelspolitik. Osäkerheten kring 
den framtida politiken blir inte mindre av att det är svårt 
att sia om den nya administrationens förmåga att få för-
slag godkända av USA:s kongress. Även om båda kamrar-
na blir fortsatt republikanskt styrda, så kommer många av 
Trumps åtgärder inte att falla i god jord bland alla valda 
republikaner. 

Begränsningar i världshandeln är i våra ögon det största 
hotet mot en fortsatt starkare världsekonomi. Därför har 
Trumps utspel i handelsfrågor höjt risken. Vi bedömer 
dock sannolikheten för större begränsningar i frihandeln 
alltjämt som relativt liten. Väl på plats kommer den nye 
presidenten att moderera sin syn i handelsfrågorna, om 
inte så blir fallet finns det krafter som kan bromsa en 
signifikant omsvängning. För även om presidenten har 
större manöverutrymme i handelsfrågor, så kommer en 
handelspolitik i linje med utspelen i valrörelsen att möta 
motstånd i USA:s kongress. Och han kommer att behö-
va gå varsamt fram med kongressen då dess stöd behövs i 
många andra för den nye presidenten viktiga frågor.

Det man däremot kan vara säker på är att finanspolitiken 
nu blir mer expansiv. Framförallt förväntas stora sats-
ningar i infrastruktur. Här har behovet sedan länge varit 
stort, men nu kommer med största sannolikhet stora in-
frastrukturprojekt att rullas igång. Förutom infrastruk-
tursatsningar förväntar vi oss även andra åtgärder riktade 
mot industrisektorn. Det är i de industridominerade re-
gionerna i USA som Trump har sitt största stöd. Redan 
innan valet hade industrins aktivitet klart stabiliserats, till 
följd av att situationen för USA:s olje- och råvarubolag 
har förbättrats. Aktivitetstappet i den här trots allt lilla 
industrisektorn har varit så kraftigt att det har påverkat 
den aggregerade statistiken. USA:s råvarusektor, som re-
dan har fått förnyad kraft, kommer att gynnas med den 
nya administrationen i Vita huset. 

Effekterna blir sannolikt mindre för USA:s klart större 
tjänstesektor. Här är dock aktiviteten redan hög och sta-
digt växande, vilket eldar på jobbmarknaden. Vi har dock 
dragit ned våra förväntningar på hur snabbt vi tror att sys-
selsättningen ska öka i USA framöver. Detta beroende på 
att arbetsmarknaden nu befinner sig nära ett jämviktsläge 
med full sysselsättning. En situation som medför att sys-

selsättningen kommer att fortsätta öka, men långsamma-
re jämfört med tidigare då det fanns gott om lediga resur-
ser. Effekterna av en jobbmarknad som karaktäriseras av 
rekordmånga lediga platser och nästan rekordlåga nivåer 
på varsel kommer nu allt mer att kanaliseras via snabbare 
löneökningar. Löneökningarna som dessutom kommer 
att spädas på ytterligare av en expansivare finanspolitik. 
Därmed finns en betydande potential för att hushållens 
redan robusta konsumtion ska kunna växa sig ännu star-
kare. Eftersom konsumtionen utgör ungefär 70 procent 
av USA:s totala ekonomi skulle det i sin tur innebära inte 
bara en högre amerikansk tillväxt, utan även en ökad ef-
terfrågan för världsekonomin som helhet. Detta förutsatt 
att vi inte ser några större ingrepp i USA:s handel med 
resten av världen.

Ytterligare stimulanser i en amerikansk ekonomi som re-
dan har växlat upp, ökar på samma gång sannolikheten 
för fler och snabbare räntehöjningar i USA än vad mark-
naden tidigare hade förväntat sig. Inflationen i USA var 
redan innan på väg uppåt till följd av att energipriserna 
successivt gått från att tidigare ha dragit ned inflationen 
till att nu elda på den. Men framförallt är det den snabbare 
lönetillväxten som bidrar till inflationen. Fler amerikan-
ska räntehöjningar och en högre tillväxt, åtminstone i det 
korta perspektivet, bedömer vi dessutom kommer att lyfta 
den amerikanska dollarn till nya höjder. Även om dollarn 
redan är dyr, så pekar det mesta mot att den kan bli ännu 
dyrare. De låga räntorna i Europa och därmed också i Sve-
rige kommer nämligen sannolikt att bestå ännu en tid.

Europas tillväxt blir dock gradvis bredare och därmed 
även högre och stabilare. Den inhemska efterfrågan väx-
er i spåren av en gradvis förbättrad arbetsmarknad. En 
ökad optimism bland hushållen i kombination med ett 
uppdämt köpbehov talar för att den gamla kontinentens 
ekonomi definitivt håller på att vända blad. Mot denna 
bakgrund och de fortsatt ovanligt låga förväntningar på 
bolagens framtida vinster, finns det goda möjligheter för 
att såväl den europeiska tillväxten som europeiska bolags-
vinster ska kunna överraska positivt. Till skillnad från i 
USA finns dock stora mängder outnyttjade resurser i Eu-
ropa, varför räntepolitiken trots allt blir fortsatt expansiv. 
Utsikterna för den globala konjunkturen är därför goda, 
speciellt som även den kinesiska ekonomin uppvisar en 
tydlig stabilisering. Officiell kinesisk statistik har nu un-
der en längre tid rapporterat om en utplananade ekono-
misk aktivitetsökning. Även om det finns frågetecken 
kring tillförlitligheten i de här officiella siffrorna, så stöds 
bilden av en stabiliserad tillväxttakt även i annan informa-
tion som kommer från Kina. 

En successivt högre global tillväxt är positivt för börsut-
vecklingen. Samtidigt har börserna blivit dyrare i rela-
tion till börsbolagens förväntade vinstutveckling. Stock-
holmsbörsens högre värdering kan tolkas på olika sätt. 
Antingen har negativa räntor börjat skapa bubbeltenden-
ser på börsen i likhet med våren 2015. Det är dock inte 



vår uppfattning. Istället är vår tolkning att investerare har 
stora förväntningar på att en starkare global konjunktur i 
kombination med finanspolitiska stimulanser i USA ska 
lyfta bolagens framtida vinster. En urstark dollar och stark 
euro kommer dessutom att signifikant öka de svenska ex-
portbolagens intjäning i år.

Mot bakgrund av en successivt högre världstillväxt och 
en fortsatt avsaknad av ett vettigt räntealternativ blir bör-
sen långsiktigt attraktiv för en investerare. Detta givet att 
man som investerare har rimliga förväntningar på börsav-
kastningen. Även om det finns en betydande sannolikhet 
för att en mer expansiv finanspolitik ska elda på en redan 
stark amerikansk ekonomi, så har marknaden redan prisat 
in mycket av en sådan effekt i de aktuella aktiepriserna. 
Samtidigt är osäkerheten stor på många olika plan kring 
utvecklingen i år. Brexit och Trump har grumlat visibili-
teten på marknaden och den framtida politiska utveck-
lingen i Europa riskerar att försämra förutsägbarheten 
ytterligare. Även om vi har en underliggande positiv syn 
på marknaden, så kan vi få perioder med stora kurssväng-
ningar. Sammantaget har vi en inramning som vi bedömer 
framför allt gynnar alternativa placeringar – placeringar 
som ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer 
dämpad förväntad börsavkastning, men till en betydligt 
lägre risk än en direktinvestering på börsen.
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