
En starkare konjunktur lyser 
allt klarare bakom alla orosmoln
De politiska orosmolnen hänger tätt över marknaden. 
Fjolåret har lärt oss hur svårt det är att tyda styrkan i po-
pulismens politiska genomslagskraft. Vår bedömning är 
ändå att den politiska osäkerheten trots allt kommer att 
sjunka efter att det franska presidentvalet har avgjorts 
i början av maj. Istället kommer fokus att skifta mot en 
högre och stabilare tillväxt som håller på att normalise-
ra världsekonomin. En ökad världstillväxt för även med 
sig en comeback för inflationen. Stora skillnader mellan 
regioners kapacitetsutnyttjande innebär dock att infla-
tion och räntor stiger i olika takt. Trots en högre tillväxt, 
förväntas ett alltjämt betydande slack i den europeiska 
ekonomin medföra en fortsatt expansiv räntepolitik i 
euroregionen. Fortsatt låga räntor i Europa håller ock-
så svenska korträntor på is. Successivt fasas dock den 
expansiva penningpolitiken ut och istället blir det nu fi-
nanspolitiken som plockar upp stafettpinnen. I takt med 
att tillväxten stärks, ökar också utrymmet för offentliga 
satsningar. Sammantaget står en investerare inför fort-
satta utmaningar. Alltjämt nedpressade korträntor och 
långräntor som rör sig uppåt gör traditionella ränte-
placeringar mindre attraktiva. Inramningen är betydligt 
mer positiv för placeringar mot börsen. Samtidigt har 
mycket positivt redan prisats in i de aktuella aktiekur-
serna. Även om aktieinvesterare har anledning att se 
optimistiskt på framtiden, ska man inte underskatta den 
politiska osäkerheten och dess inverkan på den globala 
tillväxten.  Vår lösning är placeringar som ger möjlighet 
till en börsliknande avkastning, men till en lägre risk än 
en direktinvestering på börsen.

Förutsättningarna för den globala ekonomin borde vara 
goda. Tillväxten har vuxit sig både bredare och högre. 
USA är och har länge varit lokomotivet i världsekono-
min. Världens största ekonomi står för en stor del av den 
globala slutefterfrågan och det är mot den bakgrunden 
som man måste väga in osäkerheten kring landets framti-
da politik. Vår bedömning är fortsatt att vi inte kommer 
att få några större inskränkningar i USA:s handel med 
omvärlden. Mot bakgrund av detta antagande så bedö-
mer vi också att den globala efterfrågemotorn blir ännu 
starkare. En allt högre aktivitet, inte bara i tjänstesektorn 
utan nu även i industrin, eldar ytterligare på en redan 
stram jobbmarknad. En konsekvens av en jobbmarknad 
som karaktäriseras av rekordmånga lediga platser och nä-
rapå 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 

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

Det är viktigt att komma ihåg var i konjunkturcykeln 
världsekonomin befinner sig. Vår uppfattning är att den 
fortfarande är långt från ett läge där den riskerar att 
vända nedåt. Den överoptimism som vanligtvis knäcker 
konjunkturen ser vi inte mycket av. Bolagen är fortsatt 
försiktiga med investeringar. Generellt sett har inte heller 
rekordlåga räntor gett upphov till en överdriven riskaptit, 
utan de senaste årens kriser verkar ha haft en modereran-
de effekt på såväl hushåll och bolag som finansmarkna-
den. Sannolikt står vi inför en konjunkturuppgång som 
kan bli ganska lång, men det är kanske i det avseendet 
som utvecklingen i USA kan skapa problem. Även om 
det finns många obesvarade frågor kring USA:s framtida 
politik, kan man nog vara relativt säker på att finanspo-
litiken nu blir mer expansiv. Framför allt förväntas stora 
satsningar i infrastruktur och försvar. Det finns en risk att 
vidlyftiga finanspolitiska satsningar kan komma att elda 
på en tillväxtbrasa som redan har skjutit fart. En över-
stimulerad amerikansk ekonomi riskerar att leda till ett 
kraftigare konjunkturuppställ, vilket i sin tur kortar ned 
konjunkturcykeln.  

Tillväxten har ökat även i resten av den globala ekonomin 
och det finns goda förutsättningar för ytterligare tillväxt-
förbättringar. Det mesta pekar på att Europa kommer 
att kunna rida ut en vår full av politisk ovisshet. När den 
politiska osäkerheten successivt släpper sitt grepp över 
Europa, så kommer fokus istället att riktas mot unionens 
ekonomi som växer sig allt starkare. En allt högre aktivi-
tet bland företagen har satt igång en positiv reaktion där 
tillväxten successivt breddas, vilket i sin tur skapar ökade 
förutsättningar för en både högre och uthålligare expan-
sionstakt. Europeiska exportbolag kan kapitalisera på en 
högre global efterfrågan samtidigt som man drar fördel 
av en förhållandevis billig valuta. På hemmaplan leder en 
stegrande företagsaktivitet till ökad sysselsättning och en 
gryende optimism bland Europas hushåll. Konsumtions-
utsikterna förbättras dessutom av en fortsatt expansiv 
penningpolitik. För att möta en allt högre såväl inhemsk 
europeisk som utomeuropeisk efterfrågan ökar även före-
tagens behov av investeringar. Högre tillväxt betyder i sin 
tur även förbättrade statsfinanser och ett ökat utrymme 
för offentliga satsningar. Satsningar som sannolikt i hög 
grad kommer att riktas mot att förbättra en på många håll 
eftersatt europeisk infrastruktur.
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En robustare global konjunktur innebär samtidigt att in-
flationen i år förväntas göra en ordentlig comeback. Styr-
kan i dess frammarsch bestäms dock av mängden outnytt-
jade resurser i ekonomin. En allt högre aktivitet i USA 
har ökat det amerikanska inflationstrycket. Ett inflations-
tryck som dessutom riskerar att spädas på ytterligare av 
en expansivare finanspolitik. Vår bedömning är att fler 
räntehöjningar kommer i USA och att de blir fler än vad 
marknaden just nu förväntar sig. 

Även om den europeiska tillväxten stärks så är det en eko-
nomi med en betydande mängd outnyttjade resurser. Det 
betyder i sin tur att inflationen här stiger i en betydligt 
blygsammare takt än i USA. Även om långräntor grad-
vis söker sig högre, så förväntas en fortsatt expansiv rän-
tepolitik hålla ned korträntorna. Eftersom den svenska 
penningpolitiken i hög grad styrs av ränteutvecklingen i 
Europa, så betyder det att svenska korträntor blir fortsatt 
låga i år. Ett högre resursutnyttjande och inflation bedö-
mer vi främst får effekt på svenska långräntor. Riksban-
kens fokus på kronkursen och därmed ränteutvecklingen 
i euroregionen gör däremot att korträntorna blir ned-
tryckta även under 2017.

En successivt högre global tillväxt är positivt för börsut-
vecklingen. Börserna har dock blivit dyrare i relation till 
börsbolagens förväntade vinstutveckling. Vår tolkning är 
att den högre börsvärderingen är berättigad givet en star-
kare global konjunktur. En högre aktivitet i världsekono-
min har gjort marknaden mer optimistisk avseende börs-
bolagens framtida vinster. Det medför att börskurserna 
har stigit snabbare än analytikernas vinstprognoser, vilket 
man också ska förvänta sig i den fas som konjunkturen 
och börsen just nu befinner sig i. Jämfört med perioder 
då börserna har befunnit sig i motsvarande fas i cykeln, 
är storleken på det aktuella värderingsgapet också i lin-
je med genomsnittet för de tidigare perioderna. Värt att 
notera är också att nuvarande prognoser på de svenska 
bolagens framtida vinster inte är högre än de var för sex år 
sedan. Förväntningarna på de europeiska bolagsvinsterna 
är däremot anmärkningsvärt låga – i nivå med vad de var i 
samband med finanskrisen. Kombinationen av vinstprog-
noser under finanskrisnivåer och en successivt förbättrad 
europeisk ekonomi skapar i och med detta förutsättning-
ar för positiva vinstöverraskningar från de europeiska 
bolagens sida. Den relativt sett högre värderingen av den 
amerikanska börsen är fortsatt missvisande – rensat för 
en dyr energisektor framstår även den amerikanska bör-
sen värderad i linje med tidigare perioder i motsvarande 
fas i börscykeln. 

Mot bakgrund av en successivt högre världstillväxt och en 
fortsatt avsaknad av ett vettigt räntealternativ blir place-
ringar mot börsen attraktiva för en investerare. Samtidigt 
är osäkerheten stor på många olika plan kring utveckling-
en i år. Brexit och framför allt Trump betyder försäm-
rad visibilitet och den framtida politiska utvecklingen i  

Europa riskerar att försämra förutsägbarheten ytterligare. 
Även om vi har en underliggande positiv syn på mark-
naden, så kan vi få perioder med stora kurssvängningar. 
Sammantaget har vi en inramning som vi bedömer fram-
för allt gynnar alternativa placeringar – placeringar som 
ger möjlighet till en avkastning i linje med en mer däm-
pad förväntad börsavkastning, men till en lägre risk än en 
direktinvestering på börsen.
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