
Underliggande positivt,  
men avvaktande på kort sikt – del II 
Som vi skrev i juni är inramningen gynnsam för börsen, 
men att det på kort sikt snarare betyder att risken för 
större nedgångar är begränsad än att kurserna ska fort-
sätta upp. Ungefär så skulle man också kunna samman-
fatta sommarens börs. De svenska bolagens kvartalsrap-
porter levde inte riktigt upp till uppdragna förväntningar. 
Till stor del var det dock beroende på bolagsspecifika 
besvikelser för några av börsens tungviktare, mer än en 
utbredd svaghet. Följden har blivit att analytiker justerat 
ned prognoserna på de svenska bolagsvinsterna något, 
vilket inte har varit fallet för bolagen i de stora europeiska 
och amerikanska börsindexen. Gemensamt för alla bör-
ser var dock att bolagen överlag redovisade en växande 
efterfrågan med fortsatt höga marginaler. Detta visar att 
bolagen alltjämt är i en tidig fas i sin vinstcykel. När vi nu 
går in i hösten kommer marknaden sannolikt att fortsätta 
vara i det här vänta-och-se läget. Man vill se att bolagens 
vinster verkligen lever upp till uppdragna förväntningar. 
Det är vi övertygade om att de kommer att göra. En snabb-
are försäljningsökning för företagen framöver ligger i 
korten mot bakgrund av en allt robustare global ekonomi. 
Det innebär även att räntepolitiken gradvis kommer att bli 
mindre expansiv, men att ränteinramningen trots detta 
blir utmanande för ränteplacerare. Sammantaget har vi 
en miljö som är gynnsam för placeringar mot börsen, men 
som på kort sikt kommer att präglas av en fortsatt – men 
övergående – försiktighet. 

En allt robustare världsekonomi skapar en fortsatt gynn-
sam inramning för börsen. Men, börsen befinner sig allt-
jämt i en avvaktande fas. En ökad konjunkturoptimism 
har fått investerare att dra upp aktiepriser, vilket har gjort 
börsen dyrare i relation till analytikernas prognoser på 
bolagens framtida vinster. Gapet mellan aktiekurser och 
analytikers prognoser är dock helt i linje vad det brukar 
vara, givet nuvarande fas i såväl konjunkturen som bo-
lagens vinstcykel. Liknande värderingsgap har historiskt 
slutits genom att börskurserna under en period rör sig sid-
ledes. Detta när marknaden blir mer försiktig och vill se 
att bolagens vinster verkligen lever upp till de uppdragna 
förväntningarna.

Det är i den här vänta-och-se fasen som vi bedömer att 
marknaden har befunnit sig i sedan i början på sommaren. 
En fas som även innebär att marknaden har blivit känsli-
gare för negativa nyheter och att börsfluktuationerna där-
med riskerar att bli lite större. Så kan man förenklat också 
sammanfatta Stockholmsbörsens utveckling under som-

maren. OMXS30 indexet sticker dock ut en aning vid en 
jämförelse med motsvarande amerikanska och europeiska 
börsindex. OMXS30 har dels haft en svagare kursutveck-
ling och dels har rapportperioden resulterat i sänkta prog-
noser på de svenska bolagens vinster. Till stor del kan dock 
detta hänföras till företagsspecifika besvikelser för några 
av Stockholmsbörsens större bolag, snarare än en generell 
trend för de svenska bolagen som helhet. Rapportperio-
den har i USA och Europa till skillnad från i Sverige lett 
till höjda vinstprognoser för börsbolagen. Vår bedömning 
är att den kommande rapportperioden kommer att sudda 
ut en hel del av marknadens nuvarande försiktighet.

Den politiska risk som länge hängt över marknaden har 
sjunkit. Framförallt har farhågorna för att populism och 
EU-fientlighet skulle få ökat fotfäste i Europa kommit på 
skam. Samtidigt finns fortsatta politiska och geopolitiska 
frågetecken som hela tiden riskerar att leda till större kurs-
svängningar i och med att finansmarknaden nu är mer 
försiktig. Ovissheten är stor kring Trump-administratio-
nens politik och inte minst dess möjligheter att genomfö-
ra en finanspolitik i linje med marknadens förväntningar. 
Dessutom har frågan om en höjning av skuldtaket i USA 
återigen blivit ett forum för politiska stridigheter, samti-
digt som Nordkoreas kärnvapenhot har ökat den geopoli-
tiska risken. Investerare brottas även med tendensstatistik 
som har slagit i taket och där indexen inte längre stiger 
som tidigare. I nuvarande marknadsläge kan det bidra till 
en ökad försiktighet på marknaden. Det finns en risk att 
man felaktigt tolkar detta som att konjunkturen skulle 
vara på väg att toppa och inte som en naturlig effekt av att 
den ekonomiska aktiviteten inte kan accelerera hur länge 
som helst. 

Världsekonomin visar dock inga tecken på försvagning, 
tvärtom har den blivit allt robustare. Det finns förutsätt-
ningar för att det globala dragloket USA tillväxtmässigt 
ska kunna växla upp ännu ett snäpp. För att så ska ske 
måste lönerna börja öka snabbare och det är någonting 
som vi bedömer snart kommer att ske. En hög amerikansk 
företagsaktivitet eldar på en redan stram arbetsmarknad. 
En konsekvens av en jobbmarknad som karaktäriseras av 
rekordmånga lediga platser och rekordfå varsel kommer 
att trycka upp lönerna. Det skulle ge konsumtionen en 
extra växel. 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.
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Just löneutvecklingen, inte bara i USA utan globalt, har 
större betydelse än man kanske tror. Man skulle kunna 
hävda att en generellt svag lönetillväxt har bidragit till 
flera av de senaste årens problem i världsekonomin. Ur 
ett politiskt perspektiv har den skeva fördelningen av det 
ökade välståndet i de utvecklade ekonomierna varit en 
grogrund för ett växande missnöje och populismens fram-
växt. Löntagarnas andel av en högre tillväxt har sjunkit, 
medan kapitalägarnas andel har ökat. Låga löneökning-
ar har dessutom inte bara begränsat hushållens konsum-
tionsutrymme utan också varit starkt bidragande till att 
centralbankerna brottas med en besvärande låg inflation. 

USA får samtidigt allt mer hjälp med att dra efterfråge-
lasset i världsekonomin. Den europeiska tillväxten växer 
sig både starkare och uthålligare. En klart högre aktivitet 
bland företagen har lett till att företagens behov av inves-
teringar har ökat och framförallt till att fler jobb nu ska-
pas runt om i Europa. En växande optimism bland hus-
hållen gör att konsumtionsutsikterna stadigt förbättras. 
Den europeiska tillväxten stimuleras dessutom av en fort-
satt expansiv penningpolitik och nu även av en minskad 
politisk osäkerhet. En stark parlamentarisk ställning för 
Frankrikes nytillträdde president skapar dessutom förut-
sättningar för att euroregionens näst största ekonomi ska 
kunna genomföra välbehövliga reformer av ekonomin. 
Reformer som inte bara kommer att lyfta den franska po-
tentiella tillväxten, utan också öka pressen på Italien att 
göra detsamma. 

En stabilare och högre global tillväxt innebär att den ex-
tremt lätta penningpolitiken är på väg att sakta fasas ut. 
Även om det blir en långsam process och är ett bevis för 
att världsekonomin mår bättre, så skapar en omläggning 
av penningpolitiken en ökad osäkerhet för många inves-
terare. Långräntor kommer att stiga i en snabbare takt än 
korträntor, som trots att de väntas stiga blir fortsatt låga. 
Sammantaget blir ränteinramningen en fortsatt utma-
ning för investerare.

En högre världstillväxt och avsaknaden av ett vettigt 
räntealternativ gör placeringar mot börsen attraktiva för 
en investerare. Aktieinvesterare har anledning att se op-
timistiskt på framtiden, men kortsiktigt befinner vi oss 
i en period av ökad försiktighet. Sammantaget har vi en 
inramning som gynnar placeringar som ger möjlighet till 
en börsliknande avkastning även vid en tillfälligt sidledes 
eller svagt negativ marknadsutveckling.
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