
En blandning av hopp och förtvivlan har 
inte förändrat marknadsutsikterna
Hotfulla, hoppfulla och marknadsavgörande händelser 
har avlöst varandra i en rask takt sedan vi skrev vår se-
naste marknadskrönika från i början på maj. När dammet 
nu har börjat lägga sig kan man konstatera att oron för Ita-
lien har dämpats, men att landets politiska och ekonomis-
ka problem inte på något sätt försvunnit, samtidigt som 
en kärnvapennedrustning i Nordkorea blivit mer sanno-
lik.  Förutsättningarna för världsekonomin har dock inte 
förändrats och därmed inte heller vår tidigare marknads-
uppfattning. Istället kvarstår risken för att USA:s kursom-
läggning av sin handelspolitik ska utmynna i ett utbrett 
handelskrig som det största orosmomentet och det enda 
som i dagsläget skulle kunna knäcka en annars allt mer 
positiv konjunkturutveckling. Allvarliga inskränkningar i 
handeln skulle obönhörligen leda till en lägre global eko-
nomisk tillväxt. I dagsläget talar dock det mesta för att 
ökade handelshinder trots allt inte riskerar att bryta en 
annars både bredare och starkare konjunktur. Tillväxten 
i världsekonomin håller på att återhämta sig efter att ha 
vuxit under trend sedan finanskrisen. Men, en förändrad 
makroekonomisk inramning skapar inte bara möjligheter 
utan även osäkerhet och oro. En global ekonomi som allt-
mer växer i nivå med sin långsiktiga trend innebär högre 
inflation och att marknadsräntor successivt rör sig uppåt, 
vilket i sin tur leder till en ökad volatilitet på marknaden. 
Vår bedömning är att uppsvinget i världsekonomin nu är 
mer synkroniserat än någonsin efter finanskrisen. En 
hög och stigande företagsaktivitet väntas under det kom-
mande året till sist även höja temperaturen i den globala 
investeringskonjunkturen. En ökad investeringsvilja hos 
bolagen öppnar för att världsekonomin allt mer ska bör-
ja växa i linje med sin långsiktiga potential. Även om den 
svenska räntepolitiken gradvis görs mindre expansiv, blir 
ränteinramningen fortsatt besvärlig för en placerare som 
letar reell avkastning. Vår bedömning är därför att pla-
ceringar med någon sorts koppling till börsen även fort-
sättningsvis blir mer intressanta för investerare. Dock 
bör man ha rimliga förväntningar på börsavkastningen. 
En stor del av bolagens kommande vinstförbättringar har 
sedan länge prisats in i nuvarande aktiekurser och inves-
terare vill nu se att bolagens vinster verkligen lever upp 
till deras uppdragna förväntningar. En sannolikt högre 
grad av osäkerhet på marknaden innebär att det kommer 
att finnas en efterfrågan på placeringar som också kan ge 
en reell avkastning även vid en tidvis sidledes eller svagt 
negativ börsutveckling.

Världsekonomin förväntas allt mer växa i nivå med sin 
långsiktiga trend. Detta efter en utdragen period med 
lägre tillväxt efter finanskrisen. En geografiskt breddad 

tillväxt gör den allt mer robust. Den globala konjunk-
turen är nu den mest synkroniserade efter finanskrisen. 
Tillväxten förväntas dessutom breddas till följd av ökade 
investeringar. En bred och hög aktivitetshöjning i före-
tagssektorn i kombination med en geografiskt bred kon-
junkturförbättring öppnar för att företagen på allvar ska 
våga investera och kunna möta den växande efterfrågan. 
Starkare investeringskonjunktur betyder även högre pro-
duktivitetstillväxt, vilket i sin tur väntas leda till höjda lö-
ner och en snabbare konsumtionsökning. 

Samtidigt är det bolagens investeringsvilja som blir ett av 
de första offren i händelse av ett handelskrig. En handel-
spolitik som eskalerar till ett handelskrig skulle definitivt 
kunna bli det som bryter den för närvarande positiva ut-
vecklingen i världsekonomin. Osäkerheten på marknaden 
har av den anledningen också med all rätt ökat. Vår be-
dömning är att vi kommer se ökade handelshinder och 
fler protektionistiska åtgärder, men de inte blir så pass 
omfattande att de knäcker nuvarande konjunkturupp-
gång. Däremot kommer oron för ett handelskrig sanno-
likt inte försvinna i brådrasket. 

Även vid ett uteblivet handelskrig bedömer vi att osäker-
heten på marknaden kommer öka, om än i mindre omfatt-
ning. Förändringar skapar nämligen inte bara möjligheter 
utan även osäkerhet och oro. Det gäller även förändringar 
i den makroekonomiska inramningen. En successiv nor-
malisering av världsekonomin innebär högre inflation 
och högre marknadsräntor. I och med att tillväxt, infla-
tion och räntor normaliseras väntas även volatiliteten 
bli högre än vad den i genomsnitt varit de senaste åren. 
Sannolikt kommer marknaden även att ta intryck av att 
en hel del av den kvalitativa statistiken, som till exempel 
inköpschefsindex, har ”slagit i taket”. Det betyder att in-
dexen får svårt att stiga ytterligare och istället sjunka från 
höga nivåer. Nedgången i indexen riskerar dessutom att 
förstärkas av att företagsundersökningarna påverkas ne-
gativt av osäkerheten kring den handelspolitiska utveck-
lingen. Risken finns att marknaden felaktigt tolkar index-
nedgångarna som att konjunkturen håller på att vika.

Även om stigande inflation och högre räntor väntas skapa 
oro bland investerare, är de tecken på att den globala eko-
nomin håller på att tillfriskna. Ränteuppgången förvän-
tas dock ske i olika takt, beroende på hur långt kommen 
konjunkturen är. I USA har en lång tids konjunkturför-
bättring successivt byggt upp ett högre inflationstryck än 
i till exempel Europa. Även om den europeiska konjunk-
turen stärkts så befinner den sig i en betydligt tidigare fas. 
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Ett lägre kapacitetsutnyttjande innebär att det europeiska 
inflationstrycket inte har byggts upp på samma sätt som 
i USA. Därmed väntas också den europeiska ränteupp-
gången bli betydligt beskedligare. Eftersom den aktuel-
la svenska penningpolitiken i hög utsträckning styrs av 
ECB:s agerande blir många traditionella svenska ränte-
placeringar fortsatt inga vettiga alternativ för den som 
söker reell avkastning. 

Vår bedömning är istället att placeringar med någon 
sorts koppling till börsen blir intressantare för investera-
re. Detta trots att börserna har blivit dyra i förhållande 
till börsbolagens förväntade vinstutveckling och trots att 
börsuppgången nu sträcker sig över en längre period jäm-
fört med många tidigare börscykler. Optimistiska inves-
terare har sedan en tid tillbaka dragit upp aktiepriserna 
i en raskare takt än vad prognoserna på bolagens vinster 
har höjts. Dyra börser kan i sin tur delvis förklaras av att 
världsekonomin har vuxit under trend. En lägre global 
tillväxt har fått som följd  att bolagens vinster inte har 
stigit lika snabbt som de annars brukar göra i en konjunk-
turuppgång. Eftersom vinstprognoser på aggregerad nivå 
i mångt och mycket blir en framskrivning av bolagens re-
dovisade vinster har en lägre global tillväxt än normalt re-
sulterat i att vinstprognoserna har höjts långsammare och 
dyrare börser. Utifrån att vi trots allt befinner oss i en rela-
tivt tidig fas i konjunkturcykeln är det inte orimligt med 
högre börsvärderingar. En snabbare försäljningsökning 
för företagen ligger i korten mot bakgrund av att global 
efterfrågan successivt förväntas växa snabbare och mer 
i linje med sin långsiktiga trend. Däremot är inte nuva-
rande höga vinstmarginaler uthålliga, utan väntas sjunka 
i takt med att företagen dels måste öka sina investeringar. 

Sammantaget har vi en inramning som fortsatt gynnar 
placeringar med någon typ av koppling till börsen. Samti-
digt har högre vinster redan prisats in i dagens aktiekurser 
och investerare vill nu se att bolagens vinster verkligen le-
ver upp till deras uppdragna förväntningar. Investerarnas 
tro på att bolagen ska kunna leverera vinster i linje med 
deras förväntningar riskerar dock att under perioder svik-
ta under hotet från ett utbrett handelskrig. Även om en 
allvarligare handelskonflikt kan undvikas, så medför en 
normalisering av världsekonomin inte bara möjligheter 
utan även en osäkerhet hos marknadsaktörerna. Därför 
bör man ha rimliga förväntningar på den framtida börs-
utvecklingen. Det är också en inramning som skapar ef-
terfrågan på placeringar som kan ge en reell avkastning 
även vid en eventuellt sidledes eller svagt negativ mark-
nadsutveckling.
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