
Lång klättring, men toppen 
är inte nådd 
Även om räntepolitiken gradvis blir mindre expansiv, 
kommer ränteinramningen att vara fortsatt besvärlig  för 
en placerare. Vår bedömning är att produkter med någon 
sorts koppling till börsen blir mer intressanta för investe-
rare även under 2018. Detta trots högre börsvärderingar 
och en börsuppgång som redan har varit förhållandevis 
lång. Att börscykeln har blivit lång beror i sin tur på att 
världsekonomin har vuxit under trend sedan finanskrisen. 
En svag investeringskonjunktur har dämpat världstillväx-
ten, men även höjt börsbolagens vinstmarginaler. En allt-
jämt återhållen optimism bland marknadsaktörer gene-
rellt sett och försiktiga företag i synnerhet borgar för att 
konjunkturuppgången blir ännu längre. Kombinationen av 
en växande global efterfrågan och höga vinstmarginaler 
talar för en fortsatt bra vinstutveckling för företagen. Po-
sitiva vinstutsikter skapar i sin tur en gynnsam inramning 
för placeringar med koppling till börsen. Investerare bör 
dock ha rimliga förväntningar på börsavkastningen. Det-
ta eftersom företagens nuvarande höga vinstmarginaler 
inte är uthålliga. Dessutom har en betydande vinstökning 
redan prisats in i dagens aktiekurser. Eftersom vi nu be-
finner vi oss i ett läge där investerare vill se att bolagens 
vinster verkligen lever upp till deras uppdragna förvänt-
ningar, så riskerar även börsvolatiliteten att öka från en 
tid till annan. Därför kommer det att finnas en efterfrågan 
på placeringar som också kan ge en reell avkastning även 
vid en sidledes eller svagt negativ börsutveckling.

Den globala räntetrenden håller på att vända uppåt. 
Ränteuppgången förväntas dock ske långsamt. Eftersom 
inflationen nu ligger i nivå med Riksbankens inflations-
mål förväntas många ränteplaceringar därför inte heller 
bli vettiga alternativ för den som söker reell avkastning. 
Istället är vår bedömning att produkter med någon sorts 
koppling till börsen blir intressantare för investerare ock-
så under 2018. Detta trots att börserna har blivit dyra i 
förhållande till analytikernas prognoser på börsbolagens 
vinster och trots att börsuppgången nu sträcker sig över 
en längre period jämfört med många tidigare börscykler. 

Konjunkturcykeln som vanligtvis styr börscykeln har 
dock ingen förutbestämd längd. Utan längden på cykler-
na tenderar att avgöras av amplituden i svängningarna. 
Desto snabbare konjunkturuppgång, desto kortare bru-
kar en cykel bli. Det som brukar knäcka en konjunktur-
uppgång är att en hög tillväxt skapar överoptimism. Fö-
retag ökar sina investeringar och antal anställda i en allt 
snabbare takt utifrån allt mer optimistiska förväntningar 

på den framtida försäljningen. När försäljningen sedan 
inte lever upp till förväntningarna resulterar det under 
efterföljande period i minskade investeringar och ökade 
permitteringar, varvid konjunkturen vänder nedåt.

Att nuvarande börscykel har blivit lång beror på att 
världsekonomin har vuxit under trend sedan finanskri-
sen. En kris som var mycket allvarligare än till exempel 
IT-kraschen och oljekriserna, eftersom den slog mot hjär-
tat av det ekonomiska systemet. Trots alla extraordinära 
åtgärder som centralbankerna vidtagit har ekonomierna 
ännu inte helt och hållet återhämtat sig.  

Tillväxten i en ekonomi kan öka antingen genom att man 
arbetar fler timmar eller att man jobbar effektivare. Det är 
det sistnämnda – produktiviteten – som i nuvarande kon-
junkturuppgång har ökat långsammare än normalt. Den 
svaga produktivitetstillväxten har sitt ursprung i att bola-
gen har varit avvaktande med att öka sina investeringar, 
vilket vi även kan utläsa av bolagens kvartalsrapporter. På 
aggregerad nivå har företagen redovisat en växande för-
säljning, men också fortsatt höga och i många fall stigan-
de vinstmarginaler. Höga marginaler visar att bolagen inte 
har dragit några överdrivna växlar av en ökad omsättning, 
utan fortfarande är försiktiga med att ta på sig ökade fasta 
kostnader. Den låga investeringsviljan vittnar i sin tur om 
att vi alltjämt långt ifrån ett läge då konjunkturen brukar 
vända nedåt.

Mot den här bakgrunden gör vi bedömningen att nuva-
rande långa, men försiktiga, konjunkturuppgång sanno-
likt blir ännu längre. Tillväxtutsikterna i världen har ock-
så stadigt förbättrats. Tillväxten blir allt mer robust i och 
med att den har breddats geografiskt. Den förväntas  bli 
ännu bredare och få extra energi när även investeringarna 
börjar öka snabbare. Ökade investeringar öppnar dess-
utom för en högre konsumtionsökning. Detta eftersom 
investeringar medför en högre produktivitet som i sin tur 
brukar lyfta reallönerna. 

Utifrån var vi befinner oss i konjunkturcykeln och var 
bolagen befinner sig i sin vinstcykel så är det inte heller 
orimligt att börskurserna har blivit dyrare i relation till 
analytikernas prognoser på bolagens vinster. Man kan ut-
trycka det som att vi som investerare har blivit mer opti-
mistiska på företagens framtida vinster mot bakgrund av 
den här starkare globala konjunkturen och har dragit upp 
aktiepriserna i en raskare takt än analytikerkåren har höjt 
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vinstprognoserna. På aggregerad nivå blir dock analyti-
kernas prognoser ofta bara en framskrivning av bolagens 
rapporterade vinster, vilket gör att de har en tendens att 
släpa efter. Vår bedömning är att de kommande rapport-
perioderna kommer att ge investerare rätt i sin optimism. 
En snabbare försäljningsökning för företagen ligger i kor-
ten mot bakgrund av en starkare global efterfrågan. Höga 
vinstmarginaler innebär samtidigt att en försäljningsök-
ning kommer att ge stor effekt på företagsvinsterna. Nu-
varande höga vinstmarginaler är dock inte uthålliga. Även 
om vi bedömer att bolagens vinstutveckling blir positiv så 
kommer vinsterna successivt att växa långsammare fram-
över. Marginalerna väntas nämligen sjunka i takt med att 
företagen måste öka sina investeringar för att kunna möta 
en växande efterfrågan. 

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. Dyra börser 
i kombination med en redan lång börsuppgång medför 
trots allt en högre risk för större fluktuationer i aktiekur-
ser. Man bör dessutom ha rimliga förväntningar på den 
framtida börsutvecklingen, i och med att vinsterna be-
döms komma att öka långsammare när ökade investering-
ar minskar vinstmarginalerna. Därför är det en inramning 
som också skapar en efterfrågan på placeringar som kan 
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