
Som tidigare, med viss skillnad
Ett starkt börsår 2019 sätter viss press på 
förväntningarna på börsåret 2020. Utvecklingen under 
förra året blir dock missvisande om inte nedgången 
under sista kvartalet 2018 inkluderas. Den sammanlagda 
börsuppgången de senaste två åren har varit betydligt 
blygsammare med en genomsnittlig ökning på drygt 
sex procent per år för Stockholmsbörsen. En uppgång 
mer i linje med våra förväntningar och en uppgång som 
också har kännetecknats av stora kurssvängningar till 
följd av ständiga skiften i marknadens syn på risk. Vår 
bedömning är att den sammanvägda risken så här i 
början på det nya året har sjunkit. Även om risken för 
ett handelskrig inte har försvunnit så har den minskat. 
Med största sannolikhet kommer USA och Kina att 
underteckna ett första mini-handelsavtal inom kort. 
Signalerna från båda parter vittnar dessutom om en 
stor vilja att förhandlingarna ska fortsätta mot ett mer 
omfattande avtal. 

Det brittiska EU-utträdet blir verklighet den sista januari. 
En ”verklig” brexit sker dock tidigast i slutet på året, då 
EU och Storbritannien bland annat ska ha förhandlat fram 
ett nytt handelsavtal. Även om tiden är knapp och många 
knutar ska lösas har risken för ett avtalslöst brittiskt 
utträde ur EU sjunkit. Däremot har den geopolitiska 
osäkerheten ökat efter USA:s attack mot en av Irans 
högsta befälhavare. Irans svar och utvecklingen kort 
därefter antyder dock att man sannolikt inte ska överdriva 
risken för en allvarlig eskalering av situationen. Den 
direkta effekten på marknaden av höstens amerikanska 
val väntas bli begränsad under årets första halva. Däremot 
kan dess indirekta påverkan komma att bli betydande 
eftersom president Trump väntas spela bland annat sina 
handelspolitiska och geopolitiska kort utifrån hur de 
kan få honom omvald. Mot bakgrund av en lägre risk för 
ett handelskrig och en avtalslös brexit har även risken 
för en allvarlig konjunkturnedgång minskat. Däremot 
har den starka börsavslutningen på det gångna året, i 
kombination med sänkta vinstprognoser, inneburit att 
börsvärderingarna har ökat. Vår slutsats mot bakgrund av 
allt detta är dock att risken sammantaget så här i början 
på året har blivit något lägre. Vi vidhåller vår tidigare 
bedömning att börsen är fortsatt intressant för investerare, 
så länge man har rimliga förväntningar på avkastningen 
och inte avskräcks av perioder även framöver med större 
kursfluktuationer.

2019 bjöd på börsfest trots alla orosmoln. Fjolårets 
betydande uppgång kan till stor del förklaras av att 
börserna under kalenderåret lyckades pricka in en 
osedvanligt gynnsam startpunkt. Börsåret startade från 
kraftigt nedtryckta nivåer efter nedgången på cirka 20 

procent i slutet på föregående år. Den ackumulerade 
uppgången på Stockholmsbörsen sedan början på 2018 
stannade vid drygt 13 procent, vilket motsvarar en årlig 
genomsnittlig ökning på drygt sex procent. Det är en 
uppgång på aktiemarknaden som bättre stämmer överens 
med vår bedömning sedan länge av den genomsnittliga 
avkastning man ska förvänta sig av en bred börsinvestering. 

Marknadsutvecklingen under de senaste åren har 
kännetecknats av stora kursfluktuationer. Svängningar till 
följd av att investerare har upplevt en hög grad av osäkerhet 
från tid till annan, vilket i sin tur har fått deras riskvilja att 
skifta. Det är en inramning som sannolikt också kommer 
att prägla marknaden i år. Frågan man kan ställa sig är 
ifall riskerna har ökat eller avtagit. Vår bedömning är att 
riskerna i början på det nya året sammanlagt har sjunkit 
något. 

Det mest överhängande och allvarliga hotet på marknaden 
är och har varit en eskalering av USA och Kinas 
handelskonflikt. Med största sannolikhet kommer parterna 
i mitten av januari att underteckna vad som kommit att 
kallas för fas 1 i ett mer övergripande handelsavtal. Ett 
mini-avtal som visar att viljan finns på båda sidor att 
styra undan en upptrappning av konflikten. Signalerna 
från båda sidor i konflikten är dessutom tydliga att man 
tänker arbeta mot ett större handelsavtal. Även om risken 
att handelskonflikten ska eskalera inte har försvunnit på 
något sätt, så har den minskat.

Det brittiska EU-utträdet blir verklighet den sista 
januari. Den sittande regeringens övertygande vinst i 
parlamentsvalet i december gör att beslutet om utträde 
står fast. Storbritannien kommer dock att fortfarande vara 
en del av EU, men utan möjlighet att påverka. En ”verklig” 
brexit förväntas ske tidigast i slutet på året. Då ska EU och 
Storbritannien bland annat ha förhandlat fram nya avtal 
avseende främst handel, men även på andra områden. 
Tiden är knapp och många knutar ska lösas, men risken 
för ett avtalslöst brittiskt utträde ur EU har sjunkit.

Däremot har den geopolitiska osäkerheten ökat efter USA:s 
attack i Iran. Irans svar och utvecklingen kort därefter 
antyder dock att man sannolikt inte ska överdriva risken 
för en allvarlig eskalering av situationen. Mellanöstern är 
intimt förknippad med en konstant hög grad av geopolitisk 
oro. Men när oron här stiger blir vanligtvis den enda effekten 
på övriga världen att energipriserna stiger. Ett minskat 
oljeberoende i kombination med att oljeproduktionen ökar 
på andra håll marginaliserar dessutom den här instabila 
regionens inverkan på världsekonomin allt mer.
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Andra halvårets stora politiska event blir det amerikanska 
presidentvalet. Den direkta marknadseffekten av valet 
väntas bli begränsad under årets första halva. Däremot kan 
dess indirekta påverkan komma att bli betydande, eftersom 
president Trump väntas spela sina handelspolitiska och 
geopolitiska kort utifrån hur de kan få honom omvald.

Konjunkturoron har varit ett konstant inslag på marknaden. 
En oro som fått näring av att nuvarande högkonjunktur 
har varit ovanligt lång, men framför allt av rädslan för 
ett handelskrig och en avtalslös brexit. De sistnämnda 
har varit starkt bidragande orsaker till att den globala 
industrin befinner sig i recession. Den politiskt betingade 
osäkerheten har kraftigt försämrat överblickbarheten för 
främst industriföretagen till följd av deras ofta betydande 
exponering mot den internationella handeln. Resultatet 
har blivit en signifikant nedgång i industriaktiviteten och 
en tydligt minskad investeringsvilja. Mot bakgrund av 
att riskerna har minskat, bedömer vi också att risken 
för en allvarlig konjunkturnedgång blivit ännu mindre. 
Det är dessutom en tydlig tudelning som karaktäriserar 
världsekonomin. Industrins svaghet har inte smittat 
den mer inhemskt inriktade och ofta betydligt större 
tjänstesektorn. Tjänstebolagens växande aktivitet har 
istället medfört att sysselsättningen har ökat, vilket via 
stigande disponibla inkomster i sin tur har lyft hushållens 
konsumtionsutrymme.

Oron att industrins inbromsning ska börja dra med sig 
andra delar av ekonomin i nedgången är högst i Europa. Där 
brottas industrin förutom med osäkerheten kring handel 
och brexit även med bilindustrins omställningsproblem till 
följd av EU:s nya avgasregler och branschens teknikskifte. 
Med tanke på industrins stora andel av den totala 
ekonomin samt fordonsindustrins centrala position är 
den risken störst i Tyskland. En hög inhemsk efterfrågan 
också i Tyskland har dock mildrat effekterna av industrins 
kräftgång. Den här tudelningen av ekonomin är ännu 
tydligare i USA. Där har aktiviteten i servicesektorn 
fortsatt att expandera i en hög omfattning och det är i 
USA en betydligt större produktionssektor än industrin. 
Den höga aktiviteten i tjänstesektorn eldar på en glödhet 
arbetsmarknad, vilket i sin tur göder en stark inhemsk 
efterfrågan. Arbetslösheten i USA är den lägsta på femtio 
år och med antalet utannonserade lediga platser fortsatt 
på nära rekordhöga nivåer, så blir en stark arbetsmarknad 
även fortsättningsvis fundamentet för en robust inhemsk 
efterfrågan.

Penningpolitiken väntas nu bli mer avvaktande. Efter tre 
räntesänkningar i USA, som har motiverats med att de var 
försäkringar för att bibehålla den ekonomiska tillväxten i 
en mer osäker omgivning, förväntar vi oss nu inga fler. I 
Europa bedöms fokus alltmer skifta från penningpolitiken 
till finanspolitiken för att stödja den europeiska tillväxten. 
Riksbankens höjning av reporäntan till noll kommer inte 
att få någon direkt effekt på den reala ekonomin, men den 
indirekta effekten anser vi blir positiv. Även om svenska 
marknadsräntor alltjämt är negativa också för långa 

löptider, så har en negativ styrränta troligen skapat fler 
problem än lösningar. Sammantaget innebär ungefär 
oförändrade korträntor och svagt stigande långräntor att 
ränteinramningen blir relativt neutral för marknaden.
Den starka börsavslutningen på det gångna året har 
inneburit att börsvärderingarna har ökat. Den svenska 
börsens värdering, i relation till bolagens förväntade 
vinstutveckling, är dock inte utmanande i ett historiskt 
perspektiv. Den Dock ökar bevisbördan för bolagen 
den kommande rapportperioden. Samtidigt har sänkta 
vinstförväntningar också har bidragit till den högre 
börsvärderingen. Mot bakgrund av att orosmolnen på 
marknaden har minskat något anser vi att sannolikheten 
har ökat för att prognoserna på bolagsvinsterna kan 
komma att höjas. 

Sammanfattningsvis är vår bedömning är att risken i 
marknaden har sjunkit något i början på det nya året. Vi 
vidhåller vår uppfattning som vi har haft sedan länge att 
investeringar mot börsen är intressanta. Investerare ska 
dock ha rimliga förväntningar på vad börsen kan avkasta 
och vara beredd på att aktiekurssvängningarna också 
fortsättningsvis riskerar att bli större än normalt. Därför 
bedömer vi att det kommer att finnas efterfrågan på 
alternativa placeringar med möjlighet till en avkastning i 
linje med den här förväntade börsavkastningen, men till 
en lägre risk än direkta börsinvesteringar. 
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