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Världsekonomin går mot en återhämtning som inom kort förväntas 
slå ut i full blom. En utveckling som bland de mogna ekonomierna 
har kommit längst i USA. Förutom en hög vaccineringstakt har 
framför allt stora finanspolitiska stimulanser i början på året lyft 
den amerikanska tillväxten. Konsumtionen som är motorn i USA:s 
ekonomi var vid det första kvartalsskiftet tillbaka på sin trendmässiga 
bana innan pandemin. Det belyser det unika i den här krisen 
jämfört med tidigare kriser, nämligen snabbheten i dess förlopp. 
Först en exceptionell inbromsning till följd av nedstängningar och 
därefter en lika uppseendeväckande återhämtning -- på ett enda år. 
Världsekonomin går dock än så länge i otakt där till exempel den 
europeiska återhämtningen har släpat efter den i USA. Detta till 
följd av mer långvariga restriktioner samt mindre av finanspolitiska 
stödåtgärder. Men, även Europa står nu inför en tydlig vändpunkt 
och regionens tillväxt väntas ta stora kliv när en betydande 
uppdämd efterfrågan nu ska mättas. En världsekonomi som repar 
sig i takt med att pandemin släpper sitt järngrepp kommer denna 
gång, till skillnad från uppgången efter finanskrisen, att leda till 
ökad inflation och högre räntor. Inflationsuppgången har varit 
tydligast i USA, där en inflationstakt klart över centralbankens 
inflationsmål kan komma att bestå året ut. Därefter bedömer vi 
att inflationen kommer ned till en nivå mer i linje med målet. Vår 
bedömning är att högre inflation och räntor inte utgör den risk i 
ett lite längre perspektiv som ibland målas upp. En normalisering 
av såväl inflation som räntor är trots allt efterlängtad eftersom det 
blir smörjmedel som ökar förutsättningarna för att ekonomierna 
ska kunna fungera bättre. En tydlig vändpunkt i den globala 
tillväxten innebär framför allt att vinstutsikterna för börsbolagen 
förbättras. Vår bedömning är att bolagen nu går in i en lång positiv 
period efterfrågemässigt. Det innebär att deras vinster kommer att 
utvecklas väl även om företagen nu måste öka sina kostnader för 
att kunna möta en växande efterfrågan. En bredare och starkare 
global konjunktur än på många år gör att nuvarande prognoser på 

Den blomstertid nu kommer
bolagens vinster i år, som redan har börjat revideras högre, kommer 
fortsätta höjas. Det innebär i sin tur att en fortfarande dyr börs, i 
förhållande till börsbolagens förväntade vinstutveckling, väntas 
bli betydligt mindre utmanande för investerare. En fortsatt bra 
vinstutveckling kommer dessutom dämpa marknadens oro för en 
penningpolitik som nu gradvis blir mindre expansiv.

Den ekonomiska återhämtningen har blivit allt tydligare i takt med 
att vaccineringen accelererar och ekonomier lyfter restriktioner. 
Successivt talar mycket för att en både bredare och starkare tillväxt än 
vi sett på många år byggs upp i världsekonomin. Tillväxtmässigt ligger 
USA längst fram av de mogna ekonomierna understödd av en hög 
vaccineringsnivå och stora finanspolitiska stimulanser under början på 
året. Checkar till de flesta hushållen tillsammans med en förlängning 
av det federala programmet med extra arbetslöshetsersättningar har 
lyft deras konsumtionsutrymme. Men, för att den för USA:s ekonomi 
så viktiga konsumtionen uthålligt ska kunna växa krävs att fler 
amerikaner får jobb. Därför blir utvecklingen på arbetsmarknaden 
fortsatt den viktigaste pusselbiten för att USA:s ekonomi långsiktigt 
ska kunna fortsätta växla upp. Betydligt fler jobb kommer också att 
skapas. De amerikanska företagens optimism är nära nog rekordhög 
och liksom deras efterfrågan på arbetskraft. Antalet utannonserade 
lediga platser är det högsta sedan mätningarna startade. Problemet 
just nu är att samma stimulansåtgärder som lyft konsumtionen under 
inledningen på året också har skapat en osund effekt då de har minskat 
de arbetslösas motivation att ta ett ledigt jobb. Utdelade checkar 
i kombination med en utökad a-kassa gör att det allt för ofta rent 
ekonomiskt inte har lönat sig för en arbetslös att ta ett erbjudet jobb. 
Den här snedvridna situationen på jobbmarknaden förväntas dock 
inte bli långvarig. I takt med att restriktioner släpps och kraven för att 
erhålla de extra federala arbetslöshetsersättningarna höjs kommer vi 
sannolikt inom kort även se ett ökat utbud av arbetskraft. 
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Konsumtionen, som är motorn i USA:s ekonomi, var vid det första 
kvartalsskiftet tillbaka på sin trendmässiga bana innan pandemin. 
En utveckling som illustrerar det unika i den här krisen jämfört med 
tidigare kriser, nämligen snabbheten i dess förlopp. Inom loppet 
av ett år har vi haft en exceptionellt abrupt inbromsning till följd av 
nedstängningar och därefter sett en lika uppseendeväckande kvick 
återhämtning. 

Världsekonomin har dock hittills gått i otakt. Till exempel har den 
europeiska återhämtningen släpat efter den i USA. Detta till följd av 
att restriktioner blivit mer långvariga och stödåtgärderna mindre i 
Europa jämfört med i USA.  Men, även den gamla kontinenten står 
nu inför en tydlig vändpunkt och regionens ekonomier väntas ta stora 
kliv framåt när en betydande uppdämd efterfrågan nu ska mättas. 
Den globala tillväxten kommer dessutom successivt växa sig starkare 
när vaccineringen avancerar också i de regioner i övriga världen som 
idag plågas mest av covid-19. Sammantaget håller en betydande global 
konjunkturuppgång på att blomma ut.

En tillväxt som nästan lika tvärt vänder uppåt som den tidigare vände 
nedåt innebär även att inflationen väntas stiga. Det är samtidigt en 
stor skillnad gentemot utvecklingen efter finanskrisen beroende på att 
den här gången har de nytryckta pengarna inte fastnat i banksystemet. 
Istället har de extraordinära åtgärderna kanaliserats direkt ut i den 
reala ekonomin och där skapat en ökad efterfrågan. Det har redan 
resulterat i stigande priser och ökade inflationsförväntningar. Den 
kraftiga prisökningstakt som registrerats under det andra kvartalet 
är emellertid sannolikt övergående. Inflationen har i det korta 
perspektivet skjutit upp bland annat till följd av att aktuella priser 
nu jämförs med nedtryckta priser under de månader ekonomierna 
hämmades som mest av pandemin. Jämförelsetalen blir mindre 
nedtryckta ju längre in på året vi kommer. Även de tvära kasten i den 
här krisen sätter nu tydliga spår i inflationen. Återhämtningen med en 
exceptionellt snabbt ökad efterfrågan har lett till utbudsbrist inom de 
flesta områden. Efter storskaliga nedstängningar av hela industrier har 
vare sig produktion eller transportsystem klarat av omställningen att 
på kort tid möta en accelererande efterfrågan. Utbudsbrist har istället 
lett till ökade priser på mängder av insatsvaror. Prisökningar som 
successivt överförs på konsumenterna. I takt med att kapaciteten att 
producera återställs kommer även det att dämpa inflationsbrasan. En 
inflationstakt klart över många centralbankers inflationsmål kan trots 
allt komma att bestå året ut. Den bedöms därefter falla tillbaka, i och 
för sig till högre nivåer än vi har vant oss vid de senaste åren, men mer 
i linje med inflationsmålen.

Den förändrade marknadsinramningen, med stigande inflation 
och högre långräntor, skapar en ökad osäkerhet hos investerare. 
Centralbankerna har dock varit tydliga med att man kommer tillåta en 
inflation över inflationsmålen under ansenlig tid innan man stramar åt 
penningpolitiken. Vår bedömning är dessutom att högre inflation och 
räntor, i ett lite längre perspektiv, inte kommer att utgöra den risk som 
ibland målas upp. En normalisering av såväl inflation som räntor är 
efterlängtad eftersom det ökar förutsättningarna för att ekonomierna 
uthålligt ska kunna fungera bättre. I det korta perspektivet leder 
dock inflationsstegringen till en ökad osäkerhet eftersom marknaden 
befinner sig i en period då investerare vill se att bolagens försäljning 
och vinster lever upp till förväntningarna. 

En fortsatt bra vinstutveckling anser vi kommer att dämpa marknadens 
oro för att penningpolitiken gradvis blir mindre expansiv. En tydlig 
vändpunkt i den globala tillväxten innebär nämligen framför allt 
att vinstutsikterna för börsbolagen förbättras. Vår bedömning 
är att bolagen nu går in i en lång positiv period efterfrågemässigt. 
Det innebär att deras vinster kommer att utvecklas väl även om 
företagen nu måste öka sina kostnader för att kunna möta en växande 
efterfrågan. En bredare och starkare global konjunktur än på många 
år gör att nuvarande prognoser på bolagens vinster i år, som redan har 
börjat revideras högre, kommer fortsätta höjas. Det innebär i sin tur 
att en fortfarande dyr börs, i förhållande till börsbolagens förväntade 
vinstutveckling, väntas bli betydligt mindre utmanande för investerare. 
Vi har haft lika utmanande hög värdering på Stockholmsbörsen två 
gånger tidigare under de senaste knappa tjugo åren. Vid båda tillfällen 
var det i samband med kriser – finanskrisen och i efterdyningarna av 
millenium-krisen. Vid båda tillfällen fortsatte den svenska börsen stiga 
trots att priset var högt i förhållande till prognoserna på börsbolagens 
vinster. Vad som sedan hände var att bolagen började redovisa 
vinster som överträffade marknadens förväntningar med sjunkande 
börsvärderingar som följd. Det är en utveckling som blivit betydligt 
mer sannolik också denna gång.


