
Aktier är värda den  
högre risken
Osäkerheten har sällan varit högre vad gäller den ekonomiska 
utvecklingen och företagens vinster. Trots att riskerna är stora 
ser vi fortfarande potential i aktier det kommande året, och vår 
investeringsstrategi speglar en försiktig framtidsoptimism.
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Coronavirusets spridning ledde under 
första kvartalet till att stora delar av 
världsekonomin stängdes ner. För att 
undvika att konsekvenserna blev ännu 
värre lanserades snabbt omfattande 
finansiella stödpaket från regeringar och 
centralbanker världen över. På börsen 
rådde panikstämning och ett lika snabbt 

Även om det råder mycket stor osäkerhet om hur ekonomin kommer att utvecklas, 
så tror vi inte att det är rätt tidpunkt att vara alltför negativ och försiktig i sina 
investeringar.

Risker och möjligheter  
i coronakrisens skugga 

ras har inte skådats sedan den stora 
depressionen. Tack vare de enorma 
stöden och stimulanserna har börsen 
återhämtat en stor del av raset i mars. 

Nu börjar land efter land gradvis 
att öppna upp. Det har gett stöd åt 
aktier och andra risktillgångar, men 
det betyder inte att allt är på väg att 
återgå till hur det var före coronakrisen. 
Tillväxten i värden har drabbats hårt av 
krisen och förväntningarna på bolagens 
vinsttillväxt är mycket låga. Efter den 
senaste tidens rekyl uppåt på börsen 
kan man säga att marknaden har prisat 
in både de stora stödpaketen och att 
ekonomin framgångsrikt ska kunna 
öppnas upp igen. Förmodligen har vi 
den enkla biten bakom oss. 

Härifrån och framåt krävs det 
framsteg och positiva nyheter när det 
gäller både aktiviteten i ekonomin och 
coronaviruset för att vi ska få fortsatta 
börslyft. Att så blir fallet är långt ifrån 
säkert. Osäkerheten är hög om hur 
ekonomin kommer att se ut efter 
sommaren, och ännu högre om sex 
månader eller ett år. Det skrivs dagligen 
spaltmeter om vad vi kan vänta oss av 
den ekonomiska återhämtningen, 
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Coronakrisen är en helt unik historisk händelse. På extremt kort tid gick den 
globala ekonomin från att vara på väg att varva upp, till en synkroniserad tvärnit. 

Vi har sett nedstängda butiker och fabriker, ett icke-existerande kulturliv och 
uppmaningar och order att stanna hemma. Vi har upplevt reserestriktioner och 

en utbredd rädsla för att bli smittad, stora störningar i globala värdekedjor och ett 
kraftigt ras i investeringar och konsumtion.
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Härifrån och  
framåt krävs det 
framsteg och positiva 
nyheter när det gäller 
både aktiviteten 
i ekonomin och 
coronaviruset för att 
vi ska få fortsatta 
börslyft.

Förväntad avkastning på
globala aktier

de närmaste 12 månaderna
mätt i lokal valuta.

Övervikt i 
aktier

Undervikt i 
obligationer

2-6%

Av Maria Landeborn
Senior strateg
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men faktum är att ingen vet eftersom  
vi aldrig varit i en liknande situation 
förut.

Vi väntar oss att börsen står högre 
om ett år
Kort och gott bedömer vi att 
osäkerheten är här för att stanna en 
tid till, och det enda en investerare 
kan göra är att vänja sig vid läget och 
göra det bästa av situationen. Trots 
osäkerheten tror vi dock inte att det är 
rätt tillfälle att vara alltför negativ och 
försiktig i sin strategi. 

Det råder ingen tvekan om att 
vi gradvis kommer att få se en ökad 
ekonomisk aktivitet i takt med att allt 
fler länder öppnar upp, vilket redan syns 
i makrostatistiken. Även om marknaden 
delvis tagit ut segern i förskott, så tror 
vi att börsen har potential att ge relativt 
god avkastning på något längre sikt. 

Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att coronakrisen, till skillnad 
från exempelvis finanskrisen, inte 
har utlösts av en djupare strukturell 
kris och ekonomiska obalanser. 
Även om coronaviruset, eller snarare 
den av myndigheter beordrade 
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Avkastning under coronakrisen 

Avkastning sedan börsen toppade den 19 februari i år.

Källa: Macrobond, data för MSCI-index, totalavkastning, lokal valuta, den 27/05 2020.

Även om 
coronaviruset, 
eller snarare den 
av myndigheter 
beordrade 
nedstängningen, 
drabbat ekonomin 
extremt hårt så är 
krisen förmodligen av 
tillfällig karaktär.
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Fem års ackumulerad avkastning

De senaste fem åren har amerikanska aktier utvecklats starkast, och 
europeiska aktier svagast.

  Europa   USA   Japan

  Kina   Global   Tillväxtmarknader Index

Kina har varit bland de 
första länderna som 

öppnat upp sin ekonomi 
igen efter coronaviruset 

– och kinesiska aktier 
har varit bland de 

som fallit minst under 
coronakrisen



nedstängningen, drabbat ekonomin 
extremt hårt så är krisen förmodligen 
av tillfällig karaktär. Politiker och 
centralbanker har också agerat 
betydligt snabbare och mer kraftfullt 
för att begränsa skadan på ekonomin 
och marknaden än under finanskrisen, 
och det kommer också att bidra till 
en snabbare återhämtning och att 
arbetslösheten så småningom minskar 
igen. 

Försiktig optimism är rätt strategi
Vår bedömning är att vi kommer 
att undvika en långvarig ekonomisk 
lågkonjunktur, även om det med hög 
sannolikhet kommer att komma bakslag 
under återhämtningen. Vi räknar med 
en avkastning för globala aktier på 2-6 
procent de kommande tolv månaderna 
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och behåller därför en övervikt i aktier 
i våra strategier, och motsvarande 
undervikt i obligationer. Samtidigt är 
det viktigt att inte underskatta den 
osäkerhet framtiden är behäftad med, 
och därför har vi endast en liten övervikt 
i aktier.

Börsen går normalt 6-9 månader 
före konjunkturen, vilket innebär att de 
kraftiga uppgångar vi sett sedan botten 
den 23 mars återspeglar en förväntan 
om en relativt snabb återhämtning när 
länderna öppnar upp. Det finns dock 
en betydande osäkerhet om hur snabb 
och kraftfull återhämtningen verkligen 
blir, liksom en risk för en andra våg av 
smittspridning när människor börjar  
gå tillbaka till mer normala liv och 
vanor. Ser vi på bolagens vinsttillväxt 
under 2020 råder det också en hög 

Kollapsen i inköpschefsindex är ett tecken på coronakrisens omfattning 

Inköpschefsindex (PMI) är ett viktigt nyckeltal för att mäta stämningen och tillväxtutsikterna i den globala ekonomin. 
Ett värde över 50 indikerar att tillväxten accelererar, medan ett värde under 50 visar att tillväxten saktar in. Grafen 
visar att coronapandemin och nedstängningen av ekonomin drabbat både tillverkningsindustri och tjänstesektor med 
våldsam kraft. 

  Global PMI (tillverkningsindustri)                 Global PMI (tjänstesektor)

Källa: Macrobond per den 25 maj 2020
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Samtidigt är det viktigt 
att inte underskatta den 
osäkerhet framtiden 
är behäftad med, och 
därför har vi endast en 
liten övervikt i aktier.
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Både den europeiska och den 
amerikanska centralbanken har genomfört 

obligationsköp av aldrig tidigare skådad 
storlek – i USA har det inte ens funnits 

en övre gräns för hur stora köpen kan bli. 
Målet är att stötta och få kreditmarknaden 

att fungera, vilket är helt avgörande för 
att stater och företag ska kunna ta in nytt 

kapital till rimliga villkor. 

osäkerhet, vilket gör att det är svårt 
att bedöma om börsnedgången sedan 
toppen i februari verkligen reflekterar 
fallet i vinsterna.  

Handelskrig och Brexit kan ställa till 
det igen
Förutom osäkerheten gällande 
coronaviruset finns dessutom stora 
politiska risker som komplicerar bilden 
och kan skapa oro på marknaden:

• HANDELSKRIGET KAN BLOSSA 
UPP: I USA måste Donald Trump 
– inte minst därför att det är 
valår – slå ifrån sig ansvaret för 
coronakrisen och den skenande 
arbetslösheten. Till syndabock har 
han utsett Kina och därför hotat 
landet med nya handelsrestriktioner 
som straff. Samtidigt har pandemin 
ökat Trumps politiska stöd, vilket 
gör det möjligt för honom att 

fortsätta driva sin agenda; att 
skydda amerikansk teknik och se till 
att USA behåller sin dominerande 
ställning inom teknologi. Vi bedömer 
att skydd av teknik och patent har 
varit den främsta drivkraften för 
handelskriget mellan USA och Kina, 
och det finns en risk att konflikten 
blossar upp igen framöver. För 
tillfället räknar vi dock med att 
det blir mer snack än verkstad 

Faktorerna som kan lyfta börsen 

En snabbare konjunkturåterhämtning än 
förväntat
I bästa fall kan ekonomin öppnas upp igen förhållandevis 
snabbt och effektivt, utan att vi får en andra våg av 
smittspridning. De senaste månaderna har konsumenter 
och företag avvaktat med konsumtion och investeringar. 
Stärks sentimentet så kan det ökade sparandet börja 
spenderas och ge tillväxten en extra skjuts. Det skulle 
vara en stark drivkraft för globala aktier. Om det dessutom 
sker medicinska genombrott i forskningen för att hitta en 
behandling eller ett vaccin mot coronaviruset, så skulle 
det ge börsen ännu mer vind i seglen.

En långsam men stabil återhämtning
Återhämtningen behöver inte nödvändigtvis vara snabb 
för att gynna aktiemarknaden. En långsam återhämtning 
kan faktiskt vara fullt tillräcklig. Förutsatt att makrodata 
gradvis går åt rätt håll utan att avvika alltför mycket 
från förväntningarna, så kan det ta udden av den stora 
osäkerheten. Minskad osäkerhet är alltid positivt för 
börsen.  

Företagen klarar sig bättre än väntat 
De aktier som gått bäst i år tillhör företag vars 
affärsmodell endast påverkats i begränsad omfattning av 
coronaviruset – eller som till och med har gynnats av det. 
Om dessa företag fortsätter leverera solida resultat kan 
det stärka sentimentet på marknaden, särskilt om det 
också visar sig att konkurserna blir färre än väntat och att 

fler bolag klarar att hålla näsan över ytan tills den akuta 
krisen är över. 

 
 
Ännu mer stimulanser

Regeringar och centralbanker har lanserat omfattande 
finans- och penningpolitiska stimulanser för att stötta 
företag, konsumenter och finansiella marknader. Men 
det går att göra ännu mera. I USA har man bland annat 
lyft frågan om att göra stora investeringar i infrastruktur 
för att skapa arbetstillfällen och tillväxt. Även europeiska 
regeringar och EU kan lansera fler finanspolitiska stimu-
lanspaket. Många har redan initiativ på gång, bland annat 
med fokus på den gröna omställningen. Den amerikanska 
centralbanken, Fed, har visserligen inte sparat på krutet 
men rent procentuellt har obligationsköpen inte ökat lika 
snabbt och aggressivt som under finanskrisen. Därför  
kan även Fed göra ännu mer för att stötta den globala 
ekonomin, och därmed de finansiella marknaderna. 

Det finns gott om cash på sidlinjen
Data från Bank of America Merrill Lynch visar att 
institutionella investerare just nu har en väldigt hög andel 
cash jämfört med genomsnittet de senaste decennierna – 
och även en högre andel kontanter än under finanskrisen. 
Med tanke på den höga osäkerheten är det egentligen 
inte överraskande, och det ger investerarna möjlighet att 
öka i aktier om utsikterna ljusnar. Det kan också ge stöd 
vid en nedgång eftersom det kan ses som ett bra tillfälle 
att öka i aktier. 
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eftersom varken USA eller Kina har 
råd med ett eskalerat handelskrig 
för tillfället. Det är dock en risk som 
är viktig att vara medveten om. 

• BREXIT GÖR ENTRÉ PÅ NYTT: 
I Europa räknar vi med att 
osäkerheten kring Brexit kommer 
att öka igen inom en snar framtid. 
Planen är att britterna ska lämna EU 
i slutet av 2020 när den nuvarande 
övergångsperioden löper ut, men 
förhandlingarna om framtida 
samarbetsvillkor har fått stå tillbaka 

till följd av coronakrisen. Om man 
inte lyckas med förhandlingarna, 
så har parterna fram till den sista 
juni på sig att istället enas om en 
förlängning av övergångsperioden. 
Hittills har den brittiska 
premiärministern, Boris Johnson, 
hårdnackat avvisat den möjligheten. 
Det finns därför en betydande 
risk att en hård Brexit väntar 
vid årsskiftet, vilket innebär att 
Storbritannien kapar banden till EU 
utan att ha ett färdigt handelsavtal. 
Det är ett skräckscenario för både 

företag och aktiemarknad, särskilt 
i ett läge där osäkerheten redan är 
hög.

• DEN ITALIENSKA STATSSKULDEN 
VÄXER: Coronakrisen har inneburit 
ett större fokus på länder med 
höga statsskulder. Blickarna 
riktas därmed återigen mot Italien, 
där fakturan för coronakrisen nu 
ökar statsskulden ytterligare och 
finansieringskostnaderna, dvs. 
räntorna, dessutom har stigit. 

Faktorerna som kan utlösa nya börsras

Återhämtningen drar ut på tiden
Ett värsta scenario är att återhämtningen blir svag 
och långsam, och att krisen har gjort djupare avtryck i 
sentiment och tillväxt än väntat. Den kraftigt stigande 
arbetslösheten i framför allt USA kan visa sig få en mer 
långvarig effekt på tillväxt och bolagsvinster än väntat. 
Detsamma gäller om den ekonomiska och politiska 
osäkerheten är så hög att företagen blir försiktiga med 
investeringar och håller inne på kapital. Det skulle också 
vara negativt om vi får en andra våg av coronasmitta när 
ekonomierna öppnar upp igen, eller om det visar sig svårt 
att hitta en fungerande behandling eller ett vaccin. Den 
amerikanska centralbankschefen, Jerome Powell, har 
varnat för att USAs ekonomi kanske inte återhämtar sig 
helt förrän det finns ett vaccin mot coronavirus. En svag 
amerikansk ekonomi kan i sin tur göra att det dröjer innan 
den övriga världsekonomin återhämtar sig. 

Politiska risker blossar upp
Som beskrivits närmare på föregående sidor är 

både Brexit och handelskriget mellan USA och Kina två 
geopolitiska risker som har potential att få börsen på fall. 
Av erfarenhet vet vi att framför allt ett handelskrig kan ha 
en negativ effekt på globala aktiemarknader.  
 

Höga värderingar gör investerare nervösa
Kombinationen av att börsen stigit och att den förväntade 
vinsttillväxten sjunkit gör att aktier inte längre är lågt 
värderade. Höga värderingar kan göra att investerare 
blir försiktiga och avvaktar i väntan på att osäkerheten 
minskar och multiplarna faller tillbaka. Å andra sidan 
utgör inte obligationer heller något lockande alternativ 
mot bakgrund av de låga räntorna. 

 

Stimulanskrutet tar slut  
Om coronakrisen drar ut på tiden eller förvärras igen, 
så har varken politiker eller centralbanker samma 
möjlighet att stimulera ekonomin som före krisen. De 
omfattande finanspolitiska stimulanserna har redan 
gjort att statsskulderna ökat i många länder runt om 
i världen. Även om centralbankerna kan trappa upp 
obligationsköpen ytterligare så kommer effekten på 
marknaden förr eller senare att avta. Den amerikanska 
centralbanken har redan sänkt styrräntan till 0 procent 
och uttryckt att minusränta inte är ett alternativ, men 
trots det finns det aktörer som väntar sig att räntan 
kommer att bli negativ även i USA. Framöver kan det bli 
en svår balansgång för såväl politiker som centralbanker 
att signalera att de är redo att agera om det behövs, utan 
att lova för mycket. Fel information vid fel tidpunkt kan 
leda till ökad osäkerhet och mer turbulens på marknaden. 
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Minimal avkastningspotential på 
obligationer 
Det finns förstås också faktorer som 
kan påverka marknaden positivt. 
Skulle forskarna exempelvis hitta 
en behandling eller ett vaccin mot 
coronaviruset skulle det även möjliggöra 
för ekonomin att tillfriskna helt. Ett 
annat positivt scenario är om tillväxten 
i ekonomin normaliseras snabbare än 
väntat. 

Trots den kraftiga rekylen handlas 
globala aktier fortfarande en bit under 
toppen i mitten av februari, och vi 
har en fortsatt försiktigt optimistisk 
syn på marknaden och en liten 
övervikt i aktier. Vår uppfattning är 
att potentialen i aktier på lite längre 
sikt uppväger riskerna i närtid. 
Dessutom är avkastningspotentialen 
i statsobligationer mycket begränsad. 

Dels är räntorna redan nära historiska 
bottennivåer, och eftersom vi räknar 
med en gradvis återhämtning i 
ekonomin ser vi också framför oss 
att en ökad riskaptit på marknaden 
så småningom kommer att leda till 
stigande räntor. Det är detsamma som 
fallande obligationspriser. 

På kort sikt kan dock 
centralbankernas omfattande 

obligationsköp hålla räntorna nere. 
Obligationer fyller dessutom en viktig 
funktion i portföljen trots det låga 
ränteläget eftersom de adderar stabilitet 
och bevarar värde om börsen faller. 
Det såg vi också tydligt under raset 
i mars, då flykten till säkra tillgångar 
som statsobligationer fick räntorna att 
sjunka och obligationspriserna att stiga. 

Den amerikanska bostadsmarknaden är stabil  

Finanskrisen uppstod till följd av en djupare strukturell obalans på den amerikanska bostadsmarknaden. Bostadslånen var 
stora i förhållande till bostädernas värde, och återbetalningsförmågan hos många bolånetagare var svag. Idag är bostads-
marknaden i USA i mycket bättre skick. Skuldkvoten i förhållande till BNP är också betydligt lägre.  

  Bostadspriser, USA (vänster axel år 2000 = index 100)                 Bostadsskuld i andel av BNP, USA (höger axel)

Källa: Macrobond per den 25 maj 2020
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Vår uppfattning är att potentialen i aktier på lite 
längre sikt uppväger riskerna i närtid. Dessutom är 
avkastningspotentialen i statsobligationer mycket 
begränsad. 

Den amerikanska 
bostadsmarknaden 

är mer stabil än 
under finanskrisen.



Kom alltid ihåg risken som investerare: 
Utgångspunkten för den här publikationen är Danske Banks 
förväntningar på makroekonomin och de finansiella marknad-
erna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan 
det påverka avkastningen på en investering negativt och leda 
till förluster. 

Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i 
informationssyfte och materialet ska inte ses som invester-
ingsrådgivning. 

Tala alltid med en rådgivare om du överväger att göra en 
investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på 
om investeringen passar din investeringsprofil. Den bygger 
på din risktolerans, placeringshorisont och förmåga att bära 
förluster. 
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