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Sammanfattning: Tillväxten ger stöd åt aktier –
stigande räntor en risk
I höstas höjdes BNP-tillväxtprognoserna för industriländerna, och utsikterna för
världsekonomin är rätt gynnsamma för de närmaste åren. Till följd av den s.k. stora
skattereformen är USA:s finanspolitiska stimulans betydande och nu är USA och Kina
motorerna för tillväxten i världsekonomin. Råvaruprisernas återhämtning stödjer läget för
flera EM-länder.
I fjol planade inflationen ut och inflationsförväntningarna sjönk men i
konsensusprognoserna befaras inflationen accelerera i år. I USA torde detta bli verklighet
men i euroområdet är inflationstrycket svagt. I synnerhet en betydande förstärkning av
euron på valutamarknaden dämpar klart inflationstrycket.
Även om den politiska instabiliteten i EU lättade i fjol efter valen i Nederländerna och
Frankrike kommer eurosystemet ännu i vår att utsättas för en period av osäkerhet när
Italien väljer riktning i parlamentsvalet i mars. Samtidigt kommer euroländernas tvist om
penningunionens riktning, om ett gemensamt ansvar osv. sannolikt att flamma upp och bli
en meningsskiljaktighet som stör finansmarknaden. ECB blir tvungen att fortsätta i sin roll
som den som lindrar problemen i eurosystemen, vilket innebär en lätt penningpolitik under
en längre tid än finansmarknaden räknat med.
Fronts strategiska (medellångsiktiga) aktieallokering är fortsättningsvis försiktig eftersom
en hög värdering och stigande räntor i USA innebär en risk för en korrigering. Något akut
hot om ett kursras föreligger däremot inte eftersom den ekonomiska
tillväxten/resultattillväxten och det minskade privata sparandet stödjer aktiemarknaden
åtminstone under innevarande år 2018.
Räntestrategin är fortfarande försiktig när det gäller ränterisken. Vi söker avkastning för
ränteportföljen i HY-företagslån (och IG-lån med hög avkastning) som är betydligt
överviktade.
För DM-länder överviktar aktiestrategin för tillfället branscher som gynnas av tillväxten och
företagens strävan efter bättre produktivitet. Vad gäller landviktningar är över- och
undervikterna mindre. Bland EM-aktier fortsätter vi övervikta asiatiska länder. Vi har spridit
valutariskerna genom placeringar utanför euroområdet och placeringar i guld.
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Höjda tillväxtprognoser för industriländerna
Ifjol ökade konjunkturoptimismen i industriländerna och under hösten höjdes
tillväxtprognoserna. Även 2017 års tillväxt visade sig vara kraftigare än förväntningarna
så sent som i våras och i somras. Då den kinesiska tillväxten samtidigt visade sig vara
kraftigare än väntat i fjol och råvaruprisernas återhämtning stödjer situationen för flera
EM-länder, är utsikterna för världsekonomin rätt positiva för innevarande år och för 2019.
Den snabbare tillväxten befaras leda till accelererande inflation, men åtminstone för
euroområdet är sådana farhågor överdrivna eftersom redan den betydliga förstärkningen
av euron på valutamarknaden klart dämpar inflationstrycket.
Tabell 1. Konsensusprognoser om tillväxt och inflation
BNP tillväxt-% (reell)

Inflations-%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Världen

3,5

3,3

3,1

3,6

3,7

3,6

3,2

2,8

2,8

3,1

3,3

3,3
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2,2
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2,4
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1,7

0,7

1,1

2,1

2,1

2,3

USA

2,6

2,9

1,5
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2,6

2,2

1,6

0,1

1,3

2,1

2,2

2,2

Japan

0,3

1,1

1,0

1,5

1,3

1,0

2,8

0,8

-0,1

0,4

0,8

1,0
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3,2
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Källa: Bloomberg, OECD, IMF samt finländska prognosinstitut och banker

Efter en trög start på året accelererade tillväxten i USA till cirka 3 procent under hösten. Den
snabbare tillväxten var inte överraskande eftersom optimismen bland företag, hushåll och
placerare kraftigt ökade genast efter presidentvalet i november 2016. Tillväxtutsikterna för
2018 är goda eftersom den s.k. stora skattereformen som kongressen godkände före
årsskiftet kommer att stimulera ekonomin betydligt under de närmaste åren. Hushållens
lättare och förenklade beskattning kommer redan i februari att synas i form av ökad köpkraft,
vilket oundvikligen ökar konsumtionen. Den betydligt lättare beskattningen av företag
(samfundsskatten sänktes från 35 procent till 21 procent) avspeglar sig både i ökade
dividendinkomster och i ökade företagsinvesteringar i USA. Flera företag har mycket riktigt
aviserat betydande investeringsprojekt och rentav löneförhöjningar som motiveras med
skattereformen. Enligt konsensprognoserna kommer USA:s BNP-tillväxt emellertid att bli endast
2,6 procent, vilket sannolikt är i underkant. Det gäller nämligen att också beakta att dollarn
försvagades betydligt i fjol, så även valutakursutvecklingen gynnar USA:s export och tillväxt.
Den stimulerande finanspolitiken förändrar konjunkturbilden men ökar samtidigt trycket på Fed
att strama åt penningpolitiken. Enligt marknadskonsensus kommer Fed i år att tre gånger höja
sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det är lätt att hitta grunder för Fed:s räntehöjningar:
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inflationen accelererade redan i fjol till drygt 2 procent, läget på arbetsmarknaden börjar ge
bränsle åt ett lönetryck eftersom arbetslöshetsgraden har sjunkit historiskt lågt och de högre
råvarupriserna och den försvagade dollarn ökar importinflationen. Konsensusprognosen om tre
räntehöjningar kan t.o.m. anses försiktig. Uppgången i de långa räntorna i höstas avspeglar
denna förväntning på en åtstramning av penningpolitiken. Räntan på tioåriga statslån steg i
januari till 2,65 procent, dvs. den högsta nivån sedan våren 2014. Enligt vår bedömning
överskrids treprocentsnivån i sommar och mot slutet av året kommer räntenivån att närma sig
3,5 procent. Det är lätt att föreställa sig att de korta penningmarknadsräntorna (USD LIBOR 3
mån.) kommer att överskrida 2,5 procent före årsslutet. USA:s ekonomi klarar gott av den ovan
beskrivna ränteuppgången. För placeringsmarknaden är ränteuppgången betydande
eftersom kort- och långsiktig ränteplacering senast mot slutet av året – efter en paus på
flera år – börjar vara meningsfull vid sidan av aktieplacering.

Ännu i slutet av sommaren såg USA ut att befinna sig i ett politiskt kaos och det rådde stor
osäkerhet kring hur Trumpadministrationen och republikanerna skulle lyckas med sin agenda.
Svårigheterna kring hälsovårdsreformen och skattereformen, Muellers s.k. Rysslandsutredning
och underbemanningen i administrationen väckte oro och skapade till och med farhågor
angående de ekonomiska utsikterna. På dessa punkter förändrades läget väsentligt under slutet
av året. En betydande skattereform säkerställdes i december, Trumpadministrationens
enhetlighet har stärkts och den s.k. Rysslandsutredningen håller på att rinna ut i sanden utan
följder. Enligt kongressens egna undersökningar börjar det rentav se ut som om hela den av
Mueller ledda s.k. Rysslandsutredningen endast var en täckoperation som tjänstemän (i
justitiedepartementet och FBI) utsedda av den förra administrationen försökte använda till att
täcka över egna missbruk gentemot Trumps presidentskap och administration. De politiska
motsättningarna minskar emellertid inte eftersom USA är mycket splittrat, både på högervänster-axeln och mellan konservativa och liberaler. De (liberala) etablerade medierna som får
mest uppmärksamhet i Europa lyfter främst fram demokraternas agenda, så USA kommer även
framöver i t.ex. Finland att förefalla konfliktfyllt och kaotiskt. I själva verket är läget bättre för
republikanerna, och i synnerhet de ekonomiska utsikterna är goda de närmaste åren – trots
braskande kommentarer i media.
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Under början av 2010-talet fram till i fjol var det grundläggande problemet i världsekonomin hur
effekterna av strukturomvandlingen och den långsammare tillväxten i Kina ska kunna
kompenseras och var man framöver ska hitta nya tillväxtmotorer. Nu är USA igen på väg att ta
ledningsansvaret och då tillväxten i Kina dessutom är fortsatt stark kommer de två största
aktörerna inom världsekonomin att åtminstone de närmaste åren upprätthålla en kraftig tillväxt.
Helhetsbilden förstärks av att också Japan under Abes ledning har lyckats lösgöra sig från
spiralen av svag tillväxt och deflation. Förvisso var den medvetna försvagningen av yenen en
central faktor i framgången. Även situationen för de råvaruproducerande EM-länderna har lättat
eftersom råvaruprisernas uppgång ökar exportintäkterna, förbättrar de aktuella ländernas
betalningsbalans och därmed möjliggör en ökad inhemsk efterfrågan. Läget för Ryssland och
Brasilien är klart bättre än för ännu ett par år sedan.
Tillväxten i den kinesiska ekonomin var alltså starkare än väntat i fjol, 6,9 procent, vilket
är en klart högre siffra än man ännu antog i våras. PBOC stramade åt sin penningpolitik
redan för ett år sedan då man förutsåg den kraftiga tillväxten. Den ekonomiska utvecklingen i
Kina har överlag mycket exakt motsvarat det som Kina själv har försökt kommunicera om sin
ekonomi: tillväxten bromsar in måttligt och hemmamarknaden och tjänsterna får en större roll
samtidigt som man med den ekonomiska politiken försöker stabilisera utvecklingen.
Konsensusprognosen på 6,5 procent för innevarande års tillväxt är realistisk eftersom Kinas
styrka är den starka finansiella balansen, som vid behov ger utrymme att stimulera och föra
vidare de strukturella reformer som man har talat om de senaste åren.

Efter partikongressen i höstas kan man anta att politisk stabilitet är minst lika viktig som de
ekonomiska frågorna i Kinas reformer. Landet leds nu av en administration som är mer
konservativ än tidigare, vilket passar Xi Jinping som har stärkt sin ställning. Integreringen av den
kinesiska finansmarknaden med den internationella torde fortsätta, vilket anslutningen av yuanen
till SDR år 2016 visar, liksom inkluderingen av Fastlandskinas aktiemarknad i MSCI:s EM-index
vid årsskiftet. Som en följd av detta kommer västländernas finansiella placeringar på den
kinesiska värdepappersmarknaden att öka, vilket ger stöd åt aktiemarknaden. Den mest
betydande ändringen av den kinesiska valutapolitiken är att centralbanken efter devalveringen
2016 verkar eftersträva en stabilisering av yuanens yttre värde. Därmed blir situationen för
centralbankerna i industriländerna besvärligare än tidigare eftersom förstärkningen av yuanen
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efter finanskrisen erbjöd en säkerhetsventil för både Japans (2012–13) och ECB:s (2014–15)
devalveringsambitioner.
Återhämtningen i råvarupriserna i fjol underlättade läget för flera länder i Afrika, Mellanöstern och
Latinamerika, men för flera länder är till exempel råoljepriset fortfarande rätt lågt och talar inte för
en bestående vändning till det bättre. Sannolikheten för betalningsbalanskriser har förvisso
minskat. Brasilien och Ryssland verkar ha tagit sig ur recessionen/depressionen, men
förutsättningarna för tillväxt är beklagligt dåliga. I Brasilien är det politiska läget fortfarande
instabilt och landet har dessutom en kroniskt svag yttre balans. Ryssland har inte lyckats
genomföra reformer, och den ekonomiska strukturomvandlingen har inte varit tillräckligt
omfattande för att göra landet mindre beroende av energiexporten. Flera länder i Latinamerika
har en svag yttre balans, dvs. ett för stort underskott i bytesbalansen. Dessutom fortsätter kaoset
i Venezuela och för Mexiko är hotet fortfarande Trumpadministrationens strävan efter
handelspolitiska förändringar; förhandlingar om att förnya NAFTA pågår.
Indien har goda utsikter och Modis marknadsorienterade politik har gett stöd åt den starka
tillväxten. För länderna i Mellanöstern ser läget delvis bättre ut eftersom den av Ryssland stödda
Assadregimen har fått övertaget i det syriska inbördeskriget och höstens maktkamp i
Saudiarabien ledde till seger för en mer reformvänlig gruppering. Det viktigaste är att
Saudiarabien efter detta inte längre ger jihadist-/terroristgrupper ekonomiskt stöd så som
tidigare. Även beträffande Iran och Nordkorea är läget egentligen lugnare än de tuffa uttalandena
i höstas låter förstå.
Euroområdet tog sig ur den långa recessionen 2015 med stöd av den försvagade euron, de
billigare energipriserna och ECB:s ultralätta penningpolitik. I fjol accelererade tillväxten till cirka
2,5 procent och i år väntas tillväxten ligga på drygt 2 procent. Jämfört med USA och Kina är
tillväxten anspråkslös, men med tanke på euroområdets historia hyfsad. Tyskland är
tillväxtmotorn i euroområdet och de övriga euroländerna har med varierande framgång lyckats
haka på. De länder som har minst förmåga att reformera sin ekonomi har stått inför de
största problemen när det gäller att stimulera tillväxten. I synnerhet Frankrikes och Italiens
– den näststörsta respektive tredjestörsta ekonomin i euroområdet – förmåga att reformera sin
ekonomi har varit dålig, deras tillväxt och konkurrenskraft är svag och sysselsättningsläget
bedrövligt. I Frankrike ledde detta till en politisk omvälvning i våras när Macron, som grundat en
ny politisk rörelse, valdes till president och partiet erövrade landets nationalförsamling. Man har
kört igång en reform av arbetsmarknaden för att anpassa den till eurosystemet, men mycket
återstår ännu att göra. Macron hoppas också på en reform av EU och uttryckligen på ett sätt som
gynnar Frankrike.
För euroområdet och eurovalutan är Italien den största risken. Italien lider av många
problem; hög skuldsättning, svag konkurrenskraft, ett banksystem i dåligt skick och framför allt
ett politiskt system som inte förmår lösa problemen. Djupgående strukturella reformer av den
italienska ekonomin och det politiska beslutsfattandet skulle vara absolut nödvändiga för att
landet ska klara av sina problem och framöver kunna vara en framgångsrik del av euroområdet.
Renzis center-vänsterregering försökte sig på detta i december 2016 men föll efter
folkomröstningen om grundlagen.
Italiens riktning avgörs nästa gång i parlamentsvalet i början av mars. Utifrån
opinionsmätningarna förefaller det mycket sannolikt att nuvarande centervänstern förlorar valet
och att nästa regering bildas av en centerhögerkoalition, som emellertid även torde bli tvungen
att söka stöd i den populistiska Femstjärnerörelsen. De viktigaste partierna i
centerhögerkoalitionen är Berlusconis Forza Italia (FI), högerpartiet Lega Nord, som strävar efter
självstyre för norra Italien, och det nationalistiska högerpartiet FdI. Det gemensamma för dessa
partier är EU-kritiken och en ännu kraftigare kritik gentemot eurovalutan. Den dåligt skötta
asylkrisen har ökat italienarnas kritiska inställning till EU, och kritiken mot eurosystemet har varit
kraftig redan från början av finanskrisen. I augusti föreslog FI rentav en modell för hur man vid
sidan av euron skulle införa liran som en egen parallellvaluta. Sedermera har uttalandena blivit
mer sansade, men i grund och botten är partierna i centerhögerkoalitionen inte beredda att
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reformera Italien enligt kraven i eurosystemet, utan kräver att EU och eurosystemet ändras så att
ett gemensamt ekonomiskt ansvar uppstår i frågor som är gynnsamma för Italien och att
EU:s/euroområdets interna inkomstöverföringar märkbart ökas på ett sätt som gynnar Italien.
Som valfråga och valstrategi är detta bättre än att göra parlamentsvalet till en folkomröstning om
euromedlemskapet.
På finansmarknaden syntes den ökade italienska risken före årsskiftet när räntorna på italienska
statslån steg i förhållande till de tyska räntorna, och nu i början av året är endast de grekiska
räntorna högre än de italienska. Detta i ett läge där Italiens offentliga skuld uppgår till cirka 130
procent av BNP. Det säger sig självt att Italien inte klarar av räntor på 5–7 procent (som under
hösten 2011); om det på marknaden uppstår ett uppåttryck på italienska räntor är ECB ännu
under lång tid tvungen att fortsätta stödja landet genom köp av obligationslån.
Det är sannolikt att det uppstår en djup motsättning i eurosystemet i år angående hur
systemet ska utvecklas, eftersom Frankrike och Italien med flankstöd av de andra svaga
euroländerna (Spanien, Portugal, Grekland, Cypern, Slovenien) mer högljutt än tidigare kräver
ett ökat gemensamt ekonomiskt ansvar och inkomstöverföringar mellan euroländerna, samtidigt
som partier i euroområdets nordliga länder (Nederländerna, Tyskland, Österrike), som förhåller
sig avvisande till gemensamt ansvar och inkomstöverföringar, märkbart har ökat sitt understöd i
de senaste årens val. Det hårdaste motståndet mot inkomstöverföringar och gemensamt ansvar
kommer från regeringarna i Nederländerna och Österrike. Även den finska regeringen har haft
samma linje, men man har närmast anslutit sig till den förra tyska regeringens riktlinjer.
De som hamnar i korselden är Tyskland och dess nya regering, som torde bildas på samma bas
som den förra, dvs. CDU, CSU och SPD (en s.k. stor koalition). En skillnad jämfört med den förra
är emellertid att de aktuella partierna förlorade stort i valet i september, vilket gör koalitionen
politiskt svag, liksom den sannolika förbundskanslern Merkel. Genom att ge efter för Frankrikes
och Italiens önskemål säkerställer Merkel och SPD:s Schulz att de egna partierna försvagas
även i nästa val. Samtidigt fjärmas Nederländerna och i synnerhet Österrike ytterligare från den
tyska politiken. Sannolikt går Tyskland åtminstone med på symboliskt viktiga gemensamma
projekt, såsom inrättandet av en finansministerpost för euroområdet, men i de väsentliga
frågorna om gemensamt ansvar sker inga framsteg. I alla fall inte på det sätt som Frankrike och
Italien önskar. Problemen kring ett gemensamt ekonomiskt ansvar behandlas närmare under
den sista punkten i översikten på sida 15.
Frankrike och Italien torde med andra ord bli tvungna att tömma den bittra kalken i form av
arbetsmarknadsreformer och en sanering av den offentliga sektorn helt på egen hand. Frankrike
kan eventuellt rentav klara av det, men det är osäkert hur Italien kommer att reagera när den
oberäkneliga Berlusconi leder det främsta regeringspartiet ackompanjerad av de eurokritiska
Lega Nord, FdI och eventuellt också av den populistiska Femstjärnerörelsen . En kris i
eurosystemet och störningar på finansmarknaden är sannolika men torde mattas av om och när
den italienska regeringen håller fast vid euromedlemskapet. Detta är också ett villkor för ECB:s
fortsatta stödoperationer. Det låsta läget fortgår emellertid, varför det är klart att ECB ännu
under lång tid kommer att fortsätta med en penningpolitik som syftar till att stödja
euroområdets enhetlighet och det bräckliga Italien. I höstas beslutade ECB att
köpprogrammet för värdepapper kommer att fortsätta åtminstone till slutet av september 2018.
På sätt och vis underlättas ECB:s situation av att euron stärktes märkbart i fjol – penningpolitiken
har med andra ord i praktiken stramats åt betydligt. Lågräntepolitiken och köpprogrammet för
obligationslån kan motiveras med att penningpolitiken redan åtstramats genom
valutakursutvecklingen. Förstärkningen av euron dämpar också klart inflationstrycket i
euroområdet (se nästa figur) och det är mycket sannolikt att konsensusprognoserna för
både tillväxten och inflationen är för höga för i år. Den starkare euron har också klart
försvagat euroländernas internationella konkurrenskraft, och banksystemets problem och den
överdimensionerade regleringen av dem försvårar investeringarnas återhämtning och
finansiering. Även i ECB är tillväxtprognoserna för euroområdet för optimistiska. Å andra sidan
kan ECB:s kapacitet att stabilisera situationen och fortsätta med den nuvarande politiken att

‐6‐

finansiera euroländernas statsunderskott inte utnyttjas i det oändliga. ECB:s massiva
värdepappersköp innehåller ett frö som till slut kan leda till att euron kollapsar (se
strategiöversikten våren 2016).

I år är det särskilt utmanande att bedöma hur euroområdets obligationslån kommer att utvecklas.
Uppgången i USA:s långa räntor kommer sannolikt att även i viss mån smitta av på de
långa räntorna i euroområdet, men å andra sidan dämpar det svaga inflationstrycket och
Italiens problem ECB:s iver att strama åt penningpolitiken. I vilket fall som helst är det
sannolikt att Italiens och de svagare euroländernas räntor stiger under det första halvåret,
eventuellt också Tysklands, men under det senare halvåret kommer uppåttrycket på räntorna att
dämpas. Detta förutsatt att Italien inte går in för en parallellvaluta och ett utträde ur euron. Vi får
knappast se en uppgång i de korta penningmarknadsräntorna eftersom ECB har konstaterat att
man först efter att köpprogrammet för obligationslån har avslutats återgår till räntepolitiken. Och
på grund av Italien kommer köpprogrammet knappast att avslutas ännu i år.
Efter att ECB inledde den ultralätta penningpolitiken 2014 försvagades euron kraftigt på
valutamarknaden från och med juni 2014 fram till våren 2015. Efter detta låg EUR/USD-kursen
länge i fluktuationsintervallet 1,05–1,15. I höstas låg kursen i intervallet 1,15–1,20 och vid
årsskiftet hade euron redan stigit till nästan 1,25. Den senaste kursuppgången började när
USA:s finansminister gladdes över försvagningen av dollarn och förstärkningen av USA:s
konkurrenskraft. Egentligen utsätts kursen för korstryck: en differentiering av penningpolitiken
stödjer dollarn medan ett överskott i bytesbalansen i euroområdet stödjer euron.
Kursutvecklingen det senaste året förklaras i stor utsträckning av en politisk osäkerhet, och
ibland är det USA som representerar större osäkerhet, ibland euroområdet. Efter valet i Italien är
det sannolikt euroområdet som igen är politiskt mer instabilt.
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Placeringsstrategi: Den förändrade räntemiljön
innebär en utmaning på aktiemarknaden
Aktiekursuppgången har pågått nästan utan avbrott sedan våren 2009, dvs. från och med
kulmen på finanskrisen. Endast hösten 2011 och vintern 2015–16 sjönk kurserna märkbart, men
de återhämtade sig redan efter ett drygt halvår. Till följd av kursuppgången är börsbolagens
värdering hög. De låga räntorna och den lätta penningpolitiken har möjliggjort denna utveckling
och samtidigt är placerarnas riskvillighet stor. På medellång sikt börjar situationen vara
utmanande för placerare, men på kort sikt kan en aktieplacerare ännu känna sig förhållandevis
lugn. Därför är Fronts placeringsstrategi för tillfället mycket försiktig i ett strategiskt
perspektiv, men den taktiska risken ökade vi i höstas. Försiktigheten anknyter till ränterisken,
till valet av länder och branscher för aktierna och till valutaviktningarna. Vi ökade risken vad
gäller aktieallokering och ränteplaceringarnas kreditrisk.
I diagram 2 har faktorer som talar för en aktieuppgång respektive nedgång ställts mot varandra
ur olika perspektiv som är relevanta för aktieallokeringen på medellång sikt: Aktievärdering,
långa räntor, penningpolitik, sparbeteende, placerarnas riskvillighet och ekonomisk
tillväxt/resultattillväxt.
Diagram 2. Faktorer som talar för en aktienedgång respektive uppgång ställda mot varandra
samt bedömning

Värderingen av aktier i utvecklade länder (DM), dvs. i OECD-länderna är nu – mätt med P/Etal (en akties aktuella börskurs dividerad med förväntad vinst per aktie de närmaste 12
månaderna) – högre än någonsin under denna uppgångscykel (se tabell 2 på sida 14). I januari
var P/E-talet 17,3 när det ännu åren 2012–14 var cirka 13. Även P/E-talet för tillväxtländerna har
stigit klart de senaste två åren och i januari var det 13,2. Vid en granskning av
värderingshistorian för USA, den globala aktiemarknadens största (mätt i marknadsvärde) och
viktigaste ekonomi, över en mycket lång tid är den amerikanska aktiemarknaden enligt P/E-talet
för närvarande mycket högt värderad. P/E-talet för faktiska resultat de 12 senaste månaderna är
cirka 25. Den höga värderingen visar sig ännu tydligare om man granskar utvecklingen för det
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från konjunkturfaktorer och tillfälliga faktorer rensade s.k. Shiller-P/E-talet; det är rentav cirka 33,
vilket är samma nivå som före den stora börskraschen på 1920-talet och klart högre än före
finanskrisen i slutet av 2000-talet. Endast innan teknikbubblan sprack 1999–2000 har ShillerP/E-talet legat på en högre nivå än nu. Ser man till värderingarna är aktier entydigt dyra.

Med tanke på de långa räntorna och penningpolitiken håller läget på att bli mer
utmanande för aktier. De låga räntorna på obligationslån gav länge stöd åt aktieplacerare,
eftersom den låga avkastningsnivån på långa ränteplaceringar styrde placerarnas medel till
aktiemarknaden. Placerare var beredda att acceptera också en hög värdering på aktier, eftersom
den löpande avkastningen på placeringar i obligationslån var låg och ränteriskerna betydande.
Även om ECB ännu länge skulle bedriva en politik med negativa räntor eller nollräntor inom
euroområdet är det räntorna i USA och hur de utvecklas som är avgörande för den globala
aktiemarknaden. För största delen av det globala placeringskapitalet är ränteplaceringar i dollar
(eller dollarbundna ränteplaceringar) ett alternativ till aktier, eftersom börserna i euroområdet har
liten betydelse. Fed har höjt sin styrränta flera gånger sedan slutet av 2015 och i år väntas tre
höjningar på 0,25 procentenheter. Förväntningarna om en striktare penningpolitik är välgrundade
eftersom USA:s finanspolitik till följd av den s.k. stora skattereformen är mycket stimulerande.
Den försvagade dollarn och det goda sysselsättningsläget ökar dessutom inflationstrycket. De
långa räntorna kommer oundvikligen att stiga om/när de korta räntorna stiger över två procent.
Under en ränteuppgångsfas – detta gäller både korta och långa räntor – är aktiemarknaden ännu
inte i fara, eftersom det knappast finns någon som vill placera sina medel i stigande räntor eller i
obligationslån som sjunker i värde. Det kritiska ögonblicket när det gäller aktier och
placerares agerande infaller när de långa räntornas uppgång anses ha upphört. Då börjar
placeringar kanaliseras från aktier till obligationslån vars förväntade avkastning har stigit till en
högre nivå än tidigare. Bl.a. USA:s största pensionsfond Calpers meddelade redan i slutet av
hösten att man småningom börjar flytta sina placeringar från aktiemarknaden till
räntemarknaden. Enligt vår bedömning börjar aktiemarknaden utsättas för ett större säljtryck på
grund av denna omallokering om de långa räntorna (statslån 10 år) stiger till drygt tre procent.
Med tanke på en balans i sparandet är de bästa åren förbi för en aktieplacerare, men läget
är ännu inte lika besvärligt som till exempel före teknikbubblan eller finanskrisen. På
denna punkt har Front ändrat sin bedömning av aktier i positiv riktning jämfört med vår
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uppfattning så sent som i höstas. Under de senaste 25 åren har variationerna i det privata
sparandet – dvs. hushållens och företagens totala nettosparande – rätt väl förklarat kurscykeln
på den amerikanska aktiemarknaden, den viktigaste i industrivärlden. Även för OECD-länderna
sammantaget kan korrelationen mellan kursvariationerna och sparvariationerna tydligt
observeras (se figurerna).

Alltid då nettosparandet inom den privata sektorn har sjunkit har aktiekurserna stigit i förhållande
till den långsiktiga trenden. Och omvänt; då sparandet har vänt uppåt har det inneburit början på
en betydande korrigering på aktiemarknaden. De bästa exemplen på detta är tiden efter den s.k.
teknikbubblan och de första åren av finanskrisen. Då vände sparandet uppåt och samtidigt sjönk
aktiekurserna märkbart. Det är lätt att även intuitivt förstå varför detta sker. När sparandet
minskar konsumerar hushållen mer och företagen investerar mer. Tillväxten är stark och
företagens omsättning och marginaler ökar. Det är lätt att generera resultat och resultaten ökar.
Samtidigt ökar kreditgivningen och den ökade penningmängden avspeglar sig oundvikligen i att
placeringsmedel även kanaliseras till börsplaceringar. I detta läge är det svårt att undvika en
kraftig aktiekursuppgång. Och omvänt; då sparandet ökar så minskar konsumtionen och
investeringarna, konkurrensen mellan företagen ökar och försäljning och resultat försämras. Ett
ökat sparande innebär också att man försöker minska skuldsättningen, vilket visar sig i att
mängden pengar som går till placeringsmarknaden minskar. Man drar bort pengar från
börsplaceringar och kurserna sjunker.
Den viktigaste motorn i den 8 år långa uppgångscykeln på aktiemarknaden i USA fram till våren
2015 var en trendmässig nedgång i det privata sparandet från den rekordhöga nivån 2009. År
2016 vände det privata sparandet uppåt en aning (jämfört med 2015), vilket genast visade sig i
att aktiemarknaden i USA knappast gick upp alls mellan våren 2015 och sommaren 2016. I en
färsk prognos bedömer OECD att det privata sparandet kommer att förbli så gott som oförändrat
eller sjunka något de kommande två åren. Eftersom man lyckades driva igenom den s.k. stora
skattereformen i USA är det sannolikt att det privata sparandet minskar mer än OECD antog i
höstas. Ett minskat privat sparande kunde med andra ord åtminstone i viss mån stödja
aktiemarknaden i USA de kommande två åren. Ser man på alla OECD-länder finns det även
både i Japan och i euroområdet utrymme för ett minskat privat sparande de närmaste åren, och
särskilt i Japan får ett minskat sparande stöd av företagens och hushållens starka förtroende för
ekonomin.
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Det tydligaste stödet till aktiemarknaden har de senaste åren kommit från placerarnas
stora riskvillighet. Enligt flera måttstockar ligger placerarnas riskvillighet för tillfället på en
mycket hög nivå. Den implicita volatiliteten på optionsmarknaden är nu exceptionellt låg, vilket
visar hur liten rädslan för en kursnedgång är bland placerare. Även antalet placeringslån
beviljade av bankirfirmor i förhållande till börsbolagens marknadsvärde (NYSE) är nu så gott som
lika stort som under året då teknikbubblan nådde sin kulmen och klart större än då finanskrisen
började 2007.

Den exceptionellt stora riskvilligheten talar visserligen för en aktiekursuppgång, men man kan
bara fråga sig om riskvilligheten fortfarande kan bli större. För institutionella placerare börjar en
stor riskvillighet närmast vara ett tecken på placerarnas överdimensionerade självsäkerhet och
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avkastningsinriktning. Detta accentueras alltid i slutet av en uppgångscykel, såsom vid
millennieskiftet och 2007. En ränteuppgång minskar automatiskt riskvilligheten då den
förväntade avkastningen på riskfria ränteplaceringar stiger. Vår bedömning är att placerarnas
riskvillighet inte längre stödjer aktiemarknaden lika mycket som tidigare.
Med tanke på tillväxten är läget nu något bättre än i fjol. USA:s stimulerande finanspolitik stödjer
tillväxten i USA och i den globala ekonomin, Kina har goda tillväxtutsikter och råvaruprisernas
återhämtning från nedgången 2014–15 underlättar situationen för flera EM-länder. Inte heller har
protektionismen varit så framträdande som man befarade i fjol. Den ekonomiska tillväxten
stödjer företagens resultattillväxt och därmed aktiemarknaden mer än 2015 och 2016.
Situationen på aktiemarknaden underlättas av att flera av de senaste årens politiska
osäkerhetsfaktorer sist och slutligen inte har haft någon lång effekt på marknaden och
farhågorna om en försvagad tillväxt på grund av dessa faktorer varit överdrivna. I synnerhet
Storbritanniens Brexit-omröstning och det kommande EU-utträdet har inte visat sig vara något
betydande hot mot världsekonomin eller ens Europa. Inte heller presidentvalet i USA eller
Trumpadministrationen som valet ledde till har realiserat de risker och hot mot den ekonomiska
utvecklingen som medierna målade upp efter valet. Man kan rentav säga att det har gått tvärtom
då den s.k. stora skattereformen och avregleringen nu skapar ny positiv dynamik i USA:s
ekonomi. I Europa utsätts EU fortsättningsvis för ett stort tryck och ett flertal problem återstår att
lösa, men den politiska utvecklingen har åtminstone lugnat ner situationen det senaste året. Den
största politiska risken för EU är för tillfället Italien och landets riktning efter parlamentsvalet i
början av mars. Även på denna punkt är vi klokare redan före sommaren – hur situationen
utvecklades och huruvida riskerna realiserades.
Fronts strategiska (medellångsiktiga) allokering är fortsättningsvis försiktig eftersom en
hög värdering och stigande räntor i USA innebär en risk för en korrigering. Något akut hot
om ett kursras föreligger däremot inte eftersom den ekonomiska tillväxten/resultattillväxten och
det minskade sparandet stödjer aktiemarknaden åtminstone under innevarande år 2018.
Den taktiska, kortsiktiga (1–6 mån.), aktieallokeringen har varit aktiv de senaste åren, men under
de senaste två åren har marknaden knappast alls erbjudit några tillfällen att utnyttja kursrörelser.
I fjol var det endast inför presidentvalet i Frankrike som vi grep chansen och tillfälligt ökade
mängden franska aktier i kombinationsportföljerna. Vi försöker även framöver utnyttja tillfällen av
detta slag, men med kontrollerad risktagning.
I Fronts räntestrategi var uppfattningen från 2013 till våren 2016 att deflationsrisken i
euroområdet var reell och att centralbankerna – i synnerhet ECB och BoJ – kommer att fortsätta
med den lätta penningpolitiken längre än marknaden räknade med. Dessutom bedömde vi redan
från och med hösten 2011 att man trots kriserna lyckas hålla ihop eurosystemet och att
euroländerna, IMF och ECB förmår hantera situationen. Sommaren 2016 ändrade vi oss på
denna punkt och bedömde att risken för att eurosystemet drabbas av nya kriser är stor eftersom
EU:s förbundsstatsutveckling på grund av den s.k. asylkrisen (2015–16), Brexit (2016) och
parlamentsvalen 2017 (Tyskland, Nederländerna, Österrike) har avstannat och endast ECB
förmår agera i akuta kriser. Trots att osäkerheten kring en eventuell kollaps av eurosystemet
minskade 2017 anser vi att det italienska parlamentsvalet i början av mars är en stor risk. Även
om Italien efter en valseger för oppositionen inte skulle gå mot ett utträde ur euron kommer
landet att påfresta eurosystemet och dess grunder rejält de närmaste åren.
Sommaren 2016 minskade vi klart på de s.k. krisländernas statslån i ränteportföljerna och
dessutom slopade vi avsiktligt de mest långsiktiga stats- och företagslånen. Hösten 2016
var durationen klart kortare än för jämförelseportföljerna, eftersom vi också bedömde att valet av
Trump skulle leda till högre räntor i USA, vilket avspeglade sig på euroområdet. Även om vi
förlängde ränteportföljernas duration en aning 2017 är räntestrategin fortfarande försiktig
när det gäller ränterisken. Fronts räntestrategi är att söka avkastning i HY-företagslån
(och IG-lån med hög avkastning), som är betydligt överviktade.
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Ränteplacering i statslån i euroområdet är fortsatt besvärligt så länge som de olika länderna kan
bedriva en egen ekonomisk politik, de har olika ekonomiska strukturer och strukturerna i deras
pensions-, skatte- och socialskyddssystem avviker från varandra. Euroområdet skulle behöva en
förbundsstat för att leda utvecklingen och jämna ut konjunktursvängningarna. Nu har
euroländerna drivit in i en diffus inkomstöverföringsunion där alla beslut kommer som en reaktion
på kriser och fattas på ad hoc-basis, och ECB har blivit den som mildrar/finansierar problemen.
ECB är tvungen att fortsätta i denna roll ännu länge eftersom problemen i eurosystemet är
strukturella och euroländerna till största delen inte har förmått genomföra de strukturella
förändringar som eurosystemet kräver. Inte heller marknaden genererar något tryck att åtgärda
problemen eller genomföra strukturella reformer eftersom ECB har blivit den största och
viktigaste finansiären av euroländernas budgetunderskott. ECB kan med andra ord endast köpa
tid, inte en lösning på eurokrisen, så marknaden kommer även framöver att med spänning vänta
på utgången av parlamentsvalet i de olika euroländerna och på i vilken riktning politiken kommer
att gå. Förvisso kommer de politiska frontlinjerna i EU att efter det italienska valet bli lugnare i ett
par år.
För DM-länder överviktar Fronts aktiestrategi för tillfället branscher som gynnas av
tillväxten och företagens strävan efter en bättre produktivitet. Vad gäller landviktningar är
över- och undervikterna mindre. Under den senare hälften av 2016 omviktade vi Europa till
övervikt, men i höstas hävde vi övervikten. USA var under motsvarande tid underviktat. Japan är
så gott som neutralviktat, och Kanada och Australien sprider totalrisken.
I aktiestrategin för DM-aktier är branschviktningarna viktigare än landviktningarna. Vid
placeringar överviktar vi företag i sådana branscher där affärsverksamheten är utpräglat global
(teknologi samt industrivaror och industritjänster) eller företag i branscher som gynnas av
företagens strävan efter bättre produktivitet (automation och robotik). Även defensiva branscher
(teleoperatörer och samhällstjänster, såsom elbolag) är överviktade. Den långvariga övervikten
för hälso- och sjukvård övergav vi för knappt två år sedan. Övervikten för teknologisektorn har i
stor utsträckning ersatts av övervikt för automation och robotik. Finansinstitut är mest
underviktade.
Fronts strategi för EM-aktier har redan länge prioriterat länder med god balans i
ekonomin, goda tillväxtutsikter och måttlig aktievärdering. P/E-talet för EM-portföljen är 12,8
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dvs. lägre än marknadens 13,2. Detta beror främst på en överviktning av asiatiska länder och på
att vi undviker länder med hög värdering. I fjol ökade vi vikten för Fastlandskina då MSCI
meddelade att Shanghaibörsen inkluderas i deras EM-index. Med tanke på betalningsbalansen
har Turkiet, Sydafrika och flera länder i Latinamerika och Afrika kroniska problem. För Mexiko är
risken fortsättningsvis NAFTAs öde eftersom avtalet ständigt kritiseras av
Trumpadministrationen. En ökad protektionism i världsekonomin skulle drabba EM-länder med
svag yttre balans hårdast, både via valutan och via aktiekurserna. I EM-aktieportföljen gäller de
mest betydande underviktningarna för tillfället Latinamerika, oljeproducerande länder, Afrika och
östra Centraleuropa. Ryssland är så gott som neutralviktat. I kombinationsportföljerna är aktier i
DM-länder underviktade och aktier i EM-länder överviktade.
Tabell 2. Värderingen på centrala börser: 12 månaders framåtblickande P/E-tal
DM
USA
Kanada
Australien
Japan
Tyskland
Frankrike
Italien
Spanien
Grekland
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Schweiz
Stor-Britannien
EM
Kina (Shanghai)
Kina (HSCEI)
Indien
Sydkorea
Taiwan
Malesien
Thailand
Indonesien
Ryssland
Polen
Turkiet
Brasilien
Mexiko
Chile
Argentina
Sydafrika

Januari 2012
11,7
12,3
12,1
11,4
15,9
9,6
9,0
8,5
9,2
7,6
12,2
11,4
9,6
14,3
11,6
9,7

Januari 2013
13,8
13,7
13,9
15,2
22,3
11,4
11,2
10,6
11,5
23,8
14,8
14,0
11,1
16,4
14,4
11,6

Januari 2014
14,9
15,5
14,8
15,0
20,4
13,1
12,8
13,3
15,4
22,2
15,8
15,0
11,9
16,2
15,1
13,0

Januari 2015
15,9
16,6
16,1
15,1
18,7
13,2
14,1
13,6
14,5
11,9
16,5
15,2
12,3
17,2
15,7
14,3

Januari 2016
14,9
15,4
14,1
15,0
15,9
11,8
13,4
13,2
12,3
18,3
15,6
13,1
12,4
18,1
15,5
14,7

Januari 2017
16,7
17,5
16,7
16,5
19,2
13,6
14,5
13,4
13,9
14,5
16,9
15,9
15,4
16,7
16,7
14,8

Januari 2018
17,3
18,6
16,2
16,3
19,7
13,8
15,3
13,8
13,7
18,0
16,5
16,1
15,9
18,1
16,7
14,9

9,7
9,0
0,0
14,2
8,9
12,7
14,0
10,9
13,2
3,6
9,2
8,2
9,3
14,0
14,1
6,3
9,8

10,5
9,7
0,0
15,2
9,4
14,8
14,7
14,2
15,3
3,3
12,4
10,7
11,6
15,7
17,9
7,8
13,8

10,3
7,8
0,0
15,1
8,9
14,7
11,3
12,7
16,0
5,6
13,0
8,6
9,7
17,9
14,3
9,4
13,7

10,8
12,1
0,0
18,2
10,3
13,0
15,5
14,4
14,9
2,8
12,9
10,8
10,3
17,5
13,9
9,3
15,8

10,6
12,0
6,1
16,7
10,0
11,3
15,2
12,5
14,3
4,8
11,1
8,1
9,3
17,3
12,9
10,3
15,7

12,2
13,4
7,6
18,8
9,8
13,5
15,8
14,7
14,5
6,7
12,0
7,2
12,6
16,6
14,9
15,3
14,9

13,2
14,2
8,5
22,9
8,9
14,1
16,4
16,6
16,6
7,0
12,4
8,3
13,0
16,8
19,3
12,6
16,6

Källa: Bloomberg

I valutastrategin för kombinationsportföljer är valutor utanför euroområdet överviktade.
Tidigare innebar detta en överviktning av dollarn och högklassiga EM-valutor bundna till den
(HKD, CNY, TWD, KRW) samt AUD och CAD. Nu är valutaspridningen i
kombinationsportföljernas ränteplaceringar större, med en betoning på ”skyddshamnsvalutor”
(CHF, SGD) och guld samt det brittiska pundet (GBP) och den svenska kronan (SEK). Enligt vår
bedömning försvårar 2017 års förstärkning av euron med nästan 10 procent redan tillväxten i
euroområdet, skapar ett deflationstryck och äventyrar eurosystemets stabilitet (Italien). Risken
att euron försvagas under 2018 är reell.
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Nederländerna och Finland är de största förlorarna
på ett gemensamt ekonomiskt ansvar i euroområdet
Krisen i euroområdet började med finanskrisen 2007 och läget har fortfarande inte normaliserats.
Fjolårets tillväxtåterhämtning har underlättat situationen något för euroländerna och
medborgarna i euroområdet, men de grundläggande orsakerna till problemen i eurosystemet har
man inte lyckats åtgärda. I grund och botten är det fråga om att eurosystemet redan från
början hade behövt en förbundsstat med tillhörande gemensam budget för att systemets
funktion skulle ha haft en hållbar grund. Dessutom borde euroländerna i stor utsträckning ha
harmoniserat sina arbetsmarknaders funktion, beskattningen, socialskyddssystemen (inkl.
pensionsskyddet) osv. Det enda man under eurokrisen har lyckats åstadkomma är en skiss till
en bankunion, men på denna punkt är det främst inom övervakning och krislösningsmekanismer
som man nått framsteg. En bankunion löser inte eurosystemets problem.
En otillräcklig integration och avsaknaden av en förbundsstat har lett till att ECB småningom blivit
den som lindrar akuta kriser eftersom euroländernas förmåga att hitta lösningar genom
inkomstöverföringar, hjälppaket o.d. har försämrats jämfört med eurokrisens första år. Samtidigt
har den ekonomiska utvecklingen i euroländerna varit klart svagare än i de EU-länder som
stannat utanför eurosystemet. Man kan rentav säga att ECB:s köpprogram för värdepapper som
inleddes 2015 är ett slags stödoperation för eurosystemet med vars hjälp man har lyckats
hantera krisländernas finansiering och kostnader för skuldhantering. Det är klart att ECB inte kan
fortsätta i denna roll i evighet, men man var tvungen att köpa tid för det politiska systemet för att
det skulle vara möjligt att främja förbundsstatsprojektet och en djupare integration av
ekonomierna så länge den ekonomiska konjunkturen var gynnsam. Dessutom var det på grund
av valcykeln i de centrala EU-/euroländerna (Spanien, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike,
Tyskland, Italien), som började sommaren 2016, inte möjligt att främja integrationsprojekt. Efter
det italienska parlamentsvalet i mars är ett s.k. politiskt fönster för en förbundsstat för
euroområdet och för integrationsprojekt öppet i några år. Det är klart att man kommer att försöka
utnyttja den här tiden, i synnerhet eftersom konjunkturläget för första gången på länge är
gynnsammare för det politiska systemet.
Frankrike har genom sin nya president uttryckt att man önskar att en djupare ekonomisk
integration och ett gemensamt ansvar ska främjas. Frankrike har redan tidigare bl.a. föreslagit ett
gemensamt system för arbetslöshetsersättning i euroområdet, men det har aldrig väckt någon
genklang i t.ex. Tyskland. Italien, som är euroområdets tredje största ekonomi, har med stöd av
alla politiska grupperingar krävt att eurosystemet ska reformeras med utgångspunkt i det
skuldsatta och av många problem drabbade Italien. De centrala italienska oppositionspartierna
har till och med hotat med ett utträde ur euron om inte eurosystemet reformeras efter Italiens
önskemål. Nyckelbegrepp för förbundsstatsprojektet och ett gemensamt ekonomiskt
ansvar är en egen budget, ett finansministerium och en finansminister för euroområdet.
Utan en egen budget för euroområdet och därmed möjlighet att skuldsätta sig kommer ett
gemensamt ansvar för euroländernas skulder inte att framskrida. Utan en budget är det inte
heller ens möjligt att överväga följande steg, såsom ett gemensamt arbetslöshetsskyddssystem,
socialskydd och slutligen även pensionssystem. Även för att genomföra olika
inkomstöverföringar, investeringsprojekt och dylikt inom euroområdet behövs en gemensam
budget som instrument.
Problemet med ett gemensamt ekonomiskt ansvar är att de olika euroländerna befinner sig i helt
olika situationer gällande både ekonomisk kapacitet och balansräkning. Gemensamt ansvar och
integration i form av en förbundsstat är politiskt svårt att genomföra om länderna som deltar
befinner sig i mycket olika situationer ekonomiskt sett. Utan att ta ställning till de olika
euroländernas ekonomiska kapacitet (produktivitet, konkurrenskraft, levnadsstandard,
sysselsättning, arbetsmarknadsflexibilitet, beskattning mm.), måste man redan utifrån ländernas
balansräkning konstatera att de befinner sig i helt olika situationer. Ekonomimedia har främst
uppmärksammat de olika euroländernas offentliga underskott och offentliga
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skuldsättning, men med tanke på det s.k. hållbarhetsunderskottet i pensionssystemet –
som orsakas av den förändrade befolkningsstrukturen – är det precis lika viktigt att
granska pensionsmedlen som skuldsättningen. Följande figur visar pensionsmedlen i de
centrala euroländernas och de viktigaste OECD-ländernas lagstadgade pensionssystem samt
den offentliga skulden i förhållande till BNP. Länderna är ordnade efter förmögenhet utifrån
nettosiffran för de föregående.

I praktiken är det endast Nederländerna och Finland som har förberett sig för kommande
pensioner genom att samla in omfattande pensionsmedel som buffert för avgifterna och källa till
placeringsavkastning. I ett förbundsstatsprojekt och ett ökat gemensamt ekonomiskt
ansvar för euroländerna skulle Nederländerna och Finland med andra ord vara de största
förlorarna medan Grekland, Italien, Portugal, Belgien, Frankrike och Spanien skulle vara
vinnare. På det hela taget förefaller Nederländerna och Finland vara i helt fel sällskap eftersom
de i stor utsträckning befinner sig i samma situation som de EU-länder som stannat utanför
eurosystemet (Storbritannien, Sverige och Danmark), EES-länderna (Norge och Island) eller
Schweiz.
Problemets kärna med tanke på eurosystemet är att det sist och slutligen inte finns något
alternativ till ekonomisk integration, en förbundsstat och ett gemensamt ansvar om euroområdet
över huvud taget ska hålla ihop. De kommande 2–3 åren är avgörande för dessa projekt
eftersom euroländernas valcykel igen kör igång 2021, konjunkturläget inte på 2020-talet
nödvändigtvis är lika bra som nu och de ”rika” euroländerna inte med det nuvarande
eurosystemet och dess systemfel kommer att ta igen eftersläpningen i förhållande till sina
jämförelseländer (Danmark, Sverige, Storbritannien, Norge, Schweiz). Om det uppstår nya
problem i euroområdet, särskilt i Italien, Tyskland och Frankrike, är risken för ökat politiskt
missnöje reell.
För Finland och Nederländerna är läget besvärligt eftersom deras traditionella bundsförvanter i
eurotvister, Tyskland och Österrike, inte i fråga om pensionsmedel har det så bra ställt. Det är
därför inte överraskande att det uttryckligen är Nederländernas regering som förhåller sig
avvisande till ett ökat gemensamt ekonomiskt ansvar, men att CDU och SPD (som torde bilda
den nya regeringen) efter det förlorade valet försöker främja förbundsstatsprojekt för att rädda
euron. Utgångspunkten för ett ökat gemensamt ansvar är med andra ord inte bra, och i dödläget
är ECB helt enkelt tvungen att fortsätta i rollen som den som finansierar underskott och lindrar
eller löser olika kriser.
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Ansvarsbegränsning
Detta dokument är endast avsett som allmän
information för privat bruk. Inget material i
dokumentet är ett erbjudande att köpa eller sälja
värdepapper, inte heller en uppmaning att inleda
annan placeringsverksamhet eller att använda
någon placeringstjänst. Informationen i dokumentet
är inte en investeringsanalys enligt
värdepapperslagen eller avsedd som investeringseller skatterådgivning, inte heller är dess syfte att
marknadsföra tjänster eller produkter.

Front Capital Ab:s uppfattning och på tolkningen av
lagstiftningen vid den tidpunkt då informationen har
publicerats, och Front Capital Ab kan inte garantera
lagtolkningens riktighet eller permanens. Lagar och
tolkningen av dessa kan förändras i framtiden.

Placeringsverksamhet är alltid förknippad med
ekonomisk risk. Kunden bör omsorgsfullt bekanta
sig med placeringsmarknaden, olika finansiella
instrument och särskilt deras risker,
placeringsverksamhetens skattepåföljder samt med
innehållet i placeringsavtalet eller villkoren innan
han eller hon gör ett placeringsbeslut. Kunden ska
fästa uppmärksamhet vid att kostnaderna för
placeringstjänsten försämrar placeringens
avkastning, att den historiska värdeutvecklingen
inte är en garanti för den framtida utvecklingen, att
en placering kan leda till förlust och att en placering
med bristande likviditet kan vara svår eller under
vissa perioder till och med helt omöjlig att realisera.
En placerare ska vid behov konsultera sin skatteeller affärsrådgivare vid sina placeringsbeslut.

Ytterligare information om Front Capital Ab: Front
Capital Ab betjänar sina kunder på finska och i
tillämpliga delar även på svenska och engelska.
Om lagstiftningen kräver det kan en lämplighetseller passandebedömning av kunden göras innan
en produkt eller tjänst erbjuds. Telefonsamtal med
Front Capital Ab kan spelas in. Front Capital Ab är
ett värdepappersföretag som övervakas av
Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och
Mikaelsgatan 8, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon
010 831 51; www.finanssivalvonta.fi. Front Capital
Ab är medlem i Ersättningsfonden för investerare.
Ytterligare information om tjänsteleverantören och
tjänsterna fås på adressen www.front.fi. Kunden
uppmanas att bekanta sig med denna information.
Kunden ombeds kontakta Front Capital Ab om han
eller hon vill ha ytterligare information på annat sätt
än genom webbplatsen.

Front Capital ansvarar för att
lämplighetsbedömningen av kunden, de finansiella
instrumenten och tjänsterna, liksom de erbjudna
placeringstjänsterna, har genomförts med omsorg
och sakkunskap. Kunden ansvarar alltid för det
ekonomiska resultatet och skattepåföljderna av sina
placeringsbeslut. Kunden är medveten om att ett
placeringsbeslut inte uteslutande kan göras
utgående från enskilda marknadsföringsdokument,
utan att det måste baseras på informationen om det
finansiella instrumentet i sin helhet.
Vid framställningen av dokumentet har Front
Capital Ab strävat efter att säkerställa att
uppgifterna stämmer. Informationen baserar sig på
källor som bolaget anser tillförlitliga. Front Capital
Ab eller dess anställda garanterar inte att
informationen, eventuella åsikter, uppskattningar
eller prognoser i materialet är korrekta, exakta eller
fullständiga eller att de presenterade sakerna är
lämpliga för läsaren.
Eventuella hänvisningar i materialet till befintlig
lagstiftning och tolkningar av denna baserar sig på

Detta dokument eller delar av det, får inte kopieras,
distribueras eller publiceras utan skriftligt tillstånd i
förväg av Front Capital Ab. Alla rättigheter
förbehålls.

Genom att beställa en produkt eller tjänst av Front
ger personen sitt samtycke till direktmarknadsföring
– elektroniskt, per telefon eller post – av nuvarande
eller kommande produkter eller tjänster i anslutning
till Fronts placeringstjänster. Vid
direktmarknadsföring och hantering av
personuppgifter iakttar Front personuppgiftslagen
och andra krav i regleringen av dataskydd. Den
som tar emot direktmarknadsföring har rätt att av
Front få information om sina personuppgifter och
deras källa samt rätt att när som helst förbjuda
direktmarknadsföring.
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Front Capital Ab är ett värdepappersföretag som övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och
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