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Sammandrag: Höga värderingar, stigande räntor
och gott om politiska risker
Tillväxtutsikterna för världsekonomin har förblivit i stort sett oförändrade, även om man har
kunnat skönja en tydlig konjunkturoptimism i industriländerna den senaste tiden. I USA har
optimismen ökat till följd av att den nya administrationen efter presidentvalet har talat om
stimulans. Även i euroländerna och i Finland har konjunkturutsikterna blivit ljusare.
Inflationen ökade mot slutet av året, men det motsvarar tidigare prognoser. Risken för
accelererande inflation är störst i USA, både på grund av arbetsmarknadssituationen och
på grund av eventuell protektionism. Råvarupriserna har stigit från bottennoteringarna,
men det finns inga grunder för en trendmässig uppgång.
Med tanke på den ekonomiska utvecklingen och finansmarknaden kommer USA att få en
mer framskjuten roll de närmaste åren. Avgörande är Trump-administrationens riktlinjer
och hur administrationen lyckas (eller misslyckas) med sina projekt, eftersom effekterna lätt
blir globala. Vid sidan av den ekonomiska utvecklingen kommer också handelspolitiken och
utrikesrelationerna att genomgå stora förändringar.
Det instabila politiska läget i EU innebär en risk eftersom flera viktiga val kommer att hållas
i unionen under det närmaste året. Italien utgör det största hotet för eurosystemet när
Storbritannien lösgör sig från EU genom en "hård Brexit”.
Europeiska centralbanken ECB fortsätter med sin extremt lätta penningpolitik, men den
amerikanska centralbanken Fed kan överraska i år med en ännu snabbare
räntehöjningstakt än väntat.
När det gäller räntorna på obligationslån finns under det närmaste året en betydande risk
för en nivåhöjning med USA i spetsen. Även ränteskillnaderna mellan länderna i
euroområdet kan vara betydande. Fronts räntestrategi är nu mycket försiktig vad gäller
ränterisken och de s.k. krisländernas statslån. Vi söker främst avkastning i HY-företagslån.
Aktiernas värdering har nått en mycket hög nivå i industriländerna, varför en räntehöjning
kunde vara en faktor som utlöser en kursjustering nedåt. Även flera andra faktorer börjar
tala för en försiktig aktieviktning i allokeringsstrategin.
Viktningarna i aktieportföljen med DM-länder gynnar defensiva branscher samt länder med
god makroekonomisk balans och små politiska risker. Bland EM-aktier fortsätter vi
övervikta asiatiska länder. Vi har i hög utsträckning spridit placeringarnas valutarisker
utanför euroområdet.
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Konjunkturoptimism i industriländerna, USA i
förarsätet
Tillväxtutsikterna för världsekonomin har förblivit i stort sett oförändrade det
senaste halvåret. Detta trots att konjunkturenkäter i industriländerna visade på en
ökad optimism kring årsskiftet. Samtidigt har inflationen accelererat en aning, men även
på denna punkt motsvarar förändringen tidigare prognoser. När det gäller
tillväxtekonomierna motsvarade den kinesiska tillväxten, som saktar in måttligt, helt
förväntningarna i fjol, medan Brasilien och Ryssland verkar ta sig ur sina respektive
depressioner.
Bland industriländerna är det framför allt i USA och Europa som konjunkturoptimismen har
stärkts. I USA var det i synnerhet inom tjänstesektorn och hushållen som förtroendet för
ekonomin stärktes under slutet av året efter presidentvalet. Även för industrin blev
utsikterna starkare. I Europa stärktes företagens förväntningar inte bara i Tyskland utan
också i Italien och till och med i Frankrike. Också den oro som rådde efter sommaren
angående Storbritanniens situation efter Brexit-omröstningen har dämpats och
tillväxtförväntningarna för den brittiska ekonomin för 2017 och 2018 har höjts efter slutet av
sommaren. Även i Finland har konjunkturoptimismen ökat i och med ett starkt byggande
och tecken på stabilisering inom industrin och exporten, vilka länge har haft en svag
utveckling.
Trots att råvarupriserna gick upp under hösten har inflationsförväntningarna tills
vidare förblivit så gott som oförändrade. Priset på råolja stärktes något under hösten då
OPEC och de viktigaste andra producenterna lyckades nå en lös överenskommelse om att
begränsa produktionen. Priset på Brentolja har emellertid förblivit kring 55 USD/brl, vilket
visar att det inte finns mycket förtroende för att överenskommelsen kommer att hålla på
lång sikt. Däremot har prisuppgången på industrimetaller gett bränsle åt
konjunkturoptimismen, men även här måste man konstatera att uppgången endast innebär
en återgång till nivån i början av 2015.
Tabell 1. Konsensusprognoser om tillväxt och inflation
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Att producentpriserna i den kinesiska industrin äntligen efter en lång nedgång har övergått i
en rask uppgång har fått mindre uppmärksamhet. Uppgången visar att den värsta fasen i
den kinesiska anpassningen till överkapacitetsproblemen börjar vara förbi. Å andra sidan
har man i Brasilien och Ryssland, som båda lidit av snabb inflation, lyckats åtgärda
situationen och inflationen är nu endast cirka 6 procent.
Överlag börjar det se ut som om perioden med den allra lägsta inflationen (rentav
deflation) i industriländerna nu går mot sitt slut. Till och med i euroområdet överskred
inflationen en procent i slutet av året. Den penningpolitiska linjen kommer med andra ord
oundvikligen så småningom att bli striktare. I USA kommer Feds räntehöjningar att fortsätta
under innevarande år och senast på hösten blir ECB tvungen att överväga att lösgöra sig
från den ultralätta politiken. I euroområdet kommer styrräntorna dock att vara fortsatt
låga ännu länge.

Problemet i världsekonomin är fortsättningsvis hur effekterna av
strukturomvandlingen och den långsammare tillväxten i Kina ska kunna
kompenseras och var man ska hitta nya lokomotiv för en framtida tillväxt. Det
förefaller allt tydligare att de råvaruproducerande EM-länderna inte kommer att ersätta
Kina. Samtidigt gör osäkerheten kring USA:s framtida ekonomiska politik och i synnerhet
de politiska riskerna kring EU (såsom Brexit) det ännu svårare att förutspå utvecklingen de
närmaste åren. Det finns betydande risker för att utvecklingen blir svagare än väntat.
Samma bleka historia som den svaga tillväxten i världshandeln de senaste åren, vilket
visar på den minskade kraften i globaliseringen och på de dystra stämningarna när det
gäller råvarupriserna. Också de minskade gränsöverskridande investeringarna jämfört med
tiden före finanskrisen visar att globaliseringsutvecklingen har försvagats.
Den svaga ekonomiska utvecklingen i USA under det första halvåret i fjol övergick mot
slutet av året i en tillväxt på cirka 3 procent. Det avgörande i USA är ändå vilken typ av
ekonomisk politik Trump-administrationen kommer att bedriva de närmaste åren och
vilka effekter den ändrade ekonomiska politiken får för den övriga världen. Förutom
finanspolitiken är USA:s handelspolitik och utvecklingen i utrikesrelationerna överlag
viktiga. Utgångspunkten i USA är inte särskilt bra. Konsumtionsökningen har de senaste
åren varit påtagligt skulddriven, hushållens inkomstutveckling har varit svag och
underskottet i USA:s bytesbalans har återigen börjat växa. Drivkraften för tillväxten har
främst varit den lätta penningpolitiken och den jämna nedgången inom den privata

sektorns sparande sedan 2009, så med nuvarande utveckling kommer förutsättningarna
för tillväxt att närma sig ett slut senast 2017–18.
Trump-administrationens uttalanden har emellertid skapat optimism, eftersom man
utlovat en betydande finanspolitisk stimulans. En betydande ökning av infrastrukturprojekt
och minskad beskattning ökar klart efterfrågan på kort sikt, men samtidigt ökar trycket på
räntehöjning. Strävan efter att avveckla reglering och byråkrati och att avsevärt
minska företagsbeskattningen är sannolikt viktigare på medellång sikt. Om detta
lyckas får USA betydande ny tillväxtdynamik, dvs. någonting som EU-ländernas ledare inte
har lyckats åstadkomma.
Finansmarknadens reaktioner utgör de största riskerna för Trumps politik. Trycket på
Fed att strama åt penningpolitiken ökar till följd av stimulansen, och höga räntor ökar
trycket på en förstärkning av dollarn på valutamarknaden. Under de senaste åren har
dollarn redan stärkts klart i förhållande till valutorna hos USA:s handelspartners. En
starkare valuta skulle antagligen leda till ett ökat protektionistiskt tryck, och detta var något
som Trump varnade för redan under sin valkampanj. Trumps handelspolitiska uttalanden
har skapat oro särskilt i Latinamerika (i synnerhet i Mexiko som hör till NAFTA) och
länderna i Asien. Sannolikt kommer åtminstone NAFTA att omförhandlas och de planerade
TPP- och TTIP-avtalen att begravas. Mycket tyder på att USA vill frångå multilaterala
förhandlingar och i stället gå in för bilaterala förhandlingar i sina handelsrelationer,
vilket förvisso stärker USA:s ställning på kort sikt, men försvagar tillväxten i
världsekonomin. ”Amerika först”-tänket är något nytt i det ekonomiska system som varit
rådande efter det kalla kriget och som byggt på globalisering – förändringen är dramatisk.

En annan risk för USA:s ekonomi är att landets interna konflikter ökar och
tillspetsas. Demokraterna, som förlorade president- och kongressvalet, kommer att göra
allt för att försvåra Trump-administrationens reformer och åtgärder. Fyllnadsval hålls redan
hösten 2019, så republikanerna kan inte dröja med sina projekt eftersom det finns en
verklig risk att man förlorar majoriteten i såväl senaten som representanthuset. Reformerna
som gäller skattesystemet och regleringen måste snabbt köras igång, och stora
förändringar ökar alltid osäkerheten bland både hushåll och företag. Det finns
uppenbarligen också spänningar mellan Fed och Trump-administrationen, eftersom den
nuvarande chefen Yellen, trots Trumps önskemål, sitter kvar på sin post till februari 2018.

Fed är framöver sannolikt inte lika tillmötesgående i sin penningpolitik mot
presidentadministrationens önskemål som tidigare.
På finansmarknaden väntade man hela fjolåret på flera räntehöjningar, men sist och
slutligen genomfördes bara en; 0,25 procentenheter i december. Under innevarande år
torde vi få se flera räntehöjningar, marknaden väntar sig tre höjningar på 0,25
procentenheter. Tidigare år bedömde Front att Fed skulle agera mer måttligt än väntat, nu
kan överraskningen vara den motsatta. Enligt vår bedömning kan Fed höja sin styrränta
upp till 5 gånger före Yellens avgång.
Den största stabiliteten och förutsägbarheten i världsekonomin i fjol uppvisade Kina.
Oron som uppstod för ett år sedan att tillväxten i Kina skulle bromsa in gav vika under
våren och sommaren. Precis som tidigare i motsvarande situationer kom det sist och
slutligen inte från Kina någon sådan ny information som inte skulle ha motsvarat tidigare
prognoser eller regimens syn på ekonomin. Tillväxten saktade i fjol måttligt in till 6,8
procent och innevarande år väntas tillväxten bli 6,4 procent. Kina kommer inte att skapa
några överraskningar i år heller, eftersom landets regim har ett särskilt behov att
hålla den ekonomiska utvecklingen stabil och förutsägbar. Partikongressen i höst ska
komplettera den högsta partiledningen för en lång tid framöver, så man kommer inte att
tillåta några störningar i den ekonomiska utvecklingen. Det är extremt viktigt för den
nuvarande ledningen att säkerställa kontinuitet. Även efter detta kommer Kinas starka
finansiella balans att vara landets styrka, vilket ger regimen gott om utrymme att (vid
behov) stimulera och genomföra de strukturella reformer som man har talat om under de
senaste åren. Strukturomvandlingen inom den kinesiska ekonomin kommer med
andra ord att fortsätta och bygger i framtiden i allt högre grad på konsumtion,
hemmamarknaden och tjänster.
För de andra tillväxtekonomierna hopar sig frågetecknen. I och för sig gynnades
länderna i östra och södra Asien av prisnedgången på råvaror. Förändringen i USA:s
handelspolitik kan emellertid föra med sig ny osäkerhet för flera länder. Indien är mindre
beroende av USA:s politik och dess utsikter är fortsättningsvis starka. Å andra sidan kan
Indien själv skapa störningar, vilket den dåligt skötta sedelreformen i slutet av året visade.
Återhämtningen av råvarupriserna underlättade läget för de latinamerikanska länderna
något, men till exempel råoljepriset är fortfarande så lågt att det inte förbättrar läget för de
oljeproducerande länderna. Det ekonomiska kaoset i Venezuela fortgår och Ecuador är i
svårigheter. För Brasilien, som återhämtar sig från depressionen, går det nu något bättre,
eftersom prisuppgången på industrimetaller och järnmalm uttryckligen hjälper Brasilien.
Särskilt problematiskt är läget för Mexiko, som inte kan undvika de tvära vändningarna i
Trump-administrationens handelspolitik. Pesons värde rasade mycket riktigt i slutet av
fjolåret, vilket avspeglar den ökade osäkerheten. Ifall de amerikanska företagen i större
utsträckning börjar flytta sin produktion tillbaka till USA kommer Mexiko att gå in i
depression. Samtidigt kan landet stå inför en period av politisk instabilitet, eventuellt rentav
kaos.
Även länderna i Mellanöstern har växande osäkerhet och förändringar i
maktkonstellationerna i sikte. Det förefaller som om Trump-administrationen vill undvika
att blanda sig i de interna konflikterna i regionen och framför allt vill stödja Israel i
konflikterna i regionen. Å andra sidan skulle en minskning av motsättningarna med
Ryssland göra det möjligt att avsluta krigen i Syrien och Irak. Däremot kommer
motsättningarna mellan USA och Iran att tillspetsas och de strikt religiösa länderna vid
Persiska viken kan inte längre på samma sätt som tidigare lita på USA:s stöd för sina
projekt att destabilisera sekulära regimer. Egypten och andra sekulariserade stater i
regionen kommer på nytt att bli USA:s viktiga allierade. Turkiet, som hamnat i en
återvändsgränd, blir till slut tvunget att böja sig inför både ekonomin och de världspolitiska
realiteterna, och måste börja ta bättre hänsyn till såväl EU:s som Rysslands och USA:s
önskemål. Ett tecken på detta är tvärvändningen i inbördeskriget i Syrien, där Turkiet har
minskat sitt stöd till islamistiska grupper och rentav gått in för gemensamma operationer
med Ryssland mot ISIS.

Ryssland har mest att vinna när den nya amerikanska administrationen tillträder.
Under Obama försämrades relationerna mellan Ryssland och USA till följd av krisen i
Ukraina, och Ryssland drabbades av ekonomiska sanktioner och diplomatisk isolering.
Trump har rentav förhållit sig förstående till Putins Ryssland och börjat koppla ihop å ena
sidan en avveckling av sanktionerna och en normalisering av relationerna och å andra
sidan en gemensam kamp mot terrorism. Problemet med Krim och östra Ukraina är
emellertid olöst, så skillnaderna mellan EU-länderna och Trump-administrationen i synen
på hur relationerna till Ryssland ska utvecklas håller minst sagt på att öka.
Finansmarknaden började i vilket fall som helst räkna med en ny avspänning efter
presidentvalet i USA, vilket ledde till att både ryska aktiekurser och den ryska rubeln ökade
i värde på aktie- respektive valutamarknaden. Ifall Ryssland kan agera klokt i situationen är
möjligheten/sannolikheten för en avspänning mellan USA och Ryssland stor. Med tanke på
resultatet väger ett splittrat EU sist och slutligen lätt.
Tillväxten i euroområdet accelererade 2015 till följd av den försvagade euron, de billigare
energipriserna och ECB:s ultralätta penningpolitik. De övriga euroländerna lyckades – med
varierande framgång – haka på utvecklingen i Tyskland. Bäst har de tidigare krisländerna,
såsom Spanien, Portugal och Irland, klarat sig, men även de har ännu en lång väg kvar till
läget före krisen. De största problemen finns i länder som inte klarar av att reformera
ekonomin, såsom Frankrike, Italien och Finland. I fjol saktade tillväxten i euroområdet i
själva verket in en aning, men nu vid årsskiftet försöker man igen skapa
konjunkturoptimism. Med tanke på utsikterna för euroområdet och framtiden för euron är
det mest besvärliga uttryckligen det att Frankrike och Italien inte förmår reformera sin
ekonomi och att de har en svag tillväxt och ett bedrövligt sysselsättningsläge.
Storbritanniens beslut att välja en ”hård” Brexit försämrar också EU:s utsikter, eftersom det
skapar osäkerhet för företagen och ger bränsle åt politisk instabilitet. Under det närmaste
året avgörs i vilken riktning EU:s situation börjar utveckla sig, eftersom kontinuiteten i den
nuvarande politiken prövas i Nederländerna och Frankrike i vår och i Tyskland och Italien
senast i maj 2018. Detta i ett läge där EU har tre kriser som unionen inte har kunnat
lösa: 1) eurokrisen, 2) asylkrisen och 3) risken för EU:s upplösning. Detta
problemkomplex granskas närmare i avsnittet på sidan 15.
I detta instabila politiska läge är det klart att ECB kommer att fortsätta med en
penningpolitik som syftar till att stödja den bräckliga tillväxten i euroområdet. I
höstas beslutade ECB mycket riktigt att köpprogrammet för värdepapper kommer att
fortsätta åtminstone till slutet av 2017. Från och med april trappas inköpen visserligen ner
från 80 till 60 miljarder euro per månad. Det är emellertid viktigt att förstå att ECB inte kan
lösa euroländernas problem, den kan på sin höjd ge mer tid. Mer tid ges åtminstone till
våren 2018, då Italien senast håller parlamentsval. Å andra sidan har ECB snart förbrukat
sina metoder för att stabilisera situationen, och den nuvarande politiken kan inte pågå i det
oändliga. I själva verket innehåller ECB:s massiva värdepappersköp ett frö som till slut kan
leda till att euron kollapsar (se strategiöversikten våren 2016).
Den lätta penningpolitiken i industriländerna fortsatte längre än marknaden hade
förväntat sig. Inget industriland hade efter finanskrisen råd att tillåta att den egna valutan
blev märkbart starkare och därför förblev penningpolitiken extremt lätt i industriländerna så
länge som två av tre (Fed, ECB, BoJ) fortsatte med sin lätta politik. Japans centralbank
(BoJ) inledde den ultralätta penningpolitiken i slutet av 2012, vilket minskade svängrummet
för centralbankerna i alla industriländer. Sommaren 2014 gav ECB efter för BoJ:s linje och
2015 lättade även den kinesiska centralbanken (PBoC) i flera repriser på penningpolitiken.
Det globala trycket från den ultralätta penningpolitiken fortsätter åtminstone till 2017. BoJ:s
och ECB:s politik kommer inte att förändras på minst ett år, så ur ett rent ekonomiskt
perspektiv är Feds svängrum mindre än de själva tror. Trots detta kan Fed överraska
marknaden med en åtstramning av penningpolitiken som till och med blir snabbare än
väntat 2017, men orsakerna har denna gång inte att göra med penningpolitiken.
I höstas vände räntorna på obligationslån uppåt från den rekordlåga nivån, då den
deflatoriska effekten av prisnedgången på råvaror hade gett vika och marknaden
började spekulera om i vilken riktning USA:s ekonomiska politik skulle utvecklas

efter presidentvalet. Efter valet av Trump tog räntorna ett skutt uppåt i USA och
uppgången smittade också delvis av sig på Europa. I euroområdet steg dessutom räntorna
på italienska och franska statslån i förhållande till tyska, vilket avspeglar den politiska
osäkerheten.

Även om det inte skulle finnas några grunder för en trendmässig uppgång i de långa
räntorna är en utveckling där räntorna stiger till en högre nivå under 2017 fullt möjlig
och till och med sannolik. Globaliseringen har i åratal hållit inflationen i schack, men de
protektionistiska tendenser som nu vaknat till liv ger framför allt bränsle åt inflationen. I
synnerhet i USA är detta en reell risk. I euroområdet stävjar den svaga tillväxten och höga
arbetslösheten ännu kostnadstrycket, men inte heller Europa kan undvika en uppgång i de
långa räntorna om räntorna i USA stiger. Även det faktum att räntenivån för tillfället är
absurt låg skapar ett tryck uppåt. Dessutom finns det en risk att ränteskillnaderna mellan
olika statslån i euroområdet åtminstone tillfälligt ökar på grund av den politiska
instabiliteten. De spekulationer kring hur ECB från och med 2018 ska lösgöra sig från den
ultralätta penningpolitiken kommer också senast på hösten att börja driva upp räntorna.
Vi kan inte vänta oss stor dramatik i hur skillnaderna i avkastning mellan företagslån och
statslån kommer att utvecklas 2017. I synnerhet i euroområdet kommer utvidgningen av
ECB:s köpprogram till IG-företagslån att hålla ränteskillnaderna på i stort sett nuvarande
nivå.
Från och med juni 2014 fram till våren 2015 försvagades euron kraftigt på
valutamarknaden. Efter detta låg EUR/USD-kursen i fluktuationsintervallet 1,05–1,15. Efter
valet av Trump stärktes dollarn till nivån 1.04–1.07. En differentiering av
penningpolitiken mellan Fed och ECB, liksom den politiska instabiliteten i
euroområdet, ökar försvagningstrycket på euron. Å andra sidan talar emellertid
överskottet i bytesbalansen för en stabil euro. Om Trumps ekonomiska politik lyckas
kommer detta att ge fortsatt stöd till en förstärkning av dollarn – precis som Reagans politik
i början av 1980-talet – men en för stark dollar är just det som USA inte nu vill ha. I detta
kaotiska läge drabbas små industriländer som skött sin ekonomi väl av ett särskilt
förstärkningstryck på sin valuta. De valutor som detta gäller är åtminstone CHF och SEK
samt NOK, AUD och CAD om prisuppgången på råvaror fortsätter.

Placeringsstrategi: aktievärderingen hög,
ränteuppgång och politik ökar riskerna
Med tanke på allokeringsstrategin gick placeringsmarknaden våren 2015 in i en tid
av osäkerhet. Aktiekursuppgången hade pågått nästan oavbrutet sedan våren 2009, men
för knappt två år sedan diversifierades marknadsutvecklingen och i synnerhet europeiska
aktier har sjunkit under toppnivåerna. Bland huvudmarknaderna är det endast i USA som
man har lyckats nå nya kurstoppar. Under den senare hälften av fjolåret fick placerare
visserligen ny tilltro till aktiemarknaden då flera realiserade osäkerhetsfaktorer endast hade
tillfällig effekt på marknaden. I synnerhet marknadens rätt snabba återhämtning efter både
Storbritanniens Brexit-omröstning och det överraskande presidentvalet i USA gav tilltro till
aktiemarknadens styrka.
Den långvariga ”bull-marknaden” fick sin kraft av centralbankernas exceptionellt
lätta penningpolitik. Förra året utvecklades marknaden i en ännu mer absurd riktning. Det
var inte centralbankernas tillförsel av likviditet som stödde aktierna, utan den mycket låga
nivån på korta och långa räntor, till och med negativa räntor. Man placerade i aktier
eftersom ränteplaceringar – i synnerhet i euroområdet – till följd av ECB:s massiva
värdepappersköp och de negativa penningmarknadsräntorna började vara meningslösa.
Faktorer som talar för en aktieuppgång respektive nedgång kan ställas mot varandra, och
enligt de flesta perspektiven (värdering, räntor, penningpolitik, sparbeteende, tillväxt och
riskvillighet) börjar placeringsmiljön tala för en underviktning av aktier (se diagram 2).
Diagram 2. Faktorer som talar för en aktienedgång respektive uppgång ställda mot
varandra samt bedömning

Aktiernas värdering mätt med exempelvis P/E-tal (en akties aktuella börskurs dividerad
med förväntad vinst per aktie de närmaste 12 månaderna) är nu högre i industriländerna
än någonsin under denna uppgångscykel (se tabell 2). P/E-talet har stigit till knappt 17, när
det ännu åren 2012–14 var cirka 13. Även P/E-talet för tillväxtländerna har stigit klart de
senaste två åren. Vid en granskning av värderingshistorian för USA, aktiemarknadens
största 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 är upp till cirka 25. Den höga värderingen visar sig ännu tydligare om man
granskar utvecklingen för det från konjunkturfaktorer och tillfälliga faktorer rensade s.k.

Shiller-P/E-talet. Endast innan teknikbubblan sprack 1999–2000 och i slutet av 1920-talet
före den stora börskraschen har Shiller-P/E-talet legat på en högre nivå. Nu på vintern har
Shiller-P/E-talet till och med överskridit den nivå som rådde före finanskrisen i slutet av
2000-talet. Inte ens med bästa vilja i världen kan man längre säga att aktierna är
billiga med tanke på värderingen.

När det gäller räntor och penningpolitik är aktierna dessutom utsatta för tryck. Även
om inflationen inte accelererar väsentligt de närmaste åren är det svårt att undvika en
”nivåkorrigering” uppåt för räntorna på obligationslån under det närmaste året. 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.
Under räntornas uppgångsfas är aktierna ännu inte i fara, eftersom det knappast finns
någon som vill placera i stigande räntor eller obligationslån som sjunker i värde. Det
kritiska ögonblicket när det gäller aktier och placerares agerande börjar 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 en tidigare. Om
amerikanska Fed genomför en serie räntehöjningar snabbare än väntat under det
närmaste året och de långa räntorna stiger med cirka en procentenhet från nuvarande
nivå, utsätts aktiemarknaden för ett betydande säljtryck då placerare börjar allokera sina
medel från aktier till ränteplaceringar.
Även med tanke på en balans i sparandet är de bästa åren förbi för en
aktieplacerare. Under de senaste 25 åren har variationerna i det privata sparandet rätt väl
förklarat kurscykeln på den amerikanska aktiemarknaden. Alltid då nettosparandet inom
den privata sektorn (hushåll och företag sammantaget) har sjunkit har aktiekurserna stigit i
förhållande till den långsiktiga trenden (se figuren på sid. 10). 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.
Den viktigaste motorn i den redan 8 år långa uppgångscykeln på aktiemarknaden
har varit en trendmässig nedgång i det privata sparandet från den rekordhöga nivån
2009. Förra året vände det privata sparandet rentav 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. OECD bedömer att det privata sparandet kommer att förbli så
gott som oförändrat de kommande två åren. Om prognosen slår in så genererar det privata
sparandet inte längre kursuppgång, men orsakar inte heller ännu något betydande tryck
nedåt på kurserna.

I USA inkluderar aktievärderingen ett antagande om att resultaten kommer att förbättras
väsentligt under innevarande år. En placerare kan bara fråga sig varifrån denna
resultattillväxt ska komma, om konjunkturerna, företagens marginaler och resultatförmåga
redan har drivits nästan till det yttersta ur flera synvinklar, inkl. penningpolitiken.
Aktievärderingen inbegriper också fortfarande ett betydande tillägg på grund av att
räntorna är och antas förbli mycket låga ännu länge. Även för detta antagande kan
realismen ifrågasättas. Den sista ”resursen” med tanke på resultat, konjunkturer och
aktiemarknaden vore att en ökning av den privata skuldsättningen (= en minskning av det
privata sparandet) skulle fortsätta ännu några år och därigenom bära upp både tillväxten
och aktiemarknaden. Enligt de senaste makroprognoserna är inte heller detta längre
realistiskt.
Varför steg då aktiekurserna så kraftigt i slutet av året? I stor utsträckning därför att det på
marknaden uppstod ett hopp att USA under den nya presidentens ledning ska inleda en
massiv finanspolitisk stimulans som skapar optimism, tillväxt och möjliggör en trendmässig
nedgång i sparandet ännu några år. Om detta inträffar kommer trycket på centralbanken

att hålla räntorna låga att elimineras så fort stimulanskranarna öppnas. Därför är det alltså
sannolikt att aktiekursernas fluktuation även i bästa fall fortsätter i nuvarande utsträckning
och/eller att kurserna ännu i några år fortsätter gå upp och därigenom bygger upp en
aktiebubbla som oundvikligen brister med en smäll.
En placerare kan förvisso förlita sig på att ECB och BoJ med sina likviditetsprogram och
rekordlåga räntor stödjer aktiemarknaden, men senast 2018 blir även ECB tvungen att
omvärdera en fortsatt ultralätt penningpolitik. I värsta fall råkar OECD-ländernas
finansmarknad i obalans och korrigeringen på aktiemarknaden blir senare ännu
våldsammare.
Det andra alternativet är att den politiska oron i EU och de eventuella svårigheter som
Trump-administrationen drabbas av inom handelspolitiken och inrikespolitiken börjar ge
bränsle åt hushållens och företagens osäkerhet redan innevarande år och att grunderna för
en betydande korrigering på aktiemarknaden blir synliga för alla placerare. Trump själv har
sagt att det har uppstått en situation av bubbelkaraktär på aktiemarknaden de senaste åren
och att det kräver stor försiktighet och framgång i nästan alla åtgärder för att man ska
lyckas få kontroll över situationen.
I syfte att föregripa dessa risker ändrade Front sin strategiska (medellångsiktiga)
allokering redan våren 2015 så att den blev försiktig, vilket innebär att aktier efter det
har varit strategiskt underviktade. Front kommer att hålla fast vid denna linje så länge
risken för en betydande korrigering föreligger. I praktiken betyder detta att aktievikten
varierar (taktiskt) mellan neutral och kännbar underviktning. Från och med 2011, då Front
startade kapitalförvaltning med ETF-instrument, gynnade den strategiska (och taktiska)
viktningen länge kraftigt aktieplaceringar. Förändringen i den strategiska allokeringen är
betydande eftersom de taktiska variationerna av aktievikten fram till i våras (från 2011)
alltid skedde ovanför en neutralallokering.

Den kortsiktiga (1– 6 mån.) taktiska aktieallokeringen i Fronts kombinationsportfölj har varit
aktiv de senaste åren, men 2016 erbjöd marknaden knappast alls några tillfällen att utnyttja
kortsiktiga kursrörelser. Eller så var rörelserna så överraskande och kortvariga att vi inte
lyckades eller hann utnyttja dem. I vår kan presidentvalet i Frankrike, Feds penningpolitik
och Trump-administrationens första steg erbjuda möjligheter. Dem försöker vi utnyttja om

det blir tillfälle till det. Under de närmaste åren är det i vilket fall som helst en
strategisk – dvs. övercyklisk – justering av aktievikten som i slutändan är avgörande
för en framgångsrik placeringsverksamhet på längre sikt, medan en taktisk justering
på sin höjd ger lite tilläggsavkastning.
I fråga om ränteplaceringar var Fronts uppfattning 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 att man trots kriserna lyckas hålla ihop eurosystemet och att
euroländerna och ECB förmår hantera situationen. Nu har vi ändrat oss på denna punkt
och bedömer att risken för att eurosystemet kollapsar till följd av eurokrisen, den s.k.
asylkrisen, Brexit och EU:s avstannade förbundsstatsutveckling har ökat. Särskilt
utmanande anser vi att det närmaste året är, dvs. perioden fram till våren 2018 och det
italienska parlamentsvalet.
Den förändrade synen har avspeglat sig i räntestrategin; redan i somras minskade vi
klart på de s.k. krisländernas statslån i ränteportföljerna och dessutom slopade vi
avsiktligt de mest långsiktiga stats- och företagslånen. Durationen har varit klart
kortare än för jämförelseportföljerna, eftersom vi också bedömde att valet av Trump skulle
leda till högre räntor i USA, vilket skulle avspegla sig på euroområdet.
Det var länge Grekland som befann sig i eurokrisens kärna. Under det senaste året har
landet emellertid slutligen gett efter för finansiärernas vilja. Nu är det det italienska
banksystemet och Italiens förmåga att klara utmaningarna inom ekonomin,
banksektorn och politiken som befinner sig i krisens kärna. Detta sker i ett läge där
Italiens statsskuld nästan är lika stor som Greklands var år 2010, när landet kollapsade.
Det avgörande är att eurosystemet och EU nu har ett oräkneligt antal andra kriser, vilket
innebär att Tysklands och andra ”rika” euroländers förmåga att fortsätta med den
släpphänta och tålmodiga politiken gentemot problemländerna är betydligt mindre än
2010–2014.
ECB har fått en framhävd roll i att dämpa eurokrisen, och utan dess ultralåga styrräntor och
massiva värdepappersköp hade eurosystemet sannolikt redan kollapsat. I och för sig torde
ECB vara tvungen att fortsätta i denna roll ännu länge eftersom större delen av
euroländerna vare sig vill eller förmår genomföra de strukturella förändringar som
eurosystemet kräver. Inte heller marknaden genererar något tryck att 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, eftersom det i nuvarande inflammerade politiska läge inte går att driva på
förbundsstatsutvecklingen – vilket eurosystemet nödvändigtvis behöver för att överleva. En
förbundsstat existerar inte och länderna i euroområdet är egentligen inte längre
intresserade av tanken på att sanera de offentliga ekonomierna eller att binda sig till det
ursprungliga EMU-fördraget. På grund av ECB:s agerande finns det inte ens något tvång
till det. Vem ska respektera EMU-fördraget om inte ens ECB själv gör det? ECB:s
värdepappersköp strider nämligen helt mot andan i fördraget, även om de genom juridisktekniska trick kan genomföras.
Efter Brexit har vi gått in i en mycket farlig tid för eurosystemet, eftersom man nu för
första gången kan teckna flera olika realistiska scenarier över en upplösning av
eurosystemet, med en sannolikhet som ligger över noll. Dessutom hålls det inom ett
drygt år president- och/eller parlamentsval i tre centrala euroländer, Nederländerna,
Frankrike och Italien, där väljarna erbjuds partier/kandidater som har konstaterat att ett
utträde ur euron är ett alternativ till den förda ekonomiska politiken och till utsiktslösheten.
Även om eurosystemet klarar sig genom det närmaste året utan katastrofer orsakade av
valresultaten kommer läget att vara fortsatt svårt och några lösningar på systemfelen i
eurosystemet finns inte i sikte.

Fronts räntestrategi är för tillfället mycket försiktig när det gäller ränterisken och de
s.k. krisländernas statslån, så vi söker avkastning i HY-företagslån. I juni 2016
utvidgades ECB:s köpprogram för värdepapper till IG-företagslån, vilket oundvikligen också
ökade efterfrågan på HY-företagslån och höll ränteskillnaden mellan dessa två stabil.
Eftersom HY-företagslånens duration är klart kortare än för statslån eller IG-företagslån,
ger de vid sidan av en god löpande avkastning säkerhet mot en allmän höjning av långa
räntor.

Den främsta riktlinjen i Fronts aktiestrategi för DM-länder är att prioritera defensiva
branscher. Vad gäller landviktningar är över- och undervikterna mindre, men euroområdet
(inkl. Finland) är fortfarande underviktat. Schweiz och Japan är överviktade, USA något
underviktat. Kanada och Australien sprider risken och skyddar portföljen mot potentiella
världspolitiska risker. Landviktningarna ändrades i betydligt defensivare riktning i
september i fjol.
I aktiestrategin för DM-länderna är branschviktningarna viktigare än landviktningarna. Vid
placeringar överviktar vi företag i sådana branscher där affärsverksamheten är utpräglat
global (teknologi samt industrivaror och industritjänster) eller defensiv (teleoperatörer och
samhällstjänster, såsom elbolag). För ett knappt år sedan, när det började stå klart att alla
centrala amerikanska presidentkandidater (Clinton, Trump och Sanders) uppgav att de
planerade reformera hälso- och sjukvården och skära ned kostnaderna, övergav vi den
långvariga övervikten för hälso- och sjukvård.
I kombinationsportföljerna är aktier i DM-länder klart och aktier i EM-länder marginellt
underviktade. Dessutom har underviktningen av DM-aktier (sedan våren 2015) uttryckligen
inneburit underviktning av europeiska aktier. Japanska och amerikanska aktier har varit så
gott som neutralviktade.
Aktier i EM-länder är förmånligare värderade än aktier i DM-länder, men de politiska
riskerna i anslutning till dem är större, särskilt vad gäller råvaruproducerande länder.
Portföljen med EM-länder ändrades senast hösten 2016, när ryska aktier omviktades till
klar övervikt före det amerikanska presidentvalet. Vi bedömde att rubeln och ryska aktier
skulle klara sig åtminstone relativt bra om Trump väljs till president i USA. Och så skedde.

EM-aktiestrategin prioriterar länder med god balans i ekonomin och goda
tillväxtutsikter. På tillväxtmarknaderna innebär detta en överviktning av asiatiska länder.
Med tanke på betalningsbalansen är läget mest oroväckande i Turkiet, Sydafrika och
Colombia. Överlag har länderna i Latinamerika mer eller mindre kroniska problem med
betalningsbalansen. En ökad protektionism i världsekonomin försvårar uttryckligen läget för
länder med svag yttre balans. I strategin för EM-aktier gäller de mest betydande
underviktningarna för tillfället Latinamerika, oljeproducerande länder, Afrika och östra
Centraleuropa.
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

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

Källa: Bloomberg

I Fronts valutastrategi är valutor utanför euroområdet fortfarande överviktade.
Tidigare innebar detta närmast en överviktning av USD och valutor bundna till den (HKD,
CNY, TWD, KRW samt AUD och CAD). I höstas utvidgades valutaspridningen så att
kombinationsportföljernas ränteplaceringar kompletterades med statslån i GBP och med
IG-företagslån. I december konverterades en del av kontantplaceringarna till SEK, och i
januari kompletterades portföljen med HY-företagslån i industriländer, som har en
valutarisk mot CHF. Av alla placeringar i portföljen Front Strategi är cirka hälften i valuta.

Kriserna i EU når en kulmen i viktiga val under
det närmaste året
EU har levt i kriser de senaste 7 åren. Till följd av finanskrisen hamnade euroområdet i
eurokrisen, som har haft flera kapitel. Efter Greklands första kollaps 2010 har flera
euroländer hamnat i djupa ekonomiska kriser, som de andra EU-länderna och/eller IMF
och ECB har räddat dem från; Grekland, Irland, Portugal, Spanien, Grekland på nytt,
Cypern och igen Grekland en tredje gång 2015. Vid sidan av eurokrisen uppstod 2015
asylkrisen, som har skapat nya konflikter mellan EU-länderna och kommissionen och
därmed i praktiken satt stopp för en fördjupning av EU:s integration. I fjol uppstod
dessutom en kris kring en eventuell upplösning av EU, då Storbritannien i sin
folkomröstning beslutade att lösgöra sig från EU.
Kärnan i eurokrisen består för tillfället av de italienska bankerna, vars problem inte
försvinner utan åtgärder. Det italienska banksystemet behöver en kapitalinjektion på 100–
150 miljarder euro för att bl.a. klara av träsket av oreglerade krediter, som uppgår till cirka
360 miljarder euro. För närvarande befinner vi oss i en återvändsgränd eftersom den som,
enligt den princip om investeraransvar som politikerna driver, i första hand ska drabbas av
förlusterna är investeraren, vilket i Cyperns fall innebar deponenten. Privata placerare vill
naturligtvis inte kapitalisera banker, så det italienska banksystemet har drabbats av en
ökande placerar- och depositionsflykt. Detta visar sig i ECB i form av ökade Target2fordringar (tyska Bundesbank) och Target2-skulder (Italien). Situationen börjar påminna om
depositionsflykten i Spanien 2012. Om problemen i euroområdet endast vore de italienska
bankerna kunde situationen skötas som i Spanien 2012, men nu har eurokrisen tyvärr
kopplingar till de två andra kriserna, och politik har kommit med i bilden.
Vid sidan av de djupa problemen i banksystemet skulle ekonomin och det politiska
beslutsfattandet i Italien nödvändigtvis behöva djupgående strukturella reformer för att
landet ens i teorin kunde vara framgångsrikt som en del av euroområdet. Även på denna
punkt är landet i en återvändsgränd, eftersom Renzis center-vänsterregering föll efter
folkomröstningen om grundlagen i december. Oppositionen fick upp till cirka 60 procent av
rösterna, vilket visar på italienarnas djupa frustration över den politik som bedrivits. Några
reformer är inte att vänta, men de viktigaste oppositionspartierna (den
vänsterpopulistiska Femstjärnerörelsen, högerpartiet Forza Italia och det separatistiska
Lega Nord) har kommit med vaga kommentarer om att lösningen på Italiens problem
vore att lämna eurovalutan och återskapa konkurrenskraften genom en egen
penning- och valutapolitik. Detta i ett läge där det italienska banksystemet skulle kräva
en stabilisering, landets offentliga skuld uppgår till cirka 130 procent av BNP och den
nuvarande regeringen närmast är en expeditionsministär som endast sitter vid makten för
att inte landet ska tvingas till förtida val. Val ordnas senast i maj 2018 och utifrån
opinionsmätningar är det mycket sannolikt att Femstjärnerörelsen blir det största partiet
och tack vare det nuvarande valsystemet får extra parlamentsplatser och därmed ett starkt
mandat för att bli statsministerparti. Asylkrisen ökar instabiliteten i den italienska politiken,
eftersom invandrartrycket för tillfället – till följd av EU:s och Turkiets flyktingavtal –
uttryckligen riktas mot Italien. Frankrike, Schweiz och Österrike har i stor utsträckning
stängt sina gränser för migranter, så även av denna orsak börjar det koka i Italien inför
valet våren 2018.
En annan potentiell källa till politisk kris under det närmaste året är ett Frankrike
som dras med svag tillväxt, stela strukturer och som har drabbats av ett flertal
terroristattacker. Frankrike håller presidentval i två steg i vår (23.4 och 9.5). Det är ett
viktigt val för EU, eftersom det extremnationalistiska partiets ordförande Le Pen direkt efter
resultatet av Brexit-omröstningen meddelade att också fransmännen ska få rösta om
medlemskapet i EU och euron (hösten 2017) ifall hon väljs till president. Under de senaste
15 åren har valkonstellationen senast under den andra valomgången förhindrat att en
kandidat från partiet i fråga segrar, eftersom de traditionella partierna har kommit överens

om att alltid stödja nationalisternas motkandidat. I år kommer situationen att vara en
annan. Den nuvarande, mycket impopuläre presidenten, socialisternas Hollande, ställer
inte ens upp. Vänstern har splittrat sig bakom tre kandidater, och utgående från
opinionsmätningarna förefaller ingen av dem ha möjligheter att nå andra omgången.
Republikanernas Fillon och nationella frontens Le Pen får båda knappt 30 procent av
understödet i de senaste opinionsundersökningarna, så de kommer sannolikt att stå mot
varandra.
För tillfället leder Fillon fortfarande klart över Le Pen i mätningarna med drygt 60 procent av
understödet (mot knappt 40 % för Le Pen) i en andra omgång. Upplägget ser klart ut, men
situationen kan ännu bli gynnsammare för Le Pen under våren. Fillon har nämligen i
värdefrågor (immigration, abort m.m.) positionerat sig som konservativ, så på denna punkt
ligger skillnaden mot Le Pen närmast i betoningarna. I frågor som gäller den ekonomiska
politiken kan Fillion karakteriseras som mycket högersinnad, rentav "thatcheristisk". Le
Pen däremot befinner sig inom den ekonomiska politiken i centern, rentav till vänster, då
hon stödjer en stor offentlig sektor, nuvarande arbetsmarknadspraxis, men erbjuder en
egen valuta och penningpolitik som lösning på de ekonomiska problemen. Om vänstern
inte ens lyckas ta sig till den andra omgången, kan det vara svårt för vänsterpartiernas
ledning att övertala de egna sympatisörerna att rösta på Fillion. Även om vi bedömer att
det är mer sannolikt att Le Pen inte når presidentposten i valet i vår, är det inte
omöjligt. Minst en störning på finansmarknaden är sannolik, när valkonstellationen
börjar bli klar mot slutet av våren. Ränteskillnaden mellan franska och tyska statslån har nu
i vinter börjat öka.
Också i Nederländerna har det högersinnade och nationalistiska Frihetspartiet uppgett att
det har som mål att landet lämnar både EU och euron. Partiets drivkraft är dock framför allt
invandringskritiken, och som en följd av EU:s asylkris har Frihetspartiet gått upp som det
största partiet med ett understöd på cirka 30 procent. Parlamentsvalet i Nederländerna
hålls den 15 mars. Även om ett nederländskt utträde ur euron ännu är långt ifrån
sannolikt, finns det en risk att landet går mot ett politiskt dödläge. Liksom Spanien och
Sverige kan Nederländerna bli ett land med en svag minoritetsregering. I vilket fall som
helst är Nederländernas förmåga att bidra till lösningarna på EU:s kriser avsevärt mindre
framöver.
Också Tyskland står inför val; i september hålls förbundsdagsval och förändringar är att
vänta. Enligt de senaste opinionsundersökningarna tappar förbundskansler Merkels
CDU/CSU – efter misslyckandet i asylkrisen – upp till 10 procentenheter, men behåller
ställningen som det största partiet med drygt 30 procent. Som det nu ser ut hör också
socialdemokraterna (SPD) till förlorarna med ett tapp på cirka 5 procentenheter till drygt 20
procent. Understödet för de gröna har den senaste tiden fallit tillbaka till siffrorna vid valet
2013 (8,5 %), medan extremvänstern (Linke) har återhämtat sig till den nivå de hade i valet
innan (11 %). Liberalerna (FDP) ligger kring femprocentsspärren. För tillfället ser det ut
som om valets segrare skulle bli det nationalistiska, konservativa och invandrarkritiska nya
partiet Afd, som ursprungligen profilerade sig som euroskeptiskt. I opinionsmätningarna har
partiet fått ett understöd på cirka 14 procent. För finansmarknaden kommer det tyska
valet knappast att medföra några större svängningar, eftersom CDU/CSU
fortsättningsvis kommer att vara det största regeringspartiet. Tyskland kommer
emellertid framöver att vara en politiskt svagare aktör när det gäller att lösa EU:s kriser,
eftersom väljarnas budskap angående Merkels politik är klart.
Enligt vår bedömning utgör Italien den största risken under det närmaste året,
framför allt för eurosystemet. Även i bästa fall är EU efter våren 2018 svagare och mer
splittrat än tidigare, men utan en förmåga att lösa sina problem eller fördjupa integrationen.
I värsta fall förbereder Italien och eventuellt också Frankrike ett utträde ur euron, Frankrike
rentav ur EU som Storbritannien. Storbritanniens utträde ur EU i form av en ”hård Brexit”
och valet av Trump till president kunde inte ha kommit vid en sämre tidpunkt för EU och
eurovalutan. Båda skeendena ger bränsle åt politisk oro och oro på finansmarknaden i EU.
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