
Svårnavigerat
Även om ett visst lugn i skrivande stund kan skönjas på 
marknaden är inramningen ovanligt osäker. COVID-19 
fortsätter att styra en marknad som under hösten 
sannolikt kommer att kantas av fler orosmoln. Efter 
den mest abrupta inbromsningen i mannaminne har 
världsekonomin redan börjat återhämta sig understödd 
av extraordinära policyåtgärder från regeringar och 
centralbanker. Avgörande för finansmarknaderna blir 
hur snabb återhämtningen blir. De tvära kasten i den 
ekonomiska statistiken till följd av nedstängningar och 
öppnanden av ekonomier gör att den blir mindre behjälplig 
för att dra slutsatser om framtiden. Osäkerheten till 
trots har börsvärderingarna skjutit i höjden drivet 
av förväntningar på att den globala ekonomin redan 
mot slutet på året ska ha återtagit förlorad mark. Ifall 
dessa förväntningar är rimliga eller inte är det alltjämt 
omöjligt att sia om. Risken för bakslag i form av en ökad 
smittspridning som resulterar i nya tillväxthämmande 
restriktioner är hela tiden överhängande. Tiden fram 
till det amerikanska presidentvalet i november riskerar 
dessutom att bli extra skakig när en oberäknelig 
president ska försöka vända opinionen i USA. Men, under 
de senaste nästan tjugo åren har vi haft börsvärderingar 
lika utmanande höga vid två tidigare tillfällen. Båda 
gångerna fortsatte börsen stiga trots att den var dyr och 
osäkerheten stor. Hög börsvärdering behöver inte betyda 
att börsen är dömd till nedgång.

Marknaden har sedan i våras visat på en gradvis ökad op-
timism. Även om ett visst lugn har infunnit sig, är vägen 
framåt för finansmarknaderna fortsatt ovanligt svårnavi-
gerad. COVID-19 fortsätter att styra utvecklingen i världs-
ekonomin och därmed också marknadsförutsättningarna. 
Den tidigare nästan fullständiga nedstängningen i stora 
delar av västvärlden har kastat in den globala ekonomin 
i en recession. Inbromsningen har varit den mest brutala 
i mannaminne, med en ekonomisk tillväxt i fritt fall under 
andra kvartalet. Marknadens fokus ligger dock i detta nu 
inte på utvecklingen i år, utan på nästa år. Förväntningar-
na är att världsekonomin kommer bromsa in ytterligare 
åtminstone ett kvartal, men mot slutet på året återigen ha 
hämtat upp stora delar av tappet.  

Längden på inbromsningen i den globala ekonomin blir 
det som fäller avgörande för finansmarknaden framöver. 
Även om marknaden präglas av ett ökat lugn, så famlar 
vi i den frågan alltjämt i mörker. Det abrupta förloppet i 
kombination med snabbheten och omfattningen av pen-
ning- och finanspolitiska stimulanser omöjliggör jämfö-
relser med tidigare kriser. Samtidigt som fallet har varit 
historiskt i termer av snabbhet och djup blir även rekylen 
uppåt sannolikt betydligt snabbare jämfört med tidigare 

chocker, nu när ekonomierna återigen har öppnat upp ef-
ter nedstängningarna. Tillväxtsiffrorna förväntas bli betyd-
ligt bättre under innevarande kvartal, men frågan är hur 
mycket bättre?

Den enda referens vi har i dagsläget är utvecklingen i den 
kinesiska ekonomin. Landet stängdes till stora delar ned 
under årets första kvartal för att sedan successivt börja 
öppnas upp i slutet av mars. Kina ligger därmed ett kvar-
tal före Europa och USA i pandemi-cykeln. Det kinesiska 
BNP-fallet under årets tre första månader var lika extra-
ordinärt som det vi nu har sett i västvärlden. Kinas BNP 
föll då extremt kraftigt med nästan 13 procentenheter, 
men hade under andra kvartalet studsat upp igen om än 
inte tillbaka till tillväxtnivån i slutet av förra året.

En återhämtning är på väg också i Europa och USA. Må-
nadsstatistiken visar på en tydlig rekyl i maj och juni efter 
att nedstängningen av västekonomierna gradvis avsluta-
des. BNP-fallet dämpades sålunda gradvis redan under 
senare delen av det andra kvartalet och skulle återhämt-
ningen fortsätta i samma omfattning blir tillväxtfallet be-
tydligt mindre under det tredje kvartalet. 

För att försöka besvara frågan hur snabbt världsekonomin 
kan komma att återhämta sig blir makroekonomisk data 
mindre behjälplig än vanligt. Detta på grund av de excep-
tionellt kraftiga svängningarna i statistiken. Till exempel 
hade sysselsättningen i USA under de tre senaste måna-
derna varje månad ökat betydligt mer än någon enskild 
månad tidigare i historien. Ändå är antalet anställda fort-
satt nästan 13 miljoner färre jämfört med i februari bero-
ende på att 22 miljoner amerikaner förlorade sina jobb i 
mars och framförallt april. Därför är det i dagsläget mer 
intressant att titta på data i termer av nivåer snarare än 
förändringar. Tittar vi på återhämtningen i USA utifrån ak-
tuella nivåer på konsumtionen och industriproduktionen 
är vi alltjämt en bra bit ifrån en återgång till läget innan 
pandemin slog till. Konsumtionen i juni var i nivå med vad 
den var i början på 2018 och produktionen var endast till-
baka på 2011 års nivåer. Samtidigt har ökningstalen i de 
senaste utfallen varit höga.

Mot bakgrund av den här fortsatt stora osäkerheten av-
seende styrkan i den globala ekonomin kan man tycka att 
börsens snabba återhämtning efter börsfallet, på cirka 35 
procent, som inleddes i slutet på februari är omotiverad. 
Jämfört med börsutvecklingen i samband med finanskri-
sen kan man konstatera att nedgången varit blygsammare, 
men betydligt tvärare, och framförallt att återhämtningen 
varit klart mycket snabbare. Men, börsutvecklingen i pan-
demins spår måste sättas i relation till krisens förlopp och 
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de motåtgärder som satts in. Fokus bland investerare lig-
ger just nu inte på bolagens vinstutveckling i år utan på 
en återhämtning nästa år. Prognoserna för helåret 2020 
pekar på substantiella fall i bolagens vinster. Jämfört med 
redovisade vinster för 2019 förväntas svenska, europeiska 
och amerikanska börsbolag aggregerat rapportera vinster 
som blir 20 – 35 procent lägre i år. Vinsterna för nästa hel-
år väntas däremot vara tillbaka på samma nivåer som ifjol. 
Vår tolkning av dessa prognoser är att aktiemarknaden 
ser framför sig betydande vinsttapp under åtminstone det 
andra och tredje kvartalet i år, men att vinsterna därefter 
blir bättre. 

Nuvarande prognoser på bolagens framtida vinster medför 
att priset på OMXS30 indexet i relation till dessa blir minst 
sagt utmanande. Ett PE-tal för OMXS30 indexet på över 20, 
räknat på vinstprognoserna för i år, är högt. I och med att 
de svenska börsbolagens vinster nästa år spås vara till-
baka ungefär på fjolårets nivå, sjunker dock Stockholms-
börsens värdering baserat på 2021 års vinster till ca 17. 
Det är lägre, men fortfarande högt. Är förväntningarna på 
aktiemarknaden rimliga eller inte? Det är i det närmaste 
omöjligt att sia om. Pandemins fortsatta utveckling blir av-
görande. Hög börsvärdering behöver nämligen inte betyda 
att börsen är dömd till nedgång. Under de senaste sjutton 
åren har vi haft börsvärderingar lika utmanande höga som 
idag vid två tidigare tillfällen. Båda gångerna steg börsen 
trots att den också vid dessa tillfällen var ovanligt dyr. Vad 
som då hände var att bolagens vinster växte in i den höga 
värderingen i och med att den globala tillväxten blev högre 
än förväntat. 

Sammanfattningsvis har världsekonomin har tydligt börjat 
återhämta sig. Avgörande för finansmarknaderna är hur 
snabb den återhämtningen blir. Hittills utifrån den be-
gränsade och svårtolkade makroekonomiska data vi har 
tillgå finns det ingenting som motsäger att återhämtning-
en ska kunna infria aktiemarknadens förhoppningar, men 
inte heller att den är på något sätt är given. Under hösten 
lurar utöver pandemin dessutom andra potentiella minor 
för marknaden. Inför höstens amerikanska presidentval är 
till exempel risken stor att Trump kan komma att bli ännu 
mer oförutsägbar när han ska försöka vända motvinden i 
sin kandidatur för en andra mandatperiod. Det är kanske 
viktigare än någonsin att se över placeringar och risker i 
sin portfölj.
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