
Går vi mot vinter eller vår i höst?
Hösten är här och med den, som befarat, en ökad 
smittspridning. En ökning som bland annat följer av en mer 
omfattande provtagning och som till stor del kan kopplas 
till grupper som inte tillhör riskgrupperna. Avgörande 
blir om fler insjukna också leder till en situation som 
sjukvården inte klarar av. Läget har blivit mer ansträngt, 
inte minst i Europa, och som en följd av detta har nya 
restriktioner införts. Dramatiska åtgärder i paritet med de 
som infördes i våras är dock inte sannolika. I och med det 
bedömer vi inte heller att den pågående återhämtningen 
i världsekonomin kommer att påverkas på ett avgörande 
sätt, även om nya partiella restriktioner får en hämmande 
effekt. Det är just den fortsatta återhämtningen och 
hur snabb den blir som kommer fälla ett avgörande för 
marknaden. Förväntningarna på aktiemarknaderna 
är att den globala ekonomin redan i början på nästa år 
ska ha återtagit mycket av förlorad mark. Ifall dessa 
förväntningar är rimliga eller inte är det alltjämt omöjligt 
att sia om. Den statistik som har publicerats visar på en 
tydlig återhämtning i den globala ekonomin, men de tvära 
kasten i data gör dock att den blir mindre behjälplig för 
att dra slutsatser om framtiden. Fallet i världsekonomin 
har varit historiskt i termer av snabbhet och djup, men 
även rekylen uppåt har varit brant. Det här abrupta 
konjunkturförloppet till följd av pandemins snabba förlopp, 
men också snabbheten och omfattningen av penning- 
och finanspolitiska stimulanser, omöjliggör jämförelser 
med tidigare kriser. Mot bakgrund av den här ovanligt 
hoptryckta konjunkturutvecklingen blir den snabba 
rekylen på världens börser efter fallet i mars inte orimlig. 
Aktiemarknaden blickar framåt med förväntningar på att 
återhämtningen och därmed börsbolagens vinster ska 
ha tagit igen det mesta av tappet i början på nästa år. Det 
betyder samtidigt att börserna har blivit högt värderade 
i förhållande till bolagens vinstutveckling. En hög 
värdering behöver dock inte betyda att börsen är dömd 
till nedgång. Under de senaste nästan tjugo åren har vi 
haft börsvärderingar lika utmanande höga vid två tidigare 
tillfällen. Båda gångerna fortsatte aktiemarknaden stiga 
trots att den var dyr och osäkerheten stor. 

Huruvida det är en andra våg eller en uppskjuten 
fortsättning på den första är oklart. Helt klart är dock 
att hösten som befarat har inneburit att antalet smittade 
av covid-19 har ökat. Fler smittade till följd av en 
signifikant ökad provtagning behöver inte bli allvarligt 
så länge som inte riskgrupper drabbas. Tyvärr ser vi 
dock tecken på att antalet insjuknade som placeras på 
intensivvårdsavdelningar har ökat på flera håll i Europa. 
En ökad belastning i sjukvården och stigande dödsfall 
till följd av pandemin har lett till nya eller utökade 
restriktioner för att minska smittspridningen. Däremot 

är inte nedstängningar av den omfattning vi bevittande i 
våras sannolika. Men, även begränsade restriktioner får 
negativa effekter på den ekonomiska tillväxten. I och med 
det så kvarstår mycket av den osäkerhet som har präglat 
vår marknadssyn sedan i våras beroende på att covid-19 
fortsätter att sätta ramarna för den ekonomiska tillväxten 
och därmed också styr marknadsförutsättningarna.

Återhämtningen i världsekonomin efter den mest brutala 
inbromsningen i mannaminne har hittills varit övertygande. 
En återhämtning som gjorts möjlig genom extraordinära 
policyåtgärder från regeringar och centralbanker. 
Det abrupta förloppet i den här krisen i kombination 
med snabbheten och omfattningen av penning- och 
finanspolitiska stimulanser gör att jämförelser med 
tidigare kriser inte blir speciellt gångbara. Tillväxtfallet 
har varit historiskt i termer av snabbhet och djup, men 
även rekylen uppåt har hittills varit snabbare jämfört med 
tidigare chocker.

Utvecklingen i den kinesiska ekonomin skulle kunna ge 
viss vägledning kring ett sannolikt förlopp i pandemins 
spår också i övriga världen. Mittens rike stängdes till 
stora delar ned under årets första kvartal för att sedan 
successivt börja öppnas upp i slutet av mars. Kina ligger 
därmed ett kvartal före till exempel Europa och USA i 
pandemi-cykeln. Det kinesiska BNP-fallet under årets 
tre första månader var lika extraordinärt som nedgången 
västvärlden registrerade kvartalet efter. Kinas BNP föll 
då med nästan 13 procentenheter. Under andra kvartalet 
hade tillväxten återigen studsat upp, om än inte till 
samma nivå som i slutet av förra året. I augusti växte 
dock industriproduktionen som innan pandemin och 
även detaljhandelsförsäljningen rapporterades för första 
gången i år ha ökat jämfört i fjol. 

En återhämtning är på väg också i Europa och USA. De 
ovanligt tvära kasten i den ekonomiska statistiken gör 
den däremot mindre behjälplig för att dra slutsatser 
om framtiden. Den mest fullständiga statistiken som 
publiceras är BNP-data, men den redovisas kvartalsvis 
och med en betydande eftersläpning. För att försöka bilda 
sig en uppfattning om den ekonomiska utvecklingen mer 
i närtid får man istället förlita sig på data som släpps mer 
frekvent.  Månadsstatistiken har visat på en begynnande 
rekyl redan i maj och juni efter att de mer omfattande 
nedstängningarna i västekonomierna avslutades. Men, 
antalet mätpunkter vi har från månadsvisa siffror 
är alltjämt begränsat beroende på att även den ofta 
publiceras med en betydande eftersläpning. Den normalt 
sett mest aktuella informationen vi har att luta oss mot 
är resultaten av sonderingar. Problemet med den här 
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typen av undersökningar är att den inte mäter någonting 
fysiskt utan respondenterna ger kvalitativa bedömningar 
av sin situation jämfört med föregående månad. Snabbt 
förändrade förutsättningar till följd av pandemin  för de 
som svarar på enkäterna gör att den här typen av data 
har  blivit mindre användbar. Att flertalet företag uppger 
en förbättrad situation efter att drakoniska restriktioner 
lättats är inte konstigt, men det innebär också att 
förbättringen överdrivs i den här typen av statistik eftersom 
den sker från ovanligt låga nivåer. Det gör den här tidiga 
statistiken just nu svår att översätta till faktiskt uppmätt 
aktivitet.

Sammantaget utifrån det vi har att tillgå i form av mjuka 
eller hårda data har vi en tydlig återhämtning i den 
globala ekonomin efter tvärniten i våras. Det finns dock 
en fortsatt osäkerhet kring den aktuella styrkan i den 
återhämtningen som inte bara är hänförlig till en minskad 
tillförlitlighet till den ekonomiska statistiken. I Europa har 
nya partiella restriktioner införts vilket skapar en mer 
oviss utveckling, inte minst för den inhemska efterfrågan. 
Även om mer omfattande nedstängningar liknande de vi 
såg runt om i Europa under våren inte är sannolika, så 
kommer nya restriktioner att ha en dämpande effekt på 
den europeiska tillväxten. En effekt som redan har börjat 
avspeglas i en vikande trend i sonderingarna av aktiviteten 
hos europeiska tjänsteföretag. Tjänstebolagen är mer 
beroende av inhemsk efterfrågan varför åtgärder på 
hemmaplan ämnade att hejda smittspridningen slår hårt 
mot den sektorn. Industriaktiviteten i Europa har däremot 
rapporterats öka varje månad. 

Tillväxtsignalerna från USA har varit stabilare. Till exempel 
har sysselsättningen i USA under de fem månaderna 
sedan i maj ökat betydligt mer än någon enskild månad 
tidigare i historien. Trots det är antalet anställda fortsatt 
drygt 10 miljoner färre jämfört med i februari efter att 
22 miljoner amerikaner förlorade sina jobb i mars och 
framförallt april. Ökningen av nya jobb har successivt 
dämpats vilket skapar en mer osäker inramning för 
konsumtionen, som utgör ungefär två tredjedelar av 
landets ekonomi. En konsumtion som tydligt har vänt 
uppåt hjälpt av finanspolitiska stimulanser. Stimulanser 
som nu har avslutats. Ett mer dämpad jobbskapande visar 
på behovet av nya finanspolitiska stimulanser för att hålla 
uppe hushållens konsumtionsmöjligheter. Det politiska 
läget i USA grumlar dock i skrivande stund utsikterna för 
nya åtgärdspaket.

Det är det förestående amerikanska presidentvalet som 
spökar och som sätter käppar i hjulen för välbehövliga 
stimulanser. Ett val som förutom detta kan komma att 
bli ovanligt stökigt. En redan oförutsägbar president 

kan komma att bli ännu mer oförutsägbar när han ska 
försöka vända motvinden i sin kandidatur för en andra 
mandatperiod. Med stor sannolikhet kommer vi dock att 
få ett presidentbyte i november. Ett jämnt val riskerar 
dock att leda till turbulens i och med att valresultatet då 
kommer att bestridas. I vilken omfattning den ekonomiska 
politiken skulle ändras av ett maktskifte i Vita huset blir 
i sin tur avhängigt av hur maktförhållandet i kongressen 
ser ut efter valet. Det mest troliga är att demokraterna 
behåller majoriteten i representanthuset, men frågan 
vem som kommer att styra senaten. Skulle vi få ett 
maktskifte också i senaten så kommer omläggningen 
i den amerikanska politiken att bli betydligt större. En 
omläggning som vi bedömer inte minst kommer att betyda 
en helt annan miljö- och energipolitik. Finanspolitiken 
blir sannolikt sammantaget mindre aktiemarknadsvänlig, 
men det ska vägas mot att politiken generellt sett blir mer 
överblickbar. En för marknaden positiv effekt som inte ska 
underskattas. 

Mot bakgrund av den här alltjämt stora osäkerheten 
avseende styrkan i den globala ekonomin kan man tycka 
att börsens snabba återhämtning efter börsfallet i mars 
är omotiverad. Jämfört med börsutvecklingen i samband 
med finanskrisen kan man konstatera att nedgången varit 
blygsammare, men betydligt tvärare, och framförallt att 
återhämtningen varit klart mycket snabbare. Fokus bland 
investerare ligger 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 helår väntas däremot vara tillbaka på 
samma nivåer som ifjol.  Med andra ord är förväntningarna 
på aktiemarknaderna att den ekonomiska kräftgången ska 
bli relativt kortvarig. 

Nuvarande prognoser på bolagens framtida vinster medför 
att priset på OMXS30 indexet i relation till nuvarande 
vinstprognoser 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 tillbaka ungefär på fjolårets 
nivå, sjunker dock Stockholmsbörsens värdering baserat 
på 2021 års vinster till ca 17. Det är lägre, men fortfarande 
högt. Om aktiemarknadens förväntningar är rimliga eller 
inte är svårt att säga i och med att det är pandemin som 
styr. Hög börsvärdering behöver dock 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. Här är det värt att påminna sig om att 
de aktuella förväntningarna på bolagens framtida vinster 
i relation till vad de var 2019 inte innebär jämförelser 
med någon för företagen ouppnåbar aktivitetsnivå. Medan 
tjänstesektorn i fjol gynnades av en robust inhemsk 
efterfrågan, befann sig stora delar av världens industri i 
någonting som mer liknande en recession under förra året 
till följd av oron för ett eskalerande handelskrig.

Sammanfattningsvis har världsekonomin 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. Det är kanske 
viktigare än någonsin att se över placeringar och risker i 
sin portfölj.
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