
Kapplöpning mellan pandemi och vaccin
Världen befinner sig just nu i en kapplöpning mellan en 
snabb utbredning av covid-19 och det mödosamma fram-
tagandet av ett vaccin. Farhågor finns att en oroväckande 
snabb smittspridning till slut ska resultera i lika drama-
tiska nedstängningar av hela ekonomier som vi upplev-
de i våras. Men, precis som i Aisopos fabel om haren och 
sköldpaddan är utgången inte given. Uppmuntrande sig-
naler om att inte bara ett utan två vaccin ska kunna bör-
ja distribueras inom kort har ökat marknadens tro på att 
sköldpaddans ihärdighet kanske ändå ska segra. 

Den här dragkampen mellan hopp och förtvivlan, mellan liv 
och död, blir avgörande för marknaden eftersom den sät-
ter ramarna för den ekonomiska tillväxten i världen. Fallet 
i världsekonomin har varit historiskt i termer av snabbhet 
och djup, men även rekylen uppåt har varit brant. Det är 
den fortsatta återhämtningen och hur snabb den blir som 
kommer fälla ett avgörande för marknaden. Hittills har 
världsekonomin visat tecken på ett tillfrisknande betydligt 
snabbare jämfört med tidigare chocker. Detta inte minst till 
följd av de extraordinära policyåtgärder som regeringar och 
centralbanker lanserade när pandemin sköljde över oss. 
Det abrupta förloppet i båda riktningar under pandemin gör 
jämförelser med tidigare kriser inte speciellt gångbara. 
Utvecklingen i den kinesiska ekonomin skulle kunna ge viss 
vägledning kring ett sannolikt förlopp också i väst. Stora 
delar av Kinas ekonomi stängdes ned under årets första 
kvartal för att sedan successivt börja öppnas upp i slutet av 
mars. Kina ligger därmed ett kvartal före till exempel Euro-
pa och USA i pandemi-cykeln. Tillväxten i Kina rapportera-
des under det tredje kvartalet ha hämtat hem nästan hela 
fallet ett halvår tidigare. 

Jämförelsen med den kinesiska utvecklingen har dock bli-
vit mindre gångbar i och med att västvärldens ekonomier 
drabbats hårt av en andra våg av pandemin. En allt mer an-
strängd situation har medfört nya restriktioner. Det finns en 
överhängande risk att en fortsatt förvärrad situation med en 
dramatisk minskning av antalet lediga sjukhussängar ska 
leda till lika drakoniska åtgärder som i våras. Det är dock 
alltjämt inte det mest sannolika scenariot. Men, fler och ut-
ökade restriktioner riskerar sätta krokben för den pågåen-
de återhämningen i världsekonomin. 

Återhämtningen hittills har dock varit övertygande också i 
väst. Även om ekonomierna hade fortsatt krympa under det 
tredje kvartalet jämfört med samma period i fjol så var till-
växttappet betydligt lägre än under kvartalet innan. Frågan 
är hur mycket fart tillväxten kommer att ha tappat under 
årets avslutande tre månader till följd av utökade restrik-
tioner. Det finns även frågetecken kring styrkan i den ame-
rikanska konsumtionen mot slutet på året. Hushållens ef-

terfrågan utgör ungefär två tredjedelar av USA:s ekonomi 
och den har stöttats allt sedan pandemin drabbade landet 
av stora finanspolitiska åtgärder. Åtgärder som avslutades i 
september. Trots en bred parlamentarisk förståelse för be-
hovet av nya stimulanser har det politiska läget i USA skjutit 
nya åtgärdspaket i sank. Presidentvalets efterspel riskerar 
dessutom att ytterligare fördröja välbehövliga stimulanser.

Ett avklarat presidentval i USA har annars reducerat en hel 
del osäkerhet, Även om Trump-lägret fortfarande, när detta 
skrivs, famlar efter halmstrån för att undvika det uppenbara 
nämligen att man har förlorat, så kommer en ny president 
att träda in i Vita huset. Valets efterspel, om än exceptio-
nellt, bedöms få en begränsad inverkan på marknaden nu 
när valet trots allt är över. Man kan tycka att det är nästan 
komiskt, men turbulensen efter valet skapar en inramning 
som inte gagnar vare sig den tillträdande Biden-adminis-
trationen eller synen på demokrati i USA. Den sittande pre-
sidenten kommer att inom en snar framtid tvingas lämna 
makten, men han kommer då att ha sått tvivel bland en stor 
del av USA:s befolkning att valet inte gått rätt till. Genom att 
redan på ett tidigt stadium proklamera att valfusk riskerar 
att leda till ett maktövertagande, inte av demokrater utan 
av socialister, har han öppnat för en ännu större polarise-
ring i det amerikanska samhället. Ett påstående, hur föga 
sanningsenligt det än må vara, som upprepats tillräckligt 
många gånger blir bland sympatisörer till slut en sanning. 
Det är tyvärr det bittra eftermälet Trump lämnar efter sig. 
Samtidigt kan man dra två klart positiva slutsatser av makt-
skiftet. För det första, USA kommer återigen ta plats på 
den internationella scenen och blir en mer central aktör i 
världssamfundets olika samarbetsorgan. För det andra, en 
ny administration innebär en tydligt ökad överblickbarhet 
och förutsägbarhet jämfört med vad som varit fallet under 
de senaste fyra åren. Två förändringar vars positiva effekter 
man inte ska underskatta.

Mot bakgrund av den hittills ovanligt hoptryckta konjunk-
turutvecklingen blir den snabba rekylen på världens bör-
ser efter fallet i mars inte orimlig. Aktiemarknaden blickar 
framåt med förväntningar på att tillväxten i världsekonomin, 
och därmed också börsbolagens vinster, ska ha tagit igen 
det mesta av det stora tappet i våren redan under första 
delen av nästa år. Förväntningar som inte motsägs av de 
tillväxtsiffror som hittills har hunnit redovisas, men som 
inte heller har cementerats av dem. Samtidigt har priset på 
börserna blivit höga i förhållande till bolagens förväntade 
vinstutveckling innevarande år. En hög värdering behöver 
dock inte betyda att börsen är dömd till nedgång. Under de 
senaste nästan tjugo åren har den svenska börsen haft en 
värdering lika utmanande hög vid två tidigare tillfällen. Båda 
gångerna fortsatte aktiemarknaden stiga, trots att den var 
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dyr och osäkerheten stor, till följd av att bolagen redovisa-
de vinster som överträffade prognoserna. Prognoserna på 
börsbolagens vinster nästa år är att de ska bli i paritet med 
de vinster som redovisades för 2019. Här är det värt att på-
minna att de aktuella förväntningarna på bolagens framtida 
vinster i relation till vad de var 2019 inte innebär jämförel-
ser med någon för företagen ouppnåbar aktivitetsnivå. Det 
är lätt att glömma att stora delar av världens industri i fjol 
befann sig i vad som liknande en recession till följd av risken 
för ett eskalerande handelskrig.

Sammanfattningsvis har världsekonomin tydligt börjat åter-
hämta sig. En ökad smittspridning riskerar dock att sätta 
käppar i hjulen för den fortsatta återhämtningen. Samtidigt 
rapporteras framgångar i arbetet med att ta fram ett funge-
rande vaccin inom kort. Av dessa två motsatta krafter i spel 
verkar marknaden, åtminstone när detta skrivs, i högre 
grad satsa på sköldpaddan. Vi står dock sannolikt inför en 
stökig period på marknaden och det är därför kanske vik-
tigare än någonsin att se över placeringar och risker i sin 
portfölj.
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