
Nytt år och nya förutsättningar
Fjolåret lämnade inte många med någon större saknad, 
även om de otaliga offren för pandemin lämnat stora 
tomrum efter sig. Ett på många sätt extremt år var kantat 
av osäkerhet och ibland på randen till kaos. Men, det är 
på ett nästan osannolikt koordinerat sätt som mycket 
av den besvärliga och besynnerliga inramningen hade 
förändrats när vi trädde in i det nya året. Pandemin 
håller förvisso världen i ett fast grepp. Restriktioner för 
att hindra smittans spridning har utökats allt mer och 
närmat sig de nivåer vi såg i våras. Samtidigt har inte bara 
ett utan flera vaccin börjat distribueras. Det kommer att 
dröja innan vaccineringen når en tillräcklig omfattning 
att det avspeglas i ett minskat tryck på sjukvården 
världen över, men sannolikt inte allt för länge. En ny 
administration i USA betyder i sin tur att fyra år av en 
politik karaktäriserad av nationalism, protektionism och 
en hög grad av oförutsägbarhet nu byts ut. En kongress 
vars båda kamrar nu styrs av demokrater kommer leda till 
en del åtgärder som marknaden normalt sett inte gillar. 
Men, mot det ska man ställa inte bara en mer expansiv 
finanspolitik utan även en betydligt ökad överblickbarhet 
och förutsägbarhet. Innan fjolåret kunde summeras fick 
även det brittiska EU-utträdet fastare form och en avtalslös 
brexit kunde undvikas. Handelsavtalet omfattar dock ännu 
inte handeln med tjänster. Men, i och med att ett avtal för 
varuhandeln finns på plats samt överenskommelser på 
andra avgörande punkter har man i sista stund undvikit 
en annars högst oviss och turbulent fortsättning på det 
brittiska uttåget. Sammanfattningsvis står vi i början på 
ett nytt år med en inramning som på många sätt blivit 
väsentligt gynnsammare. Aktiemarknaden har förvisso 
redan prisat in en ordentlig förbättring av bolagens 
möjligheter i år och att deras vinster inom kort ska vara 
tillbaka på nivåer som innan covid-19 satte klorna i 
världsekonomin. Även om höga börsvärderingar och en 
fortsatt galopperande pandemi riskerar att i det korta 
perspektivet leda till ökade svängningar på marknaden 
är vår bedömning av såväl ekonomisk tillväxt som 
börsutveckling nu betydligt mer positiv.

Ett på många sätt extremt år kantat av osäkerhet och ibland 
på randen till kaos kan nu sammanfattas. Ett 2020 som 
dominerades av en ny sort av coronavirus. I efterhand är 
det lätt att glömma att fjolåret trots allt startade med en 
nyfödd optimism. Detta efter att risken för ett eskalerande 
handelskrig minskat efter att USA och Kina kommit överens 
om ett mini-handelsavtal strax innan det årsskiftet. En 
optimism som sedan förbyttes till den djupaste pessimism.

Covid-19 blev först känt i Kina i början på året, vilket ledde 
till att den kinesiska ekonomin mer eller mindre stängde 
ned under första kvartalet. Förväntningarna var dock att 

smittan skulle begränsas. Men, när den kinesiska ekonomin 
tidigt på våren hade lyckats få kontroll på smittspridningen 
och återigen öppnade upp sin ekonomi hade epicentrum för 
det som utvecklats till en pandemi redan flyttats till Europa 
och den amerikanska kontinenten. Nedstängningarna 
av ekonomier som följde runt om i världen kastade in 
världsekonomin i den kanske mest brutala inbromsningen 
någonsin. 

Till skillnad från tidigare kriser i historien agerade såväl 
centralbanker som regeringar denna gång oerhört 
distinkt och snabbt nästan direkt när pandemin svepte in. 
Exceptionella finans- och penningpolitiska stimulanser 
bidrog starkt till att de nästan bottenlösa fallen i ekonomierna 
kunde bromsas upp när den första pandemivågen hade 
bedarrat och restriktionerna lättades. Det tredje kvartalet 
rapporterade om en tvär rekyl uppåt i den ekonomiska 
tillväxten jämfört med tvärniten kvartalet innan. 

Återhämtningen i den globala tillväxten hade dock tappat 
betydande kraft under fjolårets avslutande månader. 
Tillväxtrekylen hackade till betänkligt när pandemin i sin 
andra våg återigen slog klorna i båda sidor av Atlanten. Nya 
restriktioner infördes framför allt i Europa. Restriktioner 
som slog hårt mot den inhemskt inriktade tjänstesektorn. 
Till skillnad från den första pandemivågen under våren 
var tongångarna från företagen i USA – såväl tjänste- som 
varuproducerande – dock fortsatt positiva ända fram till 
årets slut. Däremot hade konsumtionen, motorn i USA:s 
ekonomi, det allt svårare mot slutet av året. De exceptionella 
stimulanser som kraftigt bidragit till att konsumtionen 
inledde andra halvan av 2020 med att ta gigantiska kliv hade 
avslutats i september. 

Ett år, som sannolikt inte kommer att saknas av många, 
avslutades alltså med stora frågetecken kring styrkan i 
världsekonomin. Men, på ett nästan osannolikt koordinerat 
sätt har mycket av den besvärliga och besynnerliga 
inramningen förändrats när vi trädde in i 2021. USA hade 
fått en ny regering med betydligt större handlingsutrymme 
än förväntat. En hård brexit kunde undvikas i sista stund. 
Framförallt hade världen fått det den behövde mest – inte 
bara ett utan flera effektiva vaccin att börja sätta in mot 
pandemin.

Pandemin håller förvisso alltjämt världen i ett fast grepp 
och restriktioner för att hindra smittans spridning har 
utökats till att allt mer likna de vi såg i våras. Samtidigt har 
vaccin börjat distribueras. Omfattningen av vaccineringen 
kommer initialt att gå långsamt, vilket inte är oväntat givet 
att det är ett ofantligt nytt projekt. Det kommer därför att 
dröja innan vaccineringen når en tillräcklig omfattning att 
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det avspeglas i ett minskat tryck på sjukvården världen över, 
men sannolikt inte allt för länge. 

En ny administration i USA betyder i sin tur att de senaste 
fyra åren av en politik karaktäriserad av nationalism, 
protektionism och en hög grad av oförutsägbarhet nu byts 
ut. En kongress vars båda kamrar nu styrs demokrater 
kommer att leda till en del åtgärder som marknaden kanske 
normalt sett inte gillar. Mot det ska man ställa en betydligt 
mer expansiv finanspolitik. Åtgärder kommer nu snabbt att 
sjösättas för att undsätta hushållen. Stimulanser som väntas 
lyfta konsumtionen tillbaka in på den återhämtningsbana 
vi såg under hösten. En högre efterfrågan ökar samtidigt 
sannolikheten för att företag, som hade blivit mer försiktiga 
under fjolårets sista månader, återigen ska börja nyanställa. 
Regeringsskiftet betyder kanske framför allt en betydligt 
ökad överblickbarhet och förutsägbarhet. Men, det betyder 
även att USA återigen intar en efterlängtad mer central 
plats på den internationella scenen, vilket skapar ett ökat 
lugn på marknaden. 

Innan fjolåret kunde summeras fick även det brittiska 
EU-utträdet fastare form och en avtalslös brexit kunde 
undvikas. Handelsavtalet omfattar dock ännu inte handeln 
med tjänster. Men, i och med att avtal för varuhandeln 
finns på plats samt överenskommelser på andra avgörande 
punkter så har man i sista stund undvikit en annars högst 
oviss och turbulent fortsättning på det brittiska uttåget. 
Frågan om hur förhållandet skulle se ut efter skilsmässan 
hade skapat stor förvirring under det gångna året. Minskade 
restriktioner när vaccineringen tar fart, minskad risk att 
USA:s och Kinas handelskonflikt även ska expandera till 
att även omfatta Europa och ett ordnat brittiskt EU-utträde 
väntas ge Europa ett klart förbättrat utgångsläge i år.

Vi har alltså i början på det nya året en inramning som 
på många sätt blivit betydligt gynnsammare. Under 
inledningen av året kommer dock utvecklingen att styras 
av dragkampen mellan smittspridning och vaccinering, 
vilket kan komma att leda till perioder med stora 
fluktuationer på marknaden. En risk som förstärks av höga 
börsvärderingar. Aktiemarknaden har nämligen redan 
prisat in en ordentlig förbättring av bolagens möjligheter i 
år. Börsbolagens vinster förväntas inom ett par kvartal vara 
tillbaka på samma nivåer som innan covid-19 satte klorna 
i världsekonomin. Förväntningar att bolagens vinster i år 
ska vara tillbaka på 2019 års nivåer kan vid första anblick 
te sig väl optimistiska. Världen befinner sig trots allt i den 
brutalaste recessionen i mannaminne. Det är dock värt 
att påminna om att företagens vinster under 2019 inte var 
fantastiska. Ekonomierna världen över var tudelade i en 
ofta stark inhemsk efterfrågan och en mer exportinriktad 
industri som hämmades av den då överhängande risken för 
ett eskalerande handelskrig. Det innebar att tillväxten i den 
globala ekonomin var positiv, men inte hög. I dagsläget har 
vi en redan växande industriaktivitet. Ifall restriktioner inom 
kort successivt börjar lättas upp väntas en ökad optimism 
i kombination med ökade stimulanser och en uppdämd 
efterfrågan leda till ett tydligt uppsving för hela ekonomin. 

Det skulle i sin tur betyda en bredare och starkare global 
konjunktur jämfört 2019.

Det är mot den bakgrunden man ska värdera nuvarande 
höga pris på börserna. Vi har haft lika utmanande hög 
värdering på Stockholmsbörsen två gånger tidigare under 
de senaste knappa tjugo åren. Vid båda tillfällen var det i 
samband med kriser – finanskrisen och efterspelet av 
milleniumkrisen. Vid båda tillfällen fortsatte den svenska 
börsen att stiga trots att den var dyr i förhållande till 
börsbolagens förväntade vinstutveckling. Vad som hände 
var att bolagen började redovisa vinster som överträffade 
marknadens förväntningar. En liknande utveckling har blivit 
betydligt sannolikare också i år.

Höga börsvärderingar och en fortsatt galopperande 
pandemi riskerar dock att i det korta perspektivet leda till 
ökade svängningar på marknaden. Men vår bedömning 
av såväl ekonomisk tillväxt som börsutveckling har, mot 
bakgrund av en betydligt förbättrad inramning, betydligt 
klart mer positiv.
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