
Molnen börjar nu skingras
Utsikterna för världsekonomin har blivit klart mer 
positiva i och med utrullningen av vaccin mot covid-19, 
en ny administration på plats i USA och en förhållandevis 
ordnad brexit. Samtidigt medför höga tillgångspriser att 
marknaden är känslig för motgångar på vaccinfronten, 
utbrott av nya elakartade mutationer eller besvikelser 
avseende nya stimulansåtgärder. Eventuella motgångar 
skulle dock sannolikt bli kortvariga. Det jättelika 
projektet att vaccinera världens befolkning fortskrider, 
men har inte oväntat hämmats av produktions- och 
distributionsstörningar. Störningar som dock bedöms avta 
inom kort. Arsenalen av vaccin byggs dessutom hela tiden 
ut samtidigt som deras effekt på nya mutationer utvecklas. 
Det innebär att en bortre gräns för pandemins dramatiska 
inverkan på världsekonomin blir alltmer synbar. Även 
om den nytillträdde presidenten Bidens ambitiösa 
stimulanspaket sannolikt inte kommer att godkännas i 
sin helhet, så säkerställer ändå en demokratiskt styrd 
kongress att ett betydande åtgärdspaket inom kort kan 
klubbas igenom. Ett USA som dessutom tydligt bryter 
med den isolationistiska och protektionistiska trenden 
de senaste fyra åren skapar en ökad trygghet och 
förutsägbarhet i världsekonomin. Sammanfattningsvis 
har inramningen för finansmarknaden på många sätt och 
på kort tid blivit väsentligt gynnsammare. Samtidigt som 
aktiemarknaderna gått i förväg och redan diskonterat en 
betydande förbättring, vilket bland annat avspeglas i höga 
börsvärderingar. Även om kombinationen av uppdragna 
tillgångspriser och en fortsatt otämjd pandemi riskerar 
att i ett kortare perspektiv leda till ökade svängningar 
på marknaden, har vår bedömning av såväl ekonomisk 
tillväxt som börsutveckling blivit betydligt mer positiv.

Utrullningen av vaccin mot covid-19 innebär att marknaden 
nu kan skönja en bortre gräns för hur länge pandemin ska 
hålla sitt grepp över ekonomierna och när restriktionerna 
kan börja lättas. Återhämtningen i världsekonomin hade 
tappat betydande kraft under fjolårets avslutande månader 
som en direkt följd av de tillväxthämmande åtgärder som 
infördes när pandemins andra våg kom under hösten. 
Restriktioner som på flera håll blev nästan lika omfattande 
som de som infördes i samband med den första vågen i 
våras. 

Vaccineringen av världens befolkning är dock ett nytt 
och gigantiskt projekt och inte oväntat har programmen 
drabbats av tillfälliga förseningar. Samtidigt fylls arsenalen 
av effektiva vaccin kontinuerligt på. Det finns inte bara ett 
utan flera vaccin att tillgå och fler är på väg att godkännas. 
En stor fördel är dessutom att de tillgängliga vaccinen 
bygger på skilda tekniker. Pfizers och Modernas vaccin 
som baseras på mRNA teknologi kan till exempel snabbt 

anpassas för att bli effektiva mot nya mutationer av viruset. 
Det kommer att dröja en bit in på året innan vaccineringen 
når en tillräcklig omfattning att vi ser en markant nedgång i 
antalet smittade, men sannolikt inte allt för länge. 

Det kommer krävas att trycket på sjukvården tydligt minskar 
innan restriktionerna för att hejda smittspridningen tas 
bort. Restriktioner som har slagit hårt mot den inhemska 
efterfrågan. Konsumtionen, som är motorn i USA:s 
ekonomi, hade det allt svårare mot slutet av förra året. 
De exceptionella stimulanser som kraftigt bidragit till att 
konsumtionen inledde andra halvan av 2020 med att ta 
gigantiska kliv avslutades i september. Utan statsfinansiellt 
stöd och en arbetsmarknad som bara delvis har repat 
sig efter den stora  inbromsningen förra våren, hade de 
amerikanska hushållens konsumtionsutrymme successivt 
krympt i slutet på förra året. 

Men, med en ny regering har USA nu siktet inställt på en 
återigen betydligt mer expansiv finanspolitik. En kongress 
vars båda kamrar numera styrs av demokrater ger Biden-
administrationen betydligt större handlingsutrymme 
än förväntat. Stimulansåtgärder 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 dessutom att överblickbarheten 
och förutsägbarheten ökar i den amerikanska politiken, 
vars positiva effekt inte ska underskattas. Detsamma gäller 
även på det internationella planet där USA återigen väntas 
inta en mer central plats vilket skapar bättre förutsättningar 
för världsekonomin som helhet.

Ökade restriktioner till följd av höstens andra våg av pandemin 
har slagit ännu hårdare mot den europeiska ekonomin. Av 
den anledningen blir också utrullningen av vaccin det som 
kommer att avgöra när vi ser en tydlig vändpunkt i Europas 
ekonomiska utveckling. Av den anledningen och till följd av 
en mindre expansiv finanspolitik förväntas den europeiska 
återhämtningen initialt komma att släpa efter den i USA. 
Men, när restriktionerna släpps kommer tillväxten i Europa 
även att gynnas av en minskad risk för att regionen ska 
dras in i en expanderad handelskonflikt samt av ett ordnat 
brittiskt EU-utträde.

Det största hotet för den globala tillväxten i dagsläget 
skulle vara allvarliga tillkortakommanden för vaccinen som 
nu är eller inom kort förväntas vara tillgängliga. Allvarliga 
biverkningar, produktionsstörningar eller dålig effekt på 
eventuella nya och allvarliga mutationer av viruset skulle 
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få stor påverkan på en finansmarknad som har prisat in 
ett betydligt positivare förlopp. Även om vi bedömer att 
den risken trots allt är liten, innebär det att inledningen av 
året kommer fortsätta att styras av dragkampen mellan 
smittspridning och vaccinering. Det medför risk för 
perioder med ökade 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 i år 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 optimistiska. 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 ett motsatt läge i form av en inhemska efterfrågan som på 
många håll har hämmats kraftigt av utökade restriktioner 
under höstens andra våg av pandemin. Däremot har inte 
industrins aktivitet påverkats på samma sätt som under 
förra vårens första pandemivåg, utan signalerna från 
industribolagen andas stor optimism. Ifall restriktionerna 
inom kort successivt börjar lättas upp väntas en ökad 
optimism i kombination med fler finanspolitiska 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 och att nuvarande 
prognoser på bolagens vinster i år skulle vara för låga.

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 i efterdyningarna 
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 då 
var att bolagen började redovisa vinster som överträffade 
marknadens förväntningar. En liknande utveckling har blivit 
betydligt sannolikare också i år.

Sammanfattningsvis, även om kombinationen av uppdragna 
tillgångspriser och en alltjämt otämjd pandemi riskerar 
att i ett kortare perspektiv leda till ökade svängningar på 
marknaden, har vår bedömning av såväl ekonomisk tillväxt 
som börsutveckling under innevarande år blivit betydligt 
mer positiv.
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