
En välkommen vändpunkt väntar
Förväntningarna på en signifikant återhämtning i 
världsekonomin har vuxit. Förväntningar som inte är 
tagna ur tomma intet. När vaccineringen inom kort 
kommit så långt att restriktionerna börjar släppas finns 
en stor uppdämd efterfrågan på allt sådant som världens 
hushåll har fått avstå under pandemin. I ett närmare 
perspektiv väntas nya extraordinära finanspolitiska 
stimulanser i USA lyfta inte bara den amerikanska 
efterfrågan utan tillväxten globalt. 

I USA har hushållens konsumtion, som är motorn i landets 
ekonomi, under årets första kvartal visat på en tydlig 
pånyttfödelse. Biden-administrationen har därefter lanserat 
ett ännu större åtgärdspaket på 1 900 miljarder USD som 
bland annat omfattar nya checkar till de flesta hushållen i 
USA. Detta tillsammans med en förlängning av det federala 
programmet med extra arbetslöshetsersättningar kommer 
att ge hushållens efterfrågan en extra skjuts under våren. 
Däremot är det inte åtgärder som uthålligt kan hålla uppe 
konsumtionen. En varaktig återhämtning är avhängig av 
att fler amerikaner får jobb. Därför blir utvecklingen på 
arbetsmarknaden den viktigaste pusselbiten för att USA:s 
ekonomi långsiktigt ska kunna fortsätta sitt tillfrisknande. 
Nya jobb kommer nu att skapas i en betydligt raskare takt. 
En utbredd vaccinering och en minskad politisk osäkerhet i 
kombination med en klart högre aktivitet och optimism hos 
företagen ökar deras behov och vilja att anställa.

Den europeiska återhämtningen släpar dock efter den 
i USA. Detta beroende på att utrullningen av vaccin har 
varit långsammare, vilket i sin tur har fått som följd att 
restriktionerna blivit mer långvariga. Dessutom har inte 
den europeiska ekonomin fått samma kick-start som den 
amerikanska av nya finanspolitiska stimulanser. Men, en 
vändpunkt för Europa ligger inte långt borta. Den uppdämda 
efterfrågan är dessutom sannolikt större än i USA till följd 
av hårdare och mer utdragna restriktioner.

Den ekonomiska utvecklingen har det senaste året inte varit 
konjunkturdriven utan eventdriven till följd av pandemin. Nu 
står en tydlig vändpunkt i den globala tillväxten inför dörren 
vilket återigen gör utvecklingen konjunkturdriven. Det är 
i sin tur en inramning som främst väntas gynna cykliska 
bolag vars efterfrågan och vinster utvecklas i linje med 
konjunkturcykeln. Cykliska industribolag gick in i en kraftig 
lågkonjunktur till följd av pandemin. Det var dock ingen 
inbromsning från några toppnivåer, utan den följde ganska 
omgående på redan vingklippt utveckling under 2019. När 
industrins aktivitet var som lägst i våras under pandemins 
första våg skar företagen kraftigt ned sina kostnader. Högre 
marginaler som följde på detta mildrade deras vinsttapp. 
Omfattande stimulanser fick sedan snabbt in ekonomierna 

på en återhämtningsbana. Omsättningen började öka från 
låga nivåer under sommaren 2020 vilket tillsammans med 
högre marginaler också lyfte industribolagens vinster. När 
pandemin börjar släppa sitt grepp kommer återhämtningen 
att ta fart, vilket gör att bolagens försäljning ökar snabbare. 
Vilket har varit tydligt i bolagens senaste rapporter. Det 
betyder även att de fasta kostnaderna kommer att börja 
stiga och bolagens vinstmarginaler därmed att sjunka. 
Men, en större försäljningsökning väger tyngre vilket 
lyfter företagens vinster. Den här positiva fasen i bolagens 
vinstcykel blir dessutom längre än de föregående i och 
med att vinstcykeln återigen blir konjunkturdriven och inte 
eventdriven.

Utöver en generell och global konjunkturförbättring väntas 
även ökade investeringar i infrastruktur, en grön omställning 
samt ökad internationell handel gagna den cykliska 
industrisektorn. Förutom satsningar på infrastruktur faller 
även en betydande del av den gröna omställningen på 
traditionella industriföretag, bland annat när det gäller att 
göra bostäder, industrier och anläggningar mer effektiva 
avseende energi-, vatten- och avfallshantering. I och med 
att industriföretag dessutom generellt sett har ett stort 
export- och importberoende drar dessa också tydliga 
fördelar av en ökad internationell handel. 

En gradvis återgång till ”livet före covid-19” kommer 
sannolikt betyda en vändpunkt även sektormässigt på 
börserna. Många bolag som varit vinnare på förändrade 
beteenden under pandemin står inför en omvärdering till 
gagn för många av bolagen i de sektorer som drabbats 
hårdast av restriktionerna under pandemin. Tidigare vinnare 
i pandemins framfart, som många bolag i teknologisektorn 
vars prissättning på vissa håll har sprungit iväg, kommer 
dessutom att missgynnas när räntor börjar söka sig uppåt.
Vändpunkter betyder ofta att rörelserna i tillgångspriser 
blir större. En världsekonomi som förväntas repa sig i takt 
med att pandemin släpper sitt järngrepp kommer att leda 
till ökad inflation och därmed högre räntor. Det som skiljer 
nuvarande kris från finanskrisen är att den här gången har 
alla extraordinära finans- och penningpolitiska åtgärder 
inte fastnat i banksystemet. Istället kanaliseras de direkt ut 
i den reala ekonomin och skapar där en ökad efterfrågan. 
Av den anledningen blir resultatet  denna gång högre 
priser och ökade inflationsförväntningar. En utveckling 
som först väntas materialisera sig i USA då stimulanserna 
varit större och att utrullningen av vaccin kommit längre 
där jämfört med till exempel Europa. Den här förändrade 
marknadsinramningen skapar en ökad osäkerhet. Vår 
bedömning är dock att högre inflation och räntor inte 
kommer att utgöra den risk i ett lite längre perspektiv som 
ibland målas upp. En normalisering av såväl inflation som 
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räntor är efterlängtad eftersom det ökar förutsättningarna 
för att ekonomierna uthålligt ska kunna fungera bättre. På 
samma sätt som när stökiga vårvindar ställer till oordning 
när de städar ut vintern för att ge rum för den annalkande 
sommaren.  

Aktiemarknaden har i sin tur prisat in en ordentlig 
förbättring av börsbolagens 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 exportexponerad 
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 de utökade 
restriktionerna i samband med 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. 
När restriktionerna inom kort successivt börjar lättas 
upp väntas industrins ökade optimism och en uppdämd 
efterfrågan i pandemi-drabbade sektorer leda till ett 
betydande 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 
kommer visa sig vara för låga.

Det är mot den bakgrunden man ska värdera nuvarande 
höga pris på börserna satt i relation till bolagens förväntade 
vinstutveckling. 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 millenium-
krisen. Vid båda tillfällen fortsatte den svenska börsen 
stiga trots att den var dyr i förhållande till prognoserna på 
börsbolagens vinster. Vad som sedan hände var att bolagen 
började redovisa vinster som överträffade marknadens 
förväntningar. Det är en utveckling som blir allt mer 
sannolik också denna gång.
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