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• När man är mitt inne i en kris så slår 

tunnelseendet till eftersom fokusering och flykt är 

två primitiva reaktioner för människan. Men i 

Sverige har Folkhälsomyndigheten börjat svänga 

till att ta allt mer hänsyn till ekonomin, vilket har 

visst stöd i opinionen även om debatten är mycket 

het. 

• Vi har sympati för denna ståndpunkt när man ser 

det enormt negativa genomslaget alla åtgärder 

kommer att få på den underliggande ekonomin, 

men detta är självklart en extremt svår avvägning. 

Den stora kraschen 2020 som vi nu genomever är värre 

än Asienkrisen 1998, IT-kraschen 2000 och 

Lehmankraschen 2008, för dessa berörde trots allt 

endast delar av ekonomin. Kraschen 2020 kan ingen fly 

ifrån, den påverkar oss alla. 

Coronaviruset får land efter land att stänga ner och låsa 

in sina invånare i mer eller mindre frivillig hem-karantän.  
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I Norge ser det ut som ovan. Notera att det är ok att gå 

och handla och ha kontakt med dem man bor med om 

man är frisk. Men det mesta andra är förbjudet  utom 

att gå på tur som endast är förbjudet för de smittade. 

Notera även att det inte är tillåtet att vistas i hytten. 

 

Kina har fått till en fin statistik över hur den våldsamma 

uppgången i sjukdomsfall lyckades brytas med 

införande av drakoniska åtgärder. Antalet fall är officiellt 

nere i noll nu i Wuhan-området. Vi litar inte på 

statistiken för vi är övertygade om att långt fler är 

smittade än vad som erkänns utåt. Men åtgärderna har i 

alla fall visat att det går att bekämpa sjukdomen. 

Problemet är att på en gång som Kina lättar på 

åtgärderna kommer sjukdomen att komma tillbaka. 

Planen är att successivt släppa på locket och invänta 

vacciner. 

Förhoppningsvis kommer länderna att bygga ut sin 

sjukvårdskapacitet så att det räcker kommande veckor, 

men för den globala reala ekonomin är detta förlopp en 

ren katastrof. Det finns inga siffror som visar 

inverkningarna än men Goldman Sachs uppskattar 

inverkan på USA BNP till minus 24 procent. Vi är tyvärr 

benägna att tro att de är på rätt spår.  
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Utskeppningen från världens hamnar faller nu snabbt.  

 

Ovan är en bild över produktionen av elektricitet i Kina 

som har fallit kraftigt de senaste tre månaderna. Hade 

varje månad särredovisats hade nedgången säkert varit 

betydligt kraftigare. Även om kinesiska myndigheter 

hävdar att de har fått bukt med smittspridningen så tror 

vi inte att hjulen börjat snurra i Kina igen. Vi får 

rapporter från teleoperatörerna att internetnäten hackar 

under den ökade belastningen. Samtidigt hör vi från 

telekomleverantörerna att de får massor med 
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beställningar på ny utrustning. Men de kan inte leverera 

för de egna fabrikerna står stilla. Det samma gäller 

exempelvis installatörer som inte kan komma in i 

stängda fabriker och göra underhållsjobb.  

 

I Italien ser elkonsumtionen ut som ovan. Detta är en 

nedgång med 20 procent och befinner sig i ett fortsatt 

fall. Det kan vara en god prognos för ekonomins läge i 

sin helhet. 

 

I USA avspeglas oron synligast i enskilda aktier som 

försäkringsbolag som står inför enorma skadestånds-

anspråk. AIG kommer förstås att hänvisa till Force 

Majeure, men kostnaderna kommer ändå att bli 

gigantiska. 
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Fed gör nu sitt bästa för att mildra nedgången. Den 

röda linjen visar uppgången och fallet för S&P 500. Den 

blå linjen visar Fed stödköp som nu tar ordentlig fart 

och snart är över och förbi tidigare toppen bara 

statistiken hinner ikapp verkligheten. Fed har nu 

upprepat ECBs berömda ord att de gör vad som krävs 

för att rädda marknaden. 

Men detta dämpar inte börsfallet. Detta visar att 

örefaller denna gång vara fel. Det finns 

två förklaringar till detta. Det ena är att Feds åtgärder är 

för små men framför allt spelas de ut fel. Det behövs 

aktioner på G7 eller G20-nivåer som överraskar 

marknaden. Bristen på koordination mellan länderna är 

uppenbar. 

Saudiarabien som har ordförandeskapet har 

sammankallat och genomfört ett första G20-möte på 

telefon denna vecka. Med på mötet var finansministrar, 

centralbankschefer och ledare för hälsa, handel och 

utrikesministärer. Det första mötet gav ingen gemensam 

deklaration, vilket var ett misslyckande. Ett andra möte 

med statscheferna förbereds och förhoppningsvis når 

man längre denna gång. En av låsningarna är ett bråk 

mellan USA och Kina om ansvaret för utbrottet av 

Corona. 

En mycket viktig överenskommelse vore att 

Saudiarabien och Ryssland kunde skaka hand på ett nytt 

produktionstak för olja. Vi tror att massiva försäljningar 

av aktier och obligationer från oljeländerna är en 

bidragande orsak till det snabba fallet på världens 

börser. Vill man bränna fonder som gått kort i 
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marknaden kan man också tillägga att centralbankerna 

ska stödköpa även aktier. 

 

 

https://www.businessinsider.com/photo-of-g7-meeting-

shows-coronavirus-is-impacting-world-leaders-2020-

3?r=US&IR=T 

Den enskilt största åtgärden är dock att komma tillrätta 

med den snabba uppgången i USD. En dyrare USD slår 

hårt mot alla tillväxtländer som får svårare att låna och 

får dyrare räntor och amorteringar. Det är ju en tidsfråga 

innan det är ett antal länder som går i konkurs såsom 

under Greklandskrisen. Italien ligger närmast till hands 

just nu även om situationen för Spanien är väl så bister. 

https://www.businessinsider.com/photo-of-g7-meeting-shows-coronavirus-is-impacting-world-leaders-2020-3?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/photo-of-g7-meeting-shows-coronavirus-is-impacting-world-leaders-2020-3?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/photo-of-g7-meeting-shows-coronavirus-is-impacting-world-leaders-2020-3?r=US&IR=T
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USD har skjutit upp över den övre trendlinjen. 

Det grundläggande felet med Feds politik är att man 

endast kan bearbeta och mildra symptomen. Man kan 

inte bota sjukdomen, vilket i detta fall är ett grasserande 

virus. Det enda som kan påverka denna positivt är att 

det kommer fram ett vaccin eller att länderna medvetet 

släpper på de drakoniska åtgärder som införts, med 

enormt humanitärt lidande som följd. 

Som alla vet intar Sverige en särställning i världen. 

Regeringen, under delegerad ledning till 

Folkhälsomyndigheten, leder en plan att inte stänga ner 

landet för fort. Tanken är att låta smittan sprida sig i en 

hanterbar takt i samhället för att så snart som möjligt 

skapa en kohort med personer som är immuna, så kallad 

flockimmunitet. Når man en nivå kring 60 procent så dör 

smittan ut av sig själv, förutsatt att det inte kommer nya 

varianter eller att man verkligen kan bli immun. 
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Grafen ovan visar tillväxtfaktorn R  så länge den är över 

R1 i form av den röda linjen så är momentum stigande. 

Under R1 så minskar tillväxten. 

Problemet som allt fler inser är att nedsläckningen slår 

hårt mot vårt samhälle. I brist på tillverkningsjobb och 

med ökande inkomster har vi skapat en serviceindustri i 

form av restauranger, hotell och resor som nu snabbt 

mer eller mindre raderas ut. Vi talar om en arbetslöshet 

som kan nå 30 procent av befolkningen. Är en drastisk 

nedsläckning verkligen värd detta? Ingen har några svar 

på detta utan det är en bedömning som måste göras 

från land till land. Lyckas Folkhälsomyndigheten 

kommer Sverige att vara snabbast ut ur denna kris och 

de kommer att bli folkhjältar. Misslyckas de kommer 

Sverige att på den globala arenan vara var mans niding 

för lång tid. Sverige är samtidigt en liten export- och 

därmed omvärldsberoende ekonomi. Utvecklingen i 

andra länder kommer därför också att spela stor roll för 

utfallet. 

Det finns inget annat att göra än att följa 

smittspridningen och se när kurvorna viker av och hur 

snabbt myndigheterna i olika länder lättar på 

restriktionerna. 
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För att hitta jämförbara krascher måste man gå tillbaka 

till början av förra seklet. 

Grafen ovan visar Dow Jones index i USA. Alla jämför 

med kraschen 1929 just nu, vilket kan vara rätt ur många 

perspektiv. Se den oranga pilen ovan. Men det fanns två 

faser i den kraschen. Den första fasen var den finansiella 

nedgången. Den andra fasen var den reella nedgången 

för ekonomin. 

 

Det första kan illustreras bäst när man lägger graferna 

över varandra. Den första nedgångsfasen var ungefär 

lika snabb. Sedan kom en uppstuds i indexet, följt av en 

mördande långsam nedgångsfas från 1929 till 1932. 

Denna andra nedgångsfas berodde förmodligen mycket 

på att USA stramade åt likviditeten den gången, vilket 

sänkte hela den reella ekonomin. Det är dessa felaktiga 
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åtgärder som den förre Fed-chefen Ben Bernanke 

särskilt intresserade sig för. 

Det är denna andra nedgångsfas som vi globalt måste 

göra allt för att undvika nu. 

Det två andra röda pilarna i grafen ovan för Dow Jones 

visar fallen under första och andra världskriget. 

Förmodligen är det dessa perioder som det är korrekt 

att jämföra med nu. Vi talar inte om ett tredje världskrig, 

men att stänga städer och hela länder får samma effekt 

på ekonomin. Innan dessa nedstängningar upphävs, 

finns det ingen anledning att rusa in på börsen. Tvärtom 

är likviditet allt just nu. Risken är överhängande att vi 

hamnar i en supersnabb växande arbetslöshet och 

deflation, vilket kan ge en snabbt fallande spiral för 

världsekonomin. 

Vi tror att detta är en insikt som kommer att sprida sig 

kommande veckor. Förhoppningsvis kommer 

produktionsapparaterna att ställas om snabbt så att 

sjukhusen får det material de behöver och fler 

sjukvårdsplatser kan inrättas. På det viset kan lättnader 

successivt införas och dämpa fallet i BNP. Förr eller 

senare så kommer vi ur denna kris också men det mesta 

handlar om tid. Det är vällovligt av Kerstin Hessius att 

varna för den enorma påfrestningen på ekonomin. Men 

det var naivt av henne att kräva någon att svara på när vi 

kan säga att krisen är över.  

Det precis som en storm som träffar en båt. Reva 

seglen, håll styrfart och hjälp till intill stormen är över. 

Ingen vet när den är över. Vi vet också att folk kommer 

att bete sig olika. Det finns alltid någon som kommer att 

hoppa över bord, fly med livbåten trots att den ger 

mindre skydd eller skrika maniskt på kaptenen att det är 

dennes fel.  

Men efter storm kommer solsken. 

Även om vi låter ovanligt dystra denna gång, så finns 

det alltid uppgångar även i nedgångstider och nedgång 

följs i sinom tid alltid av uppgång. Notera i grafen ovan 
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den ihärdiga uppgångsfasen som inleddes på 1950-

talet när alla världens hjul började snurra igen. 

Som nationalekonomen John Hassler sa på Aktuellt igår 

kväll: Den här krisen skiljer sig från andra kriser. Då var 

det mängder med bolag som gjorde förlust som 

försvann. Nu är det friska företag som det gäller för 

staten att få att överleva så att de finns kvar när detta 

blåst öv  

 

32 minuter in i sändningen Aktuellt: 

https://www.svtplay.se/video/24741350/aktuellt/aktuellt

-23-mars-21-00?start=auto  

Det är med andra ord inte stöd för att rädda 

varvsindustrin vi talar om. Ur ett nationalekonomiskt 

perspektiv är det rätt att ge enorma stöd till företagen 

under denna period eftersom de kommer att betala 

tillbaka stöden i form av skatteintäkter efter krisen.  

 

https://www.svtplay.se/video/24741350/aktuellt/aktuellt-23-mars-21-00?start=auto
https://www.svtplay.se/video/24741350/aktuellt/aktuellt-23-mars-21-00?start=auto
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Veckografen för S&P 500 visar det branta fallet som 

hittills har skurit igenom alla stöd. Notera att index 

handlas på 2237 och president Trump blev vald på 

nivån 2083. Därför kommer både jämna 2200 och 2083 

att vara starka stödnivåer. 

Efter att Fed gått full fart framåt med stöd, så kan en del 

blankare börja ta hem vinster, vilket kan vara tillräckligt 

för att skapa en snabb rekyl uppåt. Denna rekyl kan vara 

väldigt kraftfull och inbilla folk att krisen är över. Men 

krisen är inte över förrän det går att se en vändning i 

smittspridningen på något vis och det borde vara några 

veckor bort. Så det gäller att fortsatt hålla ögonen på 

graferna och arbeta med snäva stopp-loss och flytta 

dessa allt eftersom handeln utvecklas. 

Om det studsar så är det techsektorn som kan leda. 

Nasdaq relativt starkare. 

 

SOX-index som visar amerikanska kretstillverkare, 

försöker testa uppåt. Detta kan vara början på en 

bottenformation. 
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Ovan 30-minutersgrafen för SOX-index. Det skapas en 

köpsignal om den blå trendlinjen bryts uppåt. Notera 

hur MACD trendar uppåt i nederkant, dvs positiv 

divergens. 

 

Apple-aktien är en annan bra indikator. Den handlas i en 

fallande kil. 
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Sett ur ett ännu längre perspektiv så ser man att den 

långa trenden, utan Fed-stöd och utan Trumps 

skattesänkningar, nås vid nivån 1700 i S&P 500. Det 

motsvarar en ytterligare fallhöjd om hiskeliga 26 

procent.  

 

Det finns inga köpsignaler i dagsgrafen men notera hur 

RSI5 och RSI14 kan ha börjat trenda uppåt, det vill säga 

tecken på att momentum på nedsidan börjar avta. Det 

saknas fortsatt en trigger för en uppstuds men det är 

läge att börja leta efter sådana signaler. 
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I 2-timmarsgrafen fortsätter S&P 500 att handlas i en 

fallande kanal som kanske till och med är en bred kil. 

Notera att MACD trendar svagt uppåt. Här finns 

verkligen en set-up för utbrott uppåt bara det kan 

komma några positiva signaler från till exempel de 

pågående diskussionerna inom G20-gruppen. 

 

Nyckeln till alla grafer är utvecklingen för USD. Den har 

brutit upp ur en stigande kanal när alla söker efter cash. 

Den allra sista candeln är en doji och stannar den kvar i 

samma utseende kan det vara början på en Evening 

Star, dvs en trendvändning nedåt  men det är fortsatt 

tidigt i veckan. 
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I dagsgrafen syns i alla fall att USD fallit in inom 

Bollingerbanden igen. Ingen säljsignal ännu. 

 

Euron ser lite piggare ut och kan vara på väg att hitta en 

tillfällig botten. 

 



 

17  
 

Guldet är åter inom tradingranget och svarade direkt 

när USD började säljas av. 

I den här typen av marknad måste man ta en dag i 

sänder.  

 

Kopparpriset höll sig länge uppe, men föll till sist 

igenom stödet med besked. 
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Veckan som kommer  
 

Bolagsrapporter tisdag: Enquest, 888, China Telecom, 

MAN, Nike.  

Idag tisdag får vi Tysklands Tillverknings-PMI för mars, 

Storbritanniens Tillverknings- och Tjänste-PMI för mars 

samt försäljning av nya bostäder för februari i USA.  

Branschinformation onsdag: Månadssiffror pappers-

leveranser i Europa från Eurograph. Uppdatering 

lastbilsförsäljning Västeuropa februari från Acea. 

Viktigast på onsdag blir tyska affärsklimatet (IFO) i mars, 

Storbritanniens KPI för februari samt order för varaktiga 

varor i februari och oljereserver i USA.  

Bolagsrapporter torsdag: Pfeiffer Vacuum. 

På torsdag presenteras detaljhandelsförsäljning i 

Storbritannien avseende februari och vi får ett 

räntebesked från Bank of England. Vidare får vi BNP för 

fjärde kvartalet 2019 i USA.  

Bolagsrapporter fredag: Oasmia, Traton, Sinotruk, ZTE, 

China Construction Bank. 

Ingen riktig tung punkt på fredag men relativt viktigast 

blir Michigan Konsumentförtroende i mars från USA.  
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Värderingstabeller svenska aktier 
 

 

 

 

 

  

Bolag Pris P/E12 Bolag Pris Yield, %

EnQuest PLC 1,0 0,7 Kindred Group PLC 24,4 16,8

Africa Oil Corp 6,2 1,4 Concordia Maritime AB 10,0 16,2

Catena Media PLC 9,6 1,9 Bjorn Borg AB 12,9 15,5

Concordia Maritime AB 10,0 2,3 Tethys Oil AB 42,4 12,7

International Petroleum Corp 13,1 2,6 Intrum AB 128,5 12,5

Arctic Paper SA 9,5 2,7 Arion banki hf 3,9 12,5

Corem Property Group AB 17,7 2,8 Resurs Holding AB 33,6 12,3

Hoist Finance AB (publ) 22,8 2,9 Nobia AB 34,3 12,0

Strax AB 1,9 3,3 Poolia AB 4,2 11,9

SAS AB 8,8 3,4 Nilorngruppen AB 25,4 11,8

Lägst prissatt substans

Bolag Pris PtB Bolag Pris EVtB

MQ Holding AB 5,6 0,06 Tethys Oil AB 42,4 0,24

Oscar Properties Holding AB 0,5 0,08 Alligator Bioscience AB 5,1 0,64

SSAB AB 19,8 0,10 Bulten AB 42,5 0,80

Malmbergs Elektriska AB 37,8 0,10 Elos Medtech AB 71,8 0,88

New Wave Group AB 27,1 0,14 Collector AB 14,6 1,00

Odd Molly International AB 2,6 0,15 Medivir AB 12,1 1,00

EnQuest PLC 1,0 0,17 Svenska Cellulosa SCA AB 88,1 1,01

Investment AB Latour 127,6 0,23 SSAB AB 20,7 1,08

International Petroleum Corp 13,1 0,25 Boliden AB 160,0 1,15

Catena Media PLC 9,6 0,34 SERNEKE Group AB 36,6 1,21

Bolag Pris PEG Bolag Pris PEG

Africa Oil Corp 6,2 0,00 K-Fast Holding AB 147,0 60,6

Collector AB 14,6 0,00 Axfood AB 187,0 22,1

Opus Group AB 6,4 0,01 H & M Hennes & Mauritz AB 113,2 16,5

Strax AB 1,9 0,01 Sagax AB 101,0 15,8

Arion banki hf 3,9 0,02 Atlas Copco AB 276,1 12,7

Actic Group AB 9,5 0,03 ICA Gruppen AB 443,0 10,2

SERNEKE Group AB 36,6 0,03 Holmen AB 252,0 9,7

Fastighets AB Balder 292,8 0,03 Investor AB 402,1 7,0

Magnolia Bostad AB 28,3 0,06 HiQ International AB 32,7 5,8

Moment Group AB 2,5 0,06 Svenska Cellulosa SCA AB 88,1 5,5

Lägst prissatt vinsttillväxt Högst prissatt vinsttillväxt

Källa: Reuters/Carlsquare Källa: Reuters/Carlsquare

Lägsta P/E-tal Högst Direktavkastning

Källa: Reuters/Carlsquare Källa: Reuters/Carlsquare

Lägst prissatt substans på skuldfri basis

Källa: Reuters/Carlsquare Källa: Reuters/Carlsquare
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Disclaimer: Informationen i denna presentation baseras på vad utgivaren Carlsquare 

bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera dess innehåll. Ingenting 

som skrivs i presentationen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning 

att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter 

och slutsatser som uttrycks i presentationen är endast avsedd för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras, citeras eller distribueras till annan person. 

Carlsquare ska inte göras ansvarig för några som helst förluster som orsakats av 

beslut fattade på grundval av information i denna presentation. Historisk avkastning 

ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Förändringar i utländsk 

valuta kan påverka värdet, priset eller avkastningen på en investering som skett i 

utlandet eller i en utländsk valuta.  

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar 

sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distribution av analysen 

till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller 

utländsk lag eller författning. 

 

 

 


