
19Investment Outlook: September 2022

Små bioteknikbolag har bokstavligt talat 
slaktats på de globala börserna de senaste 18 
månaderna. De har blivit så billiga att de stora 
läkemedelsbolagen kan köpa upp nästan hela 
sub-sektorn för pengarna de har i kassan. Denna 
perfekta storm har haft flera orsaker som vi 
kommer gå djupare in på för att se om vi kan 
vara nära en botten. Sektorn är fortfarande väl 
underbyggd av megatrender och drivs dessutom 
av en exponentiell utveckling inom teknik och 
innovation. Spelplanen har förändrats men mycket 
talar för att bolagen med bra forskning och nya 
produkter har sina ljusaste dagar framför sig. 

Tema:
Genombrott för bioteknik
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Stark kursutveckling

De senaste 10 åren har såväl bioteknikindex som ett bredare 
läkemedelsindex utvecklats bättre än både ett globalt index och 
stockholmsbörsen (omräknat till SEK).

Källa: Bloomberg 

Tema: Genombrott för bioteknik

I Sverige brukar bioteknikbolag symbolisera bolag utan 
intäkter och vinst, så kallade förhoppningsbolag. I USA 
är däremot branschen mer mogen och det finns gott om 
bioteknikbolag som går med vinst och där en del är lika 
stora som de största läkemedelsbolagen. De mindre 
bolagen blir ofta uppköpskandidater när de närmar sig 
kommersialisering och förvärven av dessa är en del av de 
stora bolagens affärsmodell. Förutom en hög andel egen 
forskning brukar de stora bolagen lägga 30-50 procent av 
kassaflödet på utdelningar och aktieåterköp och resten på 
förvärv. Den ursprungliga definitionen av ett bioteknikbolag 
är att de forskar och utvecklar proteinläkemedel, stora 
molekyler som måste odlas fram och ges med spruta, medan 
läkemedelsbolag gör små kemiska substanser i form av piller. 
Numera gör dock läkemedelsbolagen båda delarna och 
gränsen har suddats ut. 

Världens aktiemarknader har haft ett tufft första halvår 
under 2022. Hög inflation, drivet av höga energipriser 
och covidstörda leveranskedjor, har tvingat världens 
centralbanker att agera. De har stramat åt likviditeten och 
höjt styrräntan vilket tydligt sänkt tillväxtförväntningarna. 
Marknaden har nu börjat oroa sig mer för en kommande 
recession snarare än en överhettad ekonomi. I denna volatila 
marknad klarar sig de större hälsovårdsbolagen relativt bra. 
De stora läkemedelsbolagen har mycket liten exponering mot 
energi, leveransstörningar, krig och recession. Mediciner och 
vård måste man ha även i dåliga tider. 

En bubbla likt millenniekraschen 

Den räntekänsliga biotekniksektorn präglas dock fortfarande 
av starka kurssvängningar, speciellt de mindre bolagen, 
men vi tror att botten är nära efter 18 månaders nedgång. 
Två index som representerar små- och medelstora bolag i 
biotekniksektorn, Russell 2000 biotechnology och SPDR S&P 
Biotech (XBI), hade sina högsta noteringar under februari 
2021 och var som mest ned 70 procent i juni 2022. 

Toppen i februari 2021 och efterföljande nedgång liknar 
den bubbla under millennieskiftet där marknaden för 
bioteknikbolag kraftigt gick ner. Bolagen var då mindre och 
mer omogna än vad de är idag och det enda bioteknikindexet 
som fanns då, Nasdaq Biotech index (NBI), var ner 75 
procent under 2000-2003. 

Under juni 2022 var Nasdaq Biotech index (NBI) som 
mest ned 39 procent sedan toppen i februari 2021. NBI 
domineras numera av den första generationens stora mogna 
bioteknikbolag i USA, eg Amgen, Gilead och Biogen, som 
är mer lika de stora läkemedelsbolagen med vinster och 
kassaflöden. De är som grupp relativt billiga och har likt 
läkemedelsbolagen gynnats av aktiemarknadens rotation 
från tillväxt- till värdebolag under 2022. 

Hälsovård bland de bästa S&P-sektorerna i över 40 år

1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2020 2021-2022

S&P 500 Index 227% 316% -24% 190% 1%

S&P 500 Healthcare 335% 350% 11% 228% 13%

S&P 500 IT 71% 1148% -54% 335% -3%

S&P 500 Energy 162% 132% 102% 6% 91%

S&P 500 Financials 173% 323% -40% 164% 7%

S&P 500 Industrials 185% 264% -11% 183% -1%

S&P 500 Consumer Staples 564% 234% 32% 136% 8%

S&P 500 Consumer Discretionary 287% 230% -21% 320% -17%

S&P 500 Utilities 115% 37% 11% 108% 12%

S&P 500 Materials 164% 105% 25% 93% 2%

S&P 500 Communication 132% 223% -64% 58% -16%

Nasdaq Biotech Index (start 1993) 346% -4% 349% -21%

Källa: Bloomberg
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70% ned sedan toppen

De senaste årens nedgång har framförallt drabbat de mindre 
bioteknikbolagen (grön linje). De senaste månadernas uppgång har 
gjort att de stora bolagen (gul linje) åter kommit över sitt 200 dagars 
glidande medeltal (blå linje) vilket ofta är en köpsignal. De små 
bolagen är nära att bryta igenom.  

Källa: Bloomberg

Tema: Genombrott för bioteknik

Det finns flera likheter mellan 2021-2022 och 
milleniekraschen 2000-2003 som även då främst drabbade 
tillväxtbolag efter det glada 90-talet, med IT-hausse och en 
mängd börsintroduktioner. ”Clicks not bricks” var slogan i 
ropet då. Under pandemin 2020-2021 skapade nollräntan 
samt finansiella stimulanser en våg av likviditet som sökte 
sig till risktillgångar. Innovation och teknik kom i ropet, det 
blev viktigare att ta framtida marknadsandelar och vara 
först ut än att ha vinster idag. Appar, sociala medier och 
big data skulle förändra alla möjliga mossiga industrier till 
snabbväxande gaseller. Den låga räntan gjorde det också 
möjligt att räkna hem höga värderingar. Biotekniksektorn såg 
en våg av nya börsintroduktioner och en del av dessa var helt 
klart inte redo för börsen. Den klassiska överutbudsbubblan 
har nu pyst ut och även bra bolag har dragits med i fallet. 
Utöver detta överutbud har vi inte heller fått det som 
brukar sätta fart på bioteknikbolagen – spektakulärt bra 
data, högt prisade bud och många produktgodkännande. 
Under 2022 har däremot en del förvärv gjorts och eftersom 
värderingarna är attraktiva bör sektorn närma sig botten och 
bra kliniska data kan komma när som helst.

Små bioteknikbolag har blivit extremt billiga

Många av de stora läkemedelsbolagen har stora 
patentutgångar de kommande åren som de måste ersätta 
med nya läkemedel. Analytikern Michael Yee från Jefferies 
har räknat ut att de 20 största läkemedelsbolagen har runt 
300 miljarder dollar i kassan; pengar vars främsta syfte är 
att skapa ny tillväxt i bolagen. Lägger man ihop värdet på alla 
listade amerikanska bioteknikbolag med ett marknadsvärde 
på mindre än 5 miljarder dollar blir det 350 miljarder 
dollar. Bara Pfizer sitter på 100 miljarder dollar i kontanter. 
Big pharma kan alltså köpa alla små- och medelstora 
bioteknikbolag på börsen kontant om de vill.

Naturligtvis kommer läkemedelsbolagen att vara selektiva i 
sina förvärv och inte köpa allt. Man brukar säga att bra bolag 
blir köpta, inte sålda. På de stora bolagens önskelista brukar 
vetenskap triumfera. Det vill säga priset är sekundärt om de 
anser att värdet av forskningen bolaget köper är stort samt 
har ett patentskydd som är avgörande för att kunna räkna 
hem investeringen. På önskelistan står: 1)”proof-of-concept”, 
dvs bevis av läkemedlets effekt, helst på människor, 2) större 
studier (det ger bättre kunskap om läkemedlets effekt och 
biverkningar), 3) starkt patentskydd, 4) stor kommersiell 
potential (vilket kommer av stort medicinskt behov och lite 
konkurrens), 5) försäljningssynergier med befintlig portfölj. 
Om produkten redan är godkänd eller på marknaden är den 
de-riskad och brukar därmed vara lätt att sätta en prislapp 
på. Ett av flera exempel är Pfizers köp av Biohaven i år för 
11,6 miljarder dollar. Biohaven tog fram ett effektivt piller 
mot migrän inom en substansklass som främst innehåller 
injicerbara produkter. De lyckades mycket bra i sin globala 
lansering av detta piller, trots pandemin, och Pfizer köpte 
bolaget med en premie på 78 procent. Det spekuleras även 
att Merck ska köpa bolaget Seagen för runt 40 miljarder 
dollar. Det vore sektorns största förvärv sedan AstraZeneca 
köpte Alexion för ungefär samma summa vid årsskiftet 
2020/2021.

Megatrender skapar förutsättningar för bioteknikbolagen

Medicinskt behov, en åldrande befolkning, geografisk 
expansion och patentskydd är grundbultar för industrin 
och behovet av nya innovativa läkemedel är fortsatt stort, 
vilket inte minst pandemin har visat oss. Utvecklingen av 
mRNA-coronavaccinen är ett av många revolutionerande 
tekniksprång som pågår. Ett annat område som har utvecklas 
med rasande fart är cellbaserade terapier (CAR-T celler, NK 
celler, stamceller). Celler tas då ur kroppen och behandlas 
på olika sätt med till exempel gensaxen (crispr/cas9), 
de modifierade cellerna sätts sedan tillbaka i syfte att 
förhoppningsvis bota cancer eller laga en genetisk defekt. 
Gilead, Novartis, Bristol Myers Squibb och Johnson&Johnson 
har alla lanserat cellbaserade cancer CAR-T terapier de 
senaste 24 månaderna. Anmärkningsvärt är att flera av 
dessa tagits fram av mindre bioteknikbolag som jättarna 
in-licensierat från och sedan ofta köpt upp. Exempelvis köpte 
Gilead bolaget Kite och Johnson & Johnson licensierade 
in senaste lanseringen av Carvykti från det kinesiska 
biotechbolaget Legend Biotech under 2017.

Stora folksjukdomar så som Alzheimers, Parkinsons, 
depression, kronisk smärta, diabetes, fetma och cancer 
behöver fortfarande nya lösningar. De kommande 12 
månaderna kommer vi få se tre stora studier som en gång för 
alla kommer ge svar om den nuvarande teorin om amyloid 
beta, ett protein som finns i allas hjärnor men som kan ha 
avvikande funktioner, förorsakar Alzheimers stämmer. Dessa 
studier har hög risk men skulle de fungera kommer intresset 
för sektorn definitivt att öka.

Big pharma kan alltså köpa alla små- 
och medelstora bioteknikbolag på 
börsen kontant om de vill.” 
”
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Överutbudsbubblan har pyst ut 

Diagrammet visar antal IPOs i bioteknikbolag per kvartal på 
amerikanska och europeiska börser. Biotekniksektorn såg en 
våg av nya börsintroduktioner 2020-2021 och denna klassiska 
överutbudsbubblan har nu pyst ut där även bra bolag har dragits  
med i fallet.

Källa: Evaluate

Tema: Genombrott för bioteknik

Gemensamt för studierna är att de är stora och 
välkontrollerade och borde ge tydliga svar på om de fungerar, 
till skillnad från tidigare försök inom området. Alzheimer har 
varit ett mycket svårt område att utveckla läkemedel för då 
1) man vet inte vad sjukdomen förorsakas av, 2) sjukdomen 
är svår att diagnostisera, då lite glömska är en del av det 
naturliga åldrandet 3) studier måste troligtvis göras i början 
av sjukdomen, dvs nästan innan patienten får besvär för att 
förhindra att hjärnan bryts ner. Diagnostik av sjukdomen 
håller på att förbättras, med både blodbaserad analys och 
olika hjärnröntgenmetoder, vilket är fundamentalt viktig för 
fortsatta studier. Det har visat sig vid obduktioner att nästan 
30 procent av patienterna har fått en felaktig Alzheimers-
diagnos baserat på dagens metoder.

Utvecklingen har gått i rekordfart

Materialutveckling, miniatyrisering och digitalisering driver 
fram nya produkter inom medicinsk teknik och analys. 
Speciellt diagnostikområdet går framåt med stora kliv. Ett 
flertal bolag arbetar med att ta fram blodbaserade tester 
för cancerdiagnostik. Det är betydligt lättare och billigare 
att ta ett blodprov till skillnad från att göra mammografi, 
koloskopi eller röntgen för cancerscreening. Med hjälp av en 
så kallad sekvensering kan man hitta små bitar av tumörens 
arvsmassa i blodet som läser av och identifierar avvikelser.

Ett annat exempel på en Health Tech-innovation är 
sensorer som kan mäta blodsocker hos diabetessjuka i 
realtid. Med hjälp av Bluetooth-teknik kan man sända data 
till mobiltelefonen och insulindosen kan då regleras mer 
optimalt. Systemet kan också larma och därmed rädda liv om 
patienten faller i diabeteskoma. Amerikanska Dexcom har 
den ledande sensorn på marknaden, medan mindre bolag 
som Insulet och Tandem Therapeutics har utvecklat små 
bärbara system som försöker efterlikna kroppens naturliga 
insulinreglering som en artificiell bukspottskörtel. Dessa 
sensorer kan förhindra de skador som på sikt uppkommer då 
blodsockret inte hålls i schack så som blindhet, amputationer, 
bensår, förlust av känsel och förtidig död.

”Big data”, artificiell intelligens (AI) och bioteknik håller på 
att revolutionera utvecklingen av mediciner. DeepMind, ett 
brittiskt AI-bolag som förvärvades av Google 2014, har 
lyckats lösa en av den biologiska största utmaningen; att 
förutsäga den tredimensionella strukturen på ett protein 

utifrån dess aminosyrasekvens. Detta har man försökt 
lösa sedan 1970-talet, och lösningen kommer förändra 
biokemi i grunden. För första gången kan man utifrån 
en genetisk DNA-sekvens förutsäga hur slutprodukten, 
proteinet, kommer att se ut där 3D-strukturen bestämmer 
proteinets funktion. Detta kommer kunna användas i alla 
möjliga forskningssammanhang; läkemedelsforskning, 
materialteknik, växtförädling etc. Komplexa biologiska 
samband och molekyler kan simuleras och därmed 
accelerera utvecklingen av läkemedel. 

Innovationer har pågått i decennier men ny teknik, nya 
material samt kartläggningen av människans arvsmassa 
har satt turbofart på utvecklingen. Framstegen inom 
cancerbehandling, vacciner, hjärtats sjukdomar, schizofreni, 
depression, diabetes, diagnostik och inflammatoriska 
sjukdomar har varit exceptionella de senaste 30 åren, 
men de kommande 10 åren är de som kommer bli riktigt 
spännande. Speciellt hjärnans sjukdomar, allt från Alzheimers 
till resistent depression finns kvar att lösa. 

Världen har också ett nytt hot i form av antibiotikaresistens, 
vilket håller på att bli ett mycket dödligt problem. Ett annat 
spännande nytt område är att försöka förstå åldrandet och 
hur man kan bromsa åldrandets sjukdomar. 80 procent av 
all sjukvård konsumeras de sista 20 åren av människans liv, 
vilket är dyrt för samhället och naturligtvis ännu tråkigare för 
individen. Vi vill alla leva länge men leva länge friska.

Framstegen har varit exceptionella 
de sista 30 åren, men de kommande 
10 åren är de som kommer bli riktigt 
spännande.” 

”
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Oddsen för att lyckas inom läkemedelsutveckling är ytterst 
små. Ett läkemedel som har gått in i den första fasen 
av läkemedelsutveckling (kallad fas 1 som främst ska 
undersöka biverkningsprofilen) har bara 10 procent chans 
att nå marknaden. 90 procent stupar på biverkningar eller 
på att det inte har tillräcklig effekt på sjukdomen. För att 
förbättra sina chanser som investerare bör man vänta till 
läkemedlet har testats mer. Även i fas 3 är det 30-40 procent 
som fallerar och till och med efter ett marknadsgodkännande 
kan läkemedlet misslyckas kommersiellt. Diversifiering av 
bolagsrisken är därmed A och O och talesättet ”lägg inte 
alla ägg i en korg” är mycket relevant inom biotekniksektorn. 
En fond ger per automatik en diversifiering av bolagsrisken, 
en spridning över olika terapiområden och bolag i olika 
mognadsfas samt en exponering mot den stora amerikanska 
biotekniksektorn. 

Gällande regelefterlevnad är läkemedelsindustrin troligtvis 
bäst i världen. Tillverkning och forskning ska kvalitetssäkras 
och dubbelkontrolleras. Detta har som positiv bieffekt 
att sektorn är mycket ESG-vänlig. De områden som har 
utrymme för förbättring är jämställdhet på ledningsnivå och 
prissättning av läkemedel. Det senare löser sig dock oftast 
när patenttiden är slut, vilket ligger i snitt runt 10 år efter 
produktlansering.

Sammanfattning

Under pandemin 2020-2021 drev billiga pengar ett 
stort antal nya bioteknikbolag till börsen och blåste upp 
värderingarna. Sedan februari 2021 har denna bubbla pyst 
ut och nu är värderingarna nere på nivåer som inte setts 
på flera år. Många bolag kommer inte lyckas få finansiering 
och överleva, men de som har bra produkter eller en bra 
forskningsplattform kommer kunna få pengar eller bli 
uppköpta. Behovet av bra forskning och nya produkter är 
extremt stort och utvecklingen går i rekordfart med nya 
tekniker, ”big data” och kartläggningen av människans gener. 
Trots utmaningar är det mycket som talar för att 2020-talet 
kommer bli bioteknikens decennium.

Tema: Genombrott för bioteknik


