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Ensimmäisessä viestissäni viime kuussa kirjoitin: ”Uskon, että koronavirus saadaan lopulta 
hallintaan, ennen kuin se saavuttaa globaalin pandemian tason. Mielestäni Raamatun profetia on 
tärkein syy siihen. Olemme hyvin vakavassa taloudellisessa vaaratilanteessa. Taloudellisen 
toiminnan maailmanlaajuinen sulkeminen, joka liittyy pyrkimykseen torjua virus, varmasti työntäisi 
meidät kuilun reunan yli.” 
 
Virus on nyt levinnyt vaiheeseen, jossa sitä voidaan kutsua pandemiaksi. Dow Jones koki 
nopeimman romahduksensa ennätyskorkeasta sitten vuoden 1928, mutta toistaiseksi talous ei ole 
mennyt katastrofitilaan. Jos saamme todistaa vielä yhden rahaihmeen, joka pelastaa 
rahoitusjärjestelmän lamasta, niin se ei jättäisi epäilystä siitä, että Jumala hallitsee Wall Streetiä. 
 
Syynä siihen, että koronavirus on pelästyttänyt markkinat ympäri maailman, on, että se leviää 
hyvin nopeasti ja tappaa suuria määriä ihmisiä. Arvioitu kuolleisuusaste on tällä hetkellä 3,4%. 
Flunssaviruksen kuolleisuusaste on 0,1%. Se tarkoittaa, että keskiverto kansalaisella on 34 kertaa 
suurempi mahdollisuus kuolla koronaan kuin tavanomaiseen flunssaan. 
 
Pahimmassa tapauksessa 60–80 % maailman väestöstä voi saada tartunnan ja 100–180 
miljoonaa kuolla. Näin korkealla kuolleisuusasteella olisi syvällinen vaikutus yhteiskuntaan. Olisi 
hengenvaarallista mennä julkisesti ulos. 
 
Raportoidut yli 100 000 tapausta voivat saada jotkut luulemaan olevansa edelleen turvassa, koska 
kuuluvat niihin 7,2 miljardiin, joilla ei ole virusta. Koronaviruksen leviämisnopeus vaatii suurta 
huomiota. Kahden viikon aikana tartuntojen määrä Etelä-Koreassa nousi yhdestä henkilöstä yli 
5000:een. Muutamassa viikossa se voi levitä 25 000 tai 50 000 ihmiseen. 
 
Iran on selvästi valehdellut koskien koronaviruslukujaan. Siellä väitetään olevan vain muutama 
tuhat tapausta, mutta kymmeniä maassa vierailleita on testattu positiivisiksi viruksen suhteen. 
Iranin valtiomedian raportti myöntää, että lähes 10 % Iranin lainsäätäjistä on saanut virustartunnan. 
Iran voi kiittää ydinohjelmaansa koronavirusepidemian todennäköisimpänä syynä. Satoja 
kiinalaisia työntekijöitä on sijoitettu sen eri ydinlaitoksiin. 
 
Maailman terveysjärjestö on havainnut, että 16 prosentilla koronaan sairastuneista kehittyy oireita, 
jotka vaativat sairaalahoitoa. Flunssan seurauksena vain 0,2 % tarvitsee sairaalahoitoa; mikä on 
80 kertaa vähemmän. Yhdysvalloissa sairaaloissa on vain noin 200 000 vuodepaikkaa. 
Englannissa on vain 28 vuodepaikkaa potilaille, joilla on vaikea hengitysvajaus. 
 
Koronavirus on todettu erittäin tappavaksi yhdistyessään jo olemassa olevaan sairauteen, kuten 
HIV, tuberkuloosi ja malaria. Joillakin Afrikan alueilla 18 % väestöstä on HIV-positiivisia. Jos 
koronavirus tappaa valtavan määrän ihmisiä Afrikassa, tartunnan saaneiden aallot todennäköisesti 
pakenisivat Eurooppaan yrittäessään paeta verilöylyä. 
 
Osakekurssien jyrkkä lasku asettaa meidät vaaraan nähdä järjestelmällinen romahdus 
rahoitusmarkkinoillamme. Viime vuosina osakkeet ovat suurelta osin nousseet johtuen yhtiöistä, 
jotka laskevat liikkeelle joukkovelkakirjalainoja omien osakkeidensa takaisin ostamiseksi. Koska 
niiden osakekannan arvo on kasvanut, pankit lainaavat mielellään yrityksille rahaa lisäostojen 
rahoittamiseen. 
 
Setä Sam (USA) saa valtavan osan verotettavista tuloistaan osakevarojen myyntivoitoista. 
Valtiovarainministeriön ja Dow Jones’in tulojen kaaviot ovat melkein identtiset. Tämä yhteys on syy 
siihen, miksi presidentti Trump alkaa huutaa keskuspankissa (Fed) aina, kun Dow sukeltaa. 
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Kiina on tällä hetkellä koronavirusepidemian keskipiste. Taloudellinen vaikutus on ollut tyrmäävä. 
Helmikuussa autojen myynti laski 95 %. Macau, Kaukoidän Las Vegas, suljettiin 15 päiväksi 
viruksen leviämisen hillitsemiseksi, mutta se maksoi heille. Bruttopelitulot helmikuussa olivat vain 
386,5 miljoonaa dollaria, mikä on 87,8 % vähemmän kuin vuonna 2019. 
 
Jotkut Kiinassa ovat olleet talouden sulkemisessa yli kuukauden. Työn puute on jättänyt työntekijät 
ja yritykset velkoihin, joita ei voida maksaa. Peking reagoi finanssikriisiin käskemällä pankkeja 
antamaan lainaajille kolmen kuukauden armonajan. Viime kädessä velka on annettava anteeksi tai 
lisättävä Kiinan kansalliseen velkaan. 
 
Yli 10 vuoden ajan Terry ja minä olemme väittäneet, että talous tulee pysymään kasassa 
tempaukseen asti. Koska Jeesus sanoi, että hänen paluunsa meille olisi kuin Nooan päivät eli 
rauhan aikaa, niin uskomme, että tuo aika on nyt. Nooan päivien tekijä selittää sen, miksi 
osakemarkkinat ovat kyenneet lykkäämään hallitsemattoman velkakuormamme seurauksia. 
 
Seuraavien viiden tapahtuman olisi pitänyt puhkaista rahoituskupla: 
 

• Vuosien 2008/2009 asuntokuplan olisi pitänyt olla Suuri Lama II. 

• Valtioiden hallitsemattomat velkakuormat poistettiin maagisesti nollan alapuolelle jääneillä 
koroilla. 

• Kiinan kanssa käydyllä kauppasodalla ei ollut vaikutusta Yhdysvaltojen talouteen. 

• Saavutimme useita ennätyskorkeuksia presidentti Trump’in syytteeseen asettamisen 
aikaan. 

• Repo-markkinoiden täydellinen romahdus syyskuussa 2019 oli nukuttaja (snoozer). 
 
Koronavirusepidemia näyttää olevan vakavin uhka maailmantaloudelle viimeisten 100 vuoden 
aikana. Muutaman seuraavan kuukauden aikana Amerikasta tulee joko hyvin pelottava paikka, tai 
me tulemme miettimään, kuinka ihmeessä onnistuimme väistämään toisen luodin. Tulee päivä, 
jolloin kolmas vaihtoehto vie kaikki uskovat paikkaan, jossa koronavirus ei voi koskaan tavoittaa 
meitä. 
 
“Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä” 
(Luuk. 21:31). 
 
— Todd 
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