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Kære læser,

Aktiemarkederne havde fart på i 2017, hvorfor investorer 
bliver forvendt, og derfor hurtigt forventer urealistiske 
afkast i forhold til den valgte risiko. Der har historisk altid 
været udsving på aktiemarkederne, og det vil der også 
være i fremtiden. Det er derfor vigtigt at være langsigtet 
og være villig til at anskue sin portefølje over flere år. Den 
hæderkronede investor – og skaber af investeringsselskabet 
Berkshire Hathaway – Warren Buffet har udtalt:

»If you aren’t thinking about owning a stock 
for 10 years, don’t even think about owning it for 
10 minutes« 

Citatet beskriver meget godt vigtigheden i at investerere i en 
portefølje, som er risikomæssigt spredt og langtidsholdbar, 
samt at vurdere sine investeringer over en længere periode. 

2018 startede fantastisk med stigninger i globale aktier 
på 7,5%, men ramte dog en korrektion og kontroverser 
omkring en mulig handelskrig mellem USA og Kina. Stigende 
usikkerhed i markederne har medført, at de globale aktier i 
skrivende stund ligger med negativt fortegn, regnet på år  
til dato. Stemningen pt. er gået fra handelskrig til missilkrig, 
ikke desto mindre er mange investorer afventende, og flygter 
derfor ikke fra aktiemarkederne. 

Forventningerne til 2018 er dog fortsat, at året vil slutte 
positivt, da nøgletallene generelt er positive – dog i en lidt 
mindre grad end tidligere, økonomierne udvikler sig fortsat 
positivt og arbejdsløsheden er generelt lav.

Generelt vil politisk risiko sporadisk kunne præge markederne 
– især frem til Midtvejsvalget i USA i november, men 
overordnet vil næste fokuspunkt for investorerne selvfølgelig 
være den amerikanske regnskabssæson, hvilket vil blive 
uddybet i efterfølgende afsnit. 

Aktier 

BankNordiks anbefaling er fortsat en overvægt af aktier, da 
aktier ganske enkelt er attraktive for langsigtede investorer på 
disse niveauer! Det skyldes bl.a. at aktierne er kommet ned i 
et niveau, hvor værdiansættelserne er blevet mere rationelle, 
samt en forventning til at de sidste 14 dages udsving har 
været en generel overreaktion. Når investorerne opdager at 
selskaberne leverer resultater, som forventet – eller måske 
endda bedre, kan det faktisk betyde at regnskabssæsonen kan 
få en endnu mere positiv effekt på aktiemarkedet. 

Det globale aktie MSCI World Index er målt i DKK faldet 3,5% 
år til dato, som følge af førnævnte faktorer. Dette kan dog 
hurtig blive ændret såfremt regnskabssæsonen i S&P 500 
ender, som analytikerne forventer. I skrivende stund er der 
forventet intet mindre end 18,6% vækst i indtjeningen for 1. 
kvartal, sammenlignet med samme periode året før jf. figuren 
nedenfor. Enkelte analytikere er helt oppe og ringe med 
skyhøje forventninger, og forventer at ”forventningerne bliver 
overgået” – således at væksten vil blive 22%. Dette må tiden 
dog vise om selskaberne kan leve op til. 

Når en indtjeningsvækst bestemt godt kan være realistisk, 
skyldes det ganske enkelt den ellers til tider udskældte 
Donald Trump. Den skattereform som hans administration fik 
gennemført i slutningen af 2017, ventes at sætte yderligere 
gang i den amerikanske økonomi, som generelt anses for at 
være drevet af forbrugerne. Det skyldes at der er flere penge 
mellem hænde, samt at nogle virksomheder vil trække penge 
hjem, og dermed skabe yderligere investeringer. 

I skrivende stund har 33 af 500 selskaber leveret regnskab, 
med en indtjeningsvækst på 31% til følge, hvilket er en god 
start, men der er endnu lang vej til målet.

Aktier Overvægt

Obligationer Undervægt
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Fokus på Tech selskaber

Efter Facebooks fadæse og efterfølgende shitstorm, er der 
stort forventningspres på Tech-aktierne – og især FAANG-
aktierne (Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google), 
der steget knapt 4 gange så meget som resten af S&P 500. 
Dette kan selvfølgelig kun retfærdiggøres opretholdt, hvis 
indtjeningerne fortsætter med at stige.  

Malurt i bægeret

Er usikkerheden så forsvundet igen? Desværre ikke! Flere af 
variabler kan komme ind og præge aktiemarkedet i større 
eller mindre grad: Handelskrig genoplivet, våbnet krig i Syrien 
med deltagelse af USA, mærkværdige historier fra Trumps 
Twitter, eller at nøgletallene skulle svækkes, samt mulighed 
for en ekstra renteforhøjelse, som nævnt efterfølgende. En 
ekstra renteforhøjelse vil presse aktierne, idet selskaberne får 
større ydelser på gæld, og dermed skal tjene yderligere kapital 
for både at kunne betale udgifterne, samt overpræstere i 
forhold til alle ovennævnte høje forventninger. Ikke desto 
mindre vurderes dette fortsat at være muligt.

Obligationsmarkedet

Efter en rigtig flot start på året, hvor risikoappetitten var 
helt i top, og vi så ganske voldsomme rentestigninger, endte 
det hele brat i starten af februar. Den udløsende faktor var 
en amerikansk arbejdsmarkedsrapport, der var særdeles 
stærk, og som viste ganske store lønstigninger. Pludselig var 
markedet meget bekymret for en stærkt stigende inflation, 

og de renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank - 
FED, dette vil føre med sig. Temaet er selvfølgelig fortsat 
tilstede, men det er gledet noget i baggrunden. Først og 
fremmest er der kommet større og potentielt mere farlige og 
aktuelle emner på banen, men derudover har de efterfølgende 
arbejdsmarkedsrapporter vist, at galoperende inflation ikke er 
en overhængende trussel på nuværende tidspunkt. Tidligere 
jobtal er nedrevideret, og selv om der stadig skabes en del 
nye jobs, så falder arbejdsløshedsprocenter ikke afgørende. 
Årsagen er, at de gode jobudsigter lokker flere arbejdsløse op 
fra sofaen, og ud som aktivt jobsøgende. Dette lægger et låg på 
lønstigningerne, og dermed på inflationspresset.

Et af de emner der har presset inflationsbekymringerne lidt 
i baggrunden er uroen i Mellemøsten. Israel er, naturligvis 
fristes man til at skrive, fortsat ikke på særlig god fod 
med deres naboer, og særligt i Syrien er uroen blusset op 
igen. Oprørerne er ellers nedkæmpet, eller presset meget 
i defensiven i de fleste områder, men præsident Assads 
formodede brug af giftgas mod egen befolkning igen, har 
sat sindene i kog. Den amerikanske præsident Trump var, 
vanen tro, ikke sen til at skrive om missilregn på Twitter, 
og så blev investorerne igen bange, og renterne faldt 
tilbage. Ikke mange dage var gået, førend hans egen Mattis, 
nuværende forsvarsminister var ude og sige, at der ikke 
var nogle konkrete planer på bordet endnu, og Trump selv 
understregede da også efterfølgende, at han jo ikke havde 
skrevet noget om tidsperspektivet. Her i weekenden kom så 
et fælles angreb med England og Frankrig, og hvad de lidt 
længere sigtede konsekvenser af dette bliver, må fremtiden 
vise. På den korte bane ser det ud til at Trump har ramt, 
ikke bare Syrien, men også den tynde linje imellem ikke at 
tirre russerne for meget, samtidig med at han skal beholde 
troværdighed omkring ”overtrædelse af den røde linje” 
ved brug af kemiske våben. Ruslands reaktion er i hvert 
fald p.t. begrænset, men de finansielle markeder (inklusiv 
olieinteressenter) vil følge udviklingen tæt.

Det andet store emne for obligationsmarkederne er fortsat 
frygten for handelskrig. Her har de seneste meldinger været 
forsonende, men også her kan situationen hurtig ændres. 
Kinas præsident Xi, har udtalt sig imødekommende omkring 
blandt andet lettere adgang for udenlandske investorers til 
Kina samt beskyttelse af intellektuelle rettigheder. Samtidig 
har Trump modereret lidt på sine egne succeskriterier, 
så netop disse tiltag kan mildne situationen, og ikke kun 
faktuelle handelsbalancetal. Netop disse tal, gav desværre 
Trump medvind, da de seneste 12 måneders handelsunderskud 
overfor Kina nåede rekordniveauet USD 386 mia. Så der er 
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ingen tvivl om diagnosen (stort handelsbalanceunderskud, 
især overfor Kina), men Trumps foreslåede behandling, ved 
opførelsen af toldmure, er noget mere tvivlsom, og specielt 
bivirkningerne bliver negligeret. I skrivende stund er det altså 
svært at sige noget særlig konkret, da udsigterne kan skifte fra 
time til time, eller fra tweet til tweet, men sikkert er det, at 
renteinvestorerne, vil holde nøje øje med retningen.

Tidligere har vi også kommenteret på den politiske situation 
rundt omkring i Europa, men fra denne front er der ikke 
meget nyt at berette om. I Tyskland fik de regeringen på 
plads, med socialdemokratisk deltagelse, og der har vel aldrig 
rigtig været tvivl om stabiliteten i det europæiske lokomotiv 
– ordnung muss sein! Fra Italien er der heller ikke meget nyt 
at berette om, men her er det mere fordi der ikke er sket det 
store. En regering er endnu ikke dannet, men i skrivende 
stund tyder det på at en nogenlunde fordragelig løsning kan 
findes, og at de mere ekstreme skrækscenarier dermed er 
usandsynlige.

Med de ovennævnte emner, er der nok at kigge på, og så må 
man jo heller ikke glemme Rocket Man, Kim Jong-Un, der 
stadig spøger. Hvad vej vinden blæser omkring disse emner 
er umulige at forudse, især på den korte bane. BankNordik 
mener dog fortsat at hovedscenariet er, at den globale 
vækstfremgang ikke bliver afsporet for alvor. Dermed er det 
vores forventning, at de store centralbanker vil fortsætte med 
at stramme pengepolitikken som planlagt, og at vi dermed 
vil opleve moderat stigende renter i det meste af den vestlige 
verden, og at USA’s FED fortsat vil være foran ECB i dette 
henseende.

At USA er foran Europa, og dermed Danmark, er der ikke 
noget nyt i. USA var hurtigst ude af krisen, og deres opsving 
aftager forventeligt også før. ECB og Danmarks Nationalbank 
har begge negative renter, og den 2-årige danske statsrente 
er p.t. omkring -0,40%, hvilket står i skærende kontrast 
til den tilsvarende amerikanske treasury som handler med 
en rente omkring +2,35 pct. Denne forskel er større end 
nogensinde før, og med udsigterne til at FED vil hæve renten 
2-3 gange yderligere i år, medens ECB (og dermed Danmarks 
Nationalbank) tidligst kommer på banen i 2019, er der 
grænser for, hvor langt elastikken kan trækkes ud.

 

BankNordik føler sig overbeviste om, at bunden på 
obligationsrentemarkederne er bag os i denne omgang. 
Omvendt tror vi ikke at stigninger på denne side af Atlanten 
og Alperne kommer alarmerende hurtigt, og på baggrund 
af ovenstående, kan det blive en yderst ujævn køretur. Især 
de lange danske realkreditobligationer kan opleve store 
kursudsving, og derfor kan det være særligt vigtigt at  
overveje kurssikring ved låneomlægninger.

Valutamarkedet 

Siden sidste Markets Update har vi oplevet geopolitiske 
spændinger, som skaber stor nervøsitet på de finansielle 
markeder. Handelskrigen mellem USA og specielt Kina er 
eskaleret og har gentagende forhindret en stigning i dollaren. 
Og lige da den spændte handelskrig sivede lidt ud, valgte USA, 
England og Frankrig at bombe i Syrien i forbindelse med at 
Assad har anvendt kemiske våben i byen Douma. Angrebet 
har været med til at løfte olieprisen, som har fungeret som 
støtte for den ellers pressede norske krone. På trods af flere 
bemærkelsesværdige begivenheder har valutamarkedet 
bevæget sig sidelæns siden sidste Markets Update.  
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EUR – USD 

Dollaren har svært ved at løfte sig. Hver gang Trump har 
optrappet de handelspolitiske spændinger, er det resulteret 
i et pres på dollaren. Det nedadgående pres har dog ikke 
været tilstrækkeligt nok til at nedbringe kursen under den 
lavere intervalgrænse. USD/DKK fortsætter med at blive 
handlet i intervallet 5,95-6,12, hvor 6,12 niveauet ikke har 
været at set den seneste tid. Hvis Kina ikke havde udvist en 
mere skarp tone end USA, ville det øge risikoen for en mere 
alvorlig handelskrig. Angrebet i Douma resulterede bl.a. 
med et kort boost til dollaren, men luften sivede hurtig ud 
igen, da Rusland ikke er kommet med noget modspil, hvor 
musklerne har været mere synlige. Den positive historie er, 
at de amerikanske nøgletal er fortsat overvejende positive. 
Erhvervstilliden har slået rekord i år, men jobrapporten for 
marts var dog lidt af en skuffelse. Gennemsnittet for de 
første tre måneder i år viser 200.000 nye job pr. måned. 
Samtidig er der gang i lønstigninger, som lå på 2,7% i marts. 
At vi ser lønstigninger understøtter forventningerne om nye 
renteforhøjelser fra FED.

Vi har set skuffende nøgletal fra euroområdet. Men vi har 
i mente, at skuffelserne kommer fra en stor optimisme 
og et højt vækstmomentum mod slutningen af 2017. 
Erhvervstilliden er faldet lidt tilbage. Væksten i inflationen 
har været marginal, hvor den seneste lille fremgang lå under 
forventningerne. Der har ikke været ændringer i udtalelserne 
fra ECB angående renten. Forventningerne i markederne 
er, at ECB afslutter opkøbet af obligationer inden udgangen 
af 2018 og hæver styringsrenten hurtigt, for at begynde en 
normalisering af pengepolitikken. 

GBP 

Det britiske pund har det godt. Overraskende godt, set i lyset 
af de turbulente finansmarkeder. Det er næsten som aktørerne 
i markederne har glemt alt om Brexit forhandlingerne. Pundet 

ligger i skrivende stund omkring 8,60, som er over toppen af 
intervallet 8,25-8,55 som GBP/DKK har været handlet siden 
september 2017. Årsagen skal findes i nyheden om, at EU 
og Storbritannien er blevet enige om en overgangsordning, 
så Brexit først reelt træder i kraft ved indgangen af 2021. 
En anden årsag er at finde i forventningerne om en snarlig 
renteforhøjelse. Der er dog tegn på, at den økonomiske 
aktivitet er aftagende. Nøgletallene slår ikke forventningerne, 
men der er heller ikke tale om store skuffelser. 

NOK 

Den norske krone befinder sig i øjeblikket omkring 77,5 mod 
den danske krone. Dette er én krone lavere i forhold til årets 
topniveau. Der er to afgørende faktorer som har spist denne 
krone. Risikoaversionen på de finansielle markeder som følge 
af frygten for en eskalerende handelskrig mellem USA og 
Kina, har haft en negativ indflydelse på den norske krone. 
Også har flere økonomiske nøgletal skuffet siden midten af 
marts. Detailsalget faldt for februar, som kan indikere en svag 
start på året for privatforbruget. Kerneinflationen skuffede 
stort i forhold til prognosen lavet af Norges Bank. Endelig lå 
tallene for arbejdsmarkedet i marts lavt, som ikke er set i lang 
tid. Disse to faktorer har sendt den norske krone sydpå, men 
man har lov at undre sig over, om den reelt skule have været 
lavere, hvis ikke olieprisen var steget så meget. Olieprisen er 
steget fra omkring 65 dollars pr. tønde til omkring 72 dollars 
pr. tønde. Stigningen kommer som følge af urolighederne i 
Syrien, og rygterne om at Saudi-Arabien vil forsøge at presse 
prisen op på 80 dollars for tønden. Dette har haft en stigende 
effekt på den norske krone.
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Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr.

Korte renter: Volatilitet:

DK Nat. bank udlånsrente 0,05   I-traxx (Y5) 273,59  

ECB refinansieringsrente 0,00   VIX  15,65  

US Fed Funds 1,50-1,75  

Lange renter: Valuta:

Tysk 10-årig rente  0,56   USD/DKK 6,0217  

Amerikansk 10-årig rente  2,89   EUR/DKK 7,4477  

Dansk 10-årig rente  0,31   GBP/DKK 8,5475  

Dansk realkredit, 2,5 % 47 2,22  

CHF/DKK 6,2153  

Aktier: SEK/DKK 0,7183  

OMXC 25 (CAP) 1.113,54   NOK/DKK 0,7769  

EuroStoxx 50  3.491,38   JPY/DKK 5,6072  

DAX 12.581,91   EUR/CHF  1,1980  

S&P 500 2.708,64   EUR/USD 1,2368  

Nasdaq 7.295,24  

Dow Jones  24.748,07  

Symbolforklaring Ved ændring

Stærkt stigende  
Lettere stigende  

Uforandret  

Lettere faldende  

Stærkt faldende  

Aktiv-allokering
Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger 
til allokering af frie midler.

Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i 
forhold til egen individuel risikoprofil.

Over- / undervægt: +/- 5 %.
Stærk over- / undervægt: +/- 10 %.

* Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid 
på op til 2 år.

Aktier Overvægt

Obligationer Undervægt

Kontanter Neutral

19. april 2018



6

19. april 2018

Disclaimer
Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til § 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske
krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle
inden udbredelsen af publikationen.

Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger
er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik
garanterer Ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret
på den Angivne dato og kan ændres uden varsel.

Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter.
Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i
Overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn.

BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling
vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som
følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn.
Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres.

Redaktionsansvarlig: Investeringsdirektør Henrik Jensen. Redaktionen afsluttet den 19. april 2018.
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