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Kære læser,

Når vi ser på de seneste måneders nøgletal så kan vi 
konstatere, at de positive overraskelser er i undertal. Det 
generelle billede er fortsat positivt, men mindre positivt end 
vi har vænnet os til. De sidste måneder har vi igen og igen 
set, at især de europæiske tillidsindikatorer er faldet tilbage. 
Man skal dog ikke være alt for negativ, da tillidsindikatorerne 
fortsat peger på økonomisk fremgang – dog ikke så 
overbevisende som tidligere. 

Som man kan læse mere detaljeret om i afsnittet om rente-
markeder, så er Italien i skrivende stund ganske tæt på at 
få en ny regering som varsler et opgør med de seneste års 
økonomiske politik, og ligeledes med Italiens forhold til det 
europæiske monetære samarbejde. Dette vil givet resultere i 
nogle meget intense møder når EU holder møde og skal søge 
at fi nde fælles fodslag om alt fra forholdet til Rusland over 
fl ygtningesituationen til regler for budget- og statsunderskud. 

Risikoen for at de økonomiske realiteter vil komme til at 
lide under ny splittelse i det europæiske samarbejde, i en 
situation hvor Trump barsler med handelskrig og også har 
opsagt atomaftalen med Iran, er bestemt til stede og det gør at 
Banknordik på den korte bane maner til en vis forsigtighed.

For de langsigtede investorer anbefaler vi fortsat overvægt på 
aktier, men vi kan se et stigende antal argumenter for at være 
lidt tilbageholdende. 

Aktier 

Aktiemarkederne som har været ude på både rutsjeture samt 
oplevet pæne stigninger i år, er for de ledende indeks igen 
kommet i plusser – både målt lokalvaluta, og i danske kroner. 
Det danske OMXC25 ligger pt. oppe med 1,59 pct. Nogle af 
indeksets selskaber, er dog blevet ofre for at udenlandske 
spillere mener, at aktier er for højt værdiansat, hvorfor de er 
kommet under stort pres.

I forhold til C25 har „shorterne“ igen stjålet overskrifterne, 
ligesom de også gjorde i 2017, med bl.a. Pandora aktien. Pt. 
er det primært Bavarian Nordic, NKT og igen Pandora, der 
bliver presset ned af øget salgsinteresse. At shorte en aktie vil 
sige, at selskabet (typisk en hedgefond) „låner“ en aktie i dag, 
ud fra dagens kurs, da de har en forventning om at værdien 
falder, og de vil derfor levere den tilbage, såfremt værdien 
falder tilstrækkeligt, og have tjent et afkast på dette. 

For Bavarian Nordic opstod short-interessen gevaldigt i kurs 
DKK 250, hvorefter aktien er faldet til omkring DKK 200.

I Bavarian Nordic’s tilfælde, er der i skrivende stund ikke fl ere 
aktier tilbage, som er stillet til rådighed for mulige shortere, 
hvilket er helt uhørt, men det beviser at selskabets aktiekurs 
er under pres.

Stærk performance i USA

I 2017 var dollar udviklingen overfor DKK en udfordring, 
men dette har vist sig modsat i år. Skæves der efter det 
ledende amerikanske indeks S&P500 – er det steget 3 pct. 
målt i dollars, men omregnes dette for danske investorer til 
DKK – er afkastet helt oppe på knapt en fordeling omkring 6 
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Figur 1: OMX Copenhagen 25 Index
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pct. Årsagerne er mange, og må i sidste ende både tilskrives 
de amerikanske selskabers indtjeninger, der fortsat kører 
derudad, hvilket vi kommer tilbage til. Men selvfølgelig også 
Trumps forskellige tiltag, såsom skattereformen, og den 
fortsat igangværende aftale, der forventes at opstå omkring 
handel med Kina.

Russell 2000

Hvor S&P500 indeholder de største 500 børsnoterede 
selskaber i USA, så indeholder indekset Russell 2000, omtrent 
det modsatte – nemlig de mindste. Der er pt. 1.959 selskaber i 
indekset, som bestræber sig på, at indeholde omkring 2.000 af 
de mindste selskaber – ud af alle omtrent 3.000 amerikanske 
selskaber. Dette indeks har virkelig performet stærkt år til 
dato, og ligger med en stigning på næsten 10 pct. Det har 
derfor ramt „all time high“, i forbindelse med den optimisme, 
som Trump har skabt nationalt.

Regnskabssæsonen i S&P 500

Der er pt. leveret 476 ud af 500 regnskaber, som har 
medført en stigning i indtjeningen på 23,4 pct. i forhold til 
Q1 2017. Dette skal sammenholdes med forventningerne, 
som var omkring 18 pct. vækst. Dog var mange analytikere 
ude allerede inden regnskabssæsonen og forvente „højere 
forventninger – end selve forventningerne …“ på op imod 22 
pct., hvilket også er blevet slået. Dette viser at selskaberne 
fortsat performer stærkt, hvilket har fået indekset til at 
sige omkring 6 pct. indtil videre, siden det første regnskab 
blev fremalgt. Blandt top-performere er fortsat IT-aktierne 
med over 28 pct. – og selvfølgelig Energi-aktierne, pga. 
stigningerne i olieprisen.

Udviklingen undervejs i regnskabssæsonen for S&P500, ses på 
grafen herunder:

Security Currency Price change Total return

SPX Index USD 2.23% 3.01%

SPX Index DKK 5.18% 5.98%

MXWO Index DKK 3.83% 5.06%

OMXC25 Index DKK -0.26% 1.59%

RTY Index DKK 9.05% 9.55%

MXEF Index DKK 0.63% 1.24%

Figur 3
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Sector (GICS) Reported Sales growth Earings growth

All securities 476/500 7.94% 23.39%

Energy 31/31 13.75% 94.99%

Materials 25/25 10.64% 25.78%

Industrials 70/70 10.52% 25.59%

Consumer Discretionary 67/78 7.26% 11.27%

Consumer staples 30/34 5.20% 10.66%

Health care 58/61 7.52% 15.04%

Financials 69/69 3.30% 27.86%

Information technology 62/68 13.20% 28.67%

Telecommunication services 3/3 3.23% 18.12%

Utilities 28/28 2.96% 17.21%

Real estate 33/33 12.91% 8.01%

Figur 5

Kilde: Bloomberg
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Hvad sker der resten af året?

Det er altid farligt at skue ind i krystalkuglen, men hvis 
der alligevel skal prøves, ventes det C25 at stige resten 
af året til et samlet afkast omkring 5-10 pct. Samtidigt 
vil de amerikanske afkast muligvis blive pressede, 
sammenholdt med en ventet svækkelse til dollaren over 
DKK, kan dette betyde at afkastet vil skrumpe ind herfra. 
Dommedagsprofetier over den amerikanske økonomi, mener 
allerede at denne skal ramme recession i 2019!

Obligationsmarkedet

Så er geopolitikken igen kommet i fokus. Den seneste måneds 
tid har vi kunnet se at de amerikanske renter er steget 
yderligere og i sidste uge ramte vi det højeste niveau i de 
seneste fem år – nemlig 3,13 pct. Efterfølgende er renten dog 
faldet en smule tilbage og i skrivende stund kan man som 
investor se frem til godt 3 pct. i rente hvis man er køber en 
10-årig amerikansk statsobligation.

Stigende amerikanske renter er ikke et nyt fænomen – vi 
har set støt stigende renter det sidste halve års tid, drevet 
af stigende officielle renter begrundet i den solide økonomi 
samt en inflation som stiger, om end behersket. En anden 
faktor som spiller ind er det forsat stigende budgetunderskud, 
som ikke bliver bedre af Trumps skattelettelser som blev 
vedtaget omkring årsskiftet. Det store hul i statskassen skal 
finansieres og det sker ved at udstede støt stigende mængder 
af statsobligationer, og som de fleste vil være bekendt så 
tilsiger almindelig økonomisk teori at „når udbuddet stiger så 
falder prisen“.

Apropos Trump så har han, som ventet, trukket USA ud af 
atomaftalen med Iran og det har blandt andet resulteret i 
nye stigninger i olieprisen som nu handlet i underkanten af 
80 USD/b. De stigende oliepriser skyldes udsigten til lavere 
iransk eksport og et stop for udenlandske virksomheders 
investeringer i Iran. Sidstnævnte skyldes at USA truer alle 
virksomheder, også ikke-amerikanske, med sanktioner hvis 
de fortsat handler med Iran. Dette frustrerer naturligvis Iran, 
men også de øvrige lande som var med i atomaftalen. Der 
arbejdes derfor både juridisk og politisk på en løsning, men 
den ligger ikke lige for.

På de mere hjemlige breddegrader har udsigten til en 
kommende italiensk regeringskoalition bestående af det 
højreorienterede Lega (tidligere Liga Nord) og protestpartiet 
Femstjernebevægelsen, sendt renterne ned i de sikre 
nordeuropæiske lande, mens renterne i Italien er blevet 
sendt markant op. Grunden til at investorerne reagerer 
kraftigt kan findes i regeringsprogrammet som blandt andet 
indeholder borgerløn, skattelettelser, en tilbagerulning 
af pensionsreformer, et opgør med EU's stabilitetspagt 
som kræver at statsudskuddet i et medlemsland ikke må 

overstige 3 pct. af BNP. Der bliver også talt om en vis form for 
gældseftergivelse/reduktion. Alt i alt en noget giftig cocktail 
som investorerne forståeligt nok har svært ved at sluge. 
Den italienske økonomi, som er EU's tredje største, kører 
fortsat langsomt og statsgælden udgør 132 pct. af BNP hvilket 
gør landet til det næstmest forgældede land i Europa – kun 
overgået af deres græske naboer som skylder 178 pct.. Den 
meget høje statsgæld er naturligt nok et stort problem, og da 
en stor del af det italienske vælgerkorps i forvejen er træt af 
EU samarbejdet, som de, med god ret, føler har svigtet Italien 
i forhold til de mange illegale immigranter og flygtninge, så 
er det oplagt at give det europæiske valutasamarbejde en 
del af skylden for den manglende økonomiske vækst. Det 
kan forklare hvorfor så mange af vælgerne har stemt på de 
populistiske partier som lover en anden udvej af gældsfælden 
end de besparelser som vil være en mere rationel løsning.

På det hjemlige realkreditmarked nyder vi i et vist omfang 
godt af den italienske usikkerhed, men rentefaldet i forhold 
til statsobligationsmarkedet et noget mindre. Dette skyldes 
mestendels at de globale investorer som trækker sig ud 
af Italien primært investerer i statsobligationer, men 
også at de lange danske realkreditobligationer er svære 
at forstå for mange udenlandske obligationer da låntagers 
konverteringsmulighed er svær at kvantificere. Men alt i alt 
er det altså positivt for det danske ejendomsmarked hvis den 
italienske regering leverer på sine valgløfter.

Valutamarkedet

Siden sidste Markets Update har vi oplevet mere stabilitet på 
det geopolitiske område. Handelskrigen mellem USA og Kina 
har næsten ikke nået betydningsfulde overskrifter. Vi ser en 
dollar som stiger med høj fart og stigninger i amerikanske 
renter. Nøgletal fra Euro-zonen skuffer og svækker euroen. 
Også olieprisen stiger, men den norske krone har svært med 
at følge med.

EUR – USD 

I de seneste uger har retningen i inflationen været forskellig 
på hver sin side af Atlanten. I Euro-zonen falder inflationen 
tilbage, mens den i USA stiger. Stigningen i den amerikanske 
inflation har en afsmittende effekt på de amerikanske 
renter, som er opadgående. Men i Europa bevæger renterne 
sig sidelæns. Efter at den 10 årige amerikanske rente har 
ligget omkring 3% er dollaren steget de seneste par uger. Et 
interessant spørgsmål er derfor, om den positive korrelation 
mellem USD/DKK og renteforskellen er vendt tilbage? 

De seneste uger er USD/DKK steget med næsten 6 % til en 
værdi på 6,35. Krydset har ligget mellem 5,95-6,10 siden 
midten af januar til midten af april i år. Sidste år var toppen 
6,44 og det kan være et niveau som krydset stiger frem imod.



4

25. maj 2018

Der er stadig ikke muligt at få øje på et lønpres, som får 
amerikanske priser til at stige. Men arbejdsmarkedet 
strammes, hvorfor der er risiko for tiltagende lønstigninger, 
som vil lægge nyt pres på inflationen.

Nøgletal fra Euro-zonen fortsætter med at skuffe. På et 
tidspunkt vil dette billede dog begynde at rette sig, i i form af 
at forventningerne bliver skruet ned. Da vil forventningerne 
leve op til nøgletallene. Men det ændrer ikke tegnene på et 
lavere vækstmoment i Europa.

GBP 

I sidste Markets Update skrev vi, at pundet havde det godt. I 
dag kan vi ikke undgå at skrive, at pundet lever i en blæsende 
tilværelse. Målt i danske kroner, ramte pundet en bund 
på 8,30 i marts måned. Måneden efter blev det handlet til 
8,60. Nu nærmer kursen sig atter marts niveuet. Årsagen 
til udsvingene er at finde i de økonomiske nøgletal og de 
skiftende forventninger til renteforhøjelse fra Bank of England. 
Den økonomiske vækst aftog til kun 1,2% i 1. kvartal, hvilket 
var næsten det halve af væksten i samme kvartal sidste år på 
2,1%. Arbejdsløsheden har været faldende, men er fladet ud 
den seneste tid. Og da inflationen er aftagende har Bank of 
England valgt at holde fingrene væk fra at skrue op for renten. 
Kommer der flere skuffelser fra de engelske nøgle tal, er der 
en risiko for at GBP/DKK vil falde ned mod marts-bunden på 
8,30.

NOK 

Kursen på den norske krone har i den seneste tid været 
handlet inden for et snævert spænde. Korrelationen mellem 
olieprisen og NOK er ikke til at få øje på, da olieprisen er i 
en stigende trend, som ikke kan siges om den norske krone. 
Forventninger om norsk renteforhøjelse og den stigende 
oliepris har trukket NOK op, mens global risikoaversion og 
skuffende nøgletal har trukket den ned. Vi skal helt tilbage til 
oktober sidste år, for at finde niveauer, som er over toppen 
af intervallet 0,7650-0,7850, som krydset har handlet i siden 
februar. Olieprisen har været oppe snuse til 80 dollars pr. 
tønde, og ligger i skrivende stund marginalt under. Vi har 
ikke, siden 2014, oplevet samme niveau for olieprisen. På det 
tidspunkt var NOK/DKK 0,88. Siden starten af maj måned har 
NOK/DKK fulgt olieprisen – et mønster, som har været brudt 
i perioder de seneste måneder. Fortsætter trenden, vil kursen 
stige i takt med en mulig højere oliepris. 
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BankNordik Markets Update  
– forventningsskema, 24. maj 2018

Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr.

Korte renter: Volatilitet:

DK Nat. bank udlånsrente 0,05   I-traxx (Y5) 289,77  
ECB refinansieringsrente 0,00   VIX  12,53  
US Fed Funds 1,50-1,75  

Lange renter: Valuta:

Tysk 10-årig rente 0,629   USD/DKK 6,3586  
Amerikansk 10-årig rente  2,99   EUR/DKK 7,4495  
Dansk 10-årig rente  0,26   GBP/DKK 8,5206  
Dansk realkredit, 2,5 % 47 2,24  

CHF/DKK 6,4196  
Aktier: SEK/DKK 0,7270  
OMXC 25 (CAP) 3.521,76   NOK/DKK 0,7860  
EuroStoxx 50  1.132,45   JPY/DKK 5,7994  
DAX 12.855,09   EUR/CHF  1,1605  
S&P500 2.727,76   EUR/USD 1,1716  
Nasdaq 7.424,43  
Dow Jones  24.811,76  

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
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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 25. maj 2018.
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