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Kære læser,

Den solrige og varme danske sommer har formentlig spredt 
stor glæde og det må formodes at de fl este har haft større 
fokus på rosevin og sommerhuset end på investerings-
porteføljen. Det er således ganske belejligt at der ligeledes var 
behagelige temperaturer på fi nansmarkederne i juli måned. 
De udfordrende begivenheder holdt ellers ikke sommerferie, 
Trumps handelskrig buldrede derudaf, det politiske klima 
i Italien ser endnu engang ganske anstrængt ud og FEDs 
rentepolitik peger fortsat på yderligere stramninger. Senest er 
Tyrkiet kommet i søgelyset da økonomiske sanktioner plager 
landet og de seneste uger har budt på et frit fald til deres 
valuta. Liraens styrtdyk har skabt en smule uro da det endnu 
er lidt uklart i hvor stort omfang europæiske og amerikanske 
banker har investeringer i klemme i, blandt andet, tyrkiske 
statsobligationer. Det er dog vores vurdering at risikoen for at 
den tyrkiske krise spreder sig er forholdsvis lille. 

Ud over denne seneste uro har aktierne nydt godt af en 
regnskabssæson der endnu engang har slået rekorder og 
byder på en indtjeningsvækst der, for de amerikanske 
selskabers vedkommende, bliver den næsthøjeste siden 2010 
med en stigning på 24,6 pct. for kvartalet. Det interessante 
er ligeledes at de virksomheder der servicerer det globale 
marked, er dem der oplever højest vækst i indtjeningen. De 
S&P 500 selskaber der har mere end 50 pct. af omsætningen 
udenfor USA, har haft en indtjeningsvækst på hele 29,4 pct. 
ved seneste regnskabsafl æggelse. Mens de selskaber der har 
over 50 pct. af omsætningen indenfor USA „blot“ har vist en 
vækst på 22,2 pct. i indtjeningen. Dette illustrerer styrken 
af det brede globale opsving vi har haft de seneste år, hvor 
samtlige større økonomier oplever fremgang. Opsvinget 
har dog ikke længere har samme styrke som tidligere og 
højkonjunkturen nærmer sig alderdommen, derfor ser vi 
grund til at forvente afkast i den lave ende over de kommende 
kvartaler og år.

Vi fastholder vores anbefaling der lyder på en neutral 
beholdning af både aktier og obligationer. Dette skal tolkes 
således at vi i denne tid anbefaler at man ikke har fl ere aktier 
end den andel som passer til ens risikoprofi l. Dermed kan det 
være et godt tidspunkt at rebalancere porteføljen for at opnå 
den korrekte aktivfordeling. 

 

Aktier 

Handelskrigen har været et af de store fokuspunkter i de 
senere måneder. Trump er insisterende på at der skal store 
handelsbarrierer til at få amerikanske virksomheder tilbage 
i førersædet, så han kan vise at han sætter „America First“ 
samt skaber mulighed for at „Make America Great Again“. I 
den forbindelse har han truet med importtariffer på mellem 
10 og 25 pct. på samtlige varer fra Kina, svarende til varer 
for USD 500 mia. Kina vil møde dette med et modsvar til 
USA, men de importerer blot for USD 200 mia. og kan 
derfor ikke opnå at udligne beløbet. Kina kan dog lave 
andre tiltag, eksempelvis kan amerikanske virksomheder 
får sværere vilkår i Kina eller de kan lade den kinesiske 
Yuan svække yderligere samt undlade at købe amerikanske 
statsobligationer. Denne krig er således endnu ikke afsluttet. 

Når det gælder Europa så var retorikken ligeledes ganske 
brutal. Trump truede også her med store importtariffer 
og EU var hurtig til at svare igen med told på amerikansk 
Bourbon Whiskey og motorcykler. Senest har EU og USA 
indgået en fredsaftale hvor begge sider ikke vil indføre 
nye importafgifter så længe denne forhandlingssituation 
står på. Det vigtige for Trump er at økonomien i de vigtige 
stater i Midtvesten ikke rammes af toldrestriktionerne op til 
midtvejsvalget i november. Det er varer fra disse stater som 
EU har haft fokus på, og det er her at Trumps kernevælgere 
befi nder sig.

På grafen ses det at aktierne har haft en god sommer, hvor 
særligt juli bød på stigninger. Den seneste tid har presset 
emerging markets, det skyldes delvis situationen i Tyrkiet 
men mange EM lande rammes ligeledes af en styrket dollar. 
Dollaren er styrket med knap 6 pct. i år målt imod Euroen og 
dermed også danske kroner. Trump ønsker ikke en styrket 
dollar, men med udsigt til yderligere rentestigninger kan 
det være en svær opgave for den ellers så dominerende 
præsident. FED forventer at levere yderligere to 
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rentestigninger i 2018 og dermed fortsætter det langsomme 
tempo for en stramning af pengepolitikken.

Den globale vækst ser ud til at miste dampen. Det viser 
den seneste opgørelse fra OECD, hvor deres model nu viser 
begyndende tegn på en afmatning for de store økonomier 
samlet set. De nævner dog USA som et område der 
fortsat har stabil vækst, en vækst der fik ekstra kraft med 
skattelettelserne sidste år.

Den stigende tendens for de amerikanske aktier har således 
været intakt siden foråret 2009 og vi er blot et mulehår fra 
at have historiens længste bull market. Arbejdsløsheden i 
USA er nede på 4 pct. hvilket er lavere end FEDs estimerede 
naturlige arbejdsløshedsprocent på 4,4 pct. Det er derfor 
noget overraskende at vi ikke har set et større lønpres i 
økonomien. Lønvæksten er på under 3 pct. målt i forhold til 
sidste år, hvilket kan være et resultat af at flere kommer ind 
på arbejdsmarkedet. Såfremt der fortsat er folk der ønsker 
at arbejde, men som tidligere har været frivilligt arbejdsløse, 
så kan det underbygge opsvinget og udskyde den næste 
recession. Under alle omstændigheder så er der ingen tegn på 
at det vil slutte foreløbigt, men en dag vil opsvinget dø, selv 
om det ikke vil ske af alderdom alene. Det kan være at FED 
hæver renten for aggressivt, eller handelskrigen kan udvikle 
sig og skabe et økonomisk dyk som vil ramme de rekord 
indtjeninger som selskaberne præsenterer i disse dage. Det 
kan også være at vigtige emerging markets lande vil rammes 
yderligere af en styrket dollar og Tyrkiet situationen kan skabe 
dønninger som påvirker den globale vækst og dermed USA. Vi 
maner derfor til forsigtighed og henviser til vores anbefaling 
om at rebalancere porteføljen så den matcher ens risikoprofil.

Obligationsmarkedet

Selv om vi i denne omgang har hele to måneder at se tilbage 
på, grundet BankNordik Markets Updates sommerferie, er det 
ikke de store niveauskift vi kan berette om. Sommerperioden 
er også på de finansielle markeder kendetegnet ved lavere 
aktivitet, og med de temperaturer sommeren 2018 har budt 
på, har incitamentet til at blive væk fra skærmene da også 
været tillokkende.

Tilbage i juni måned var det de to store centralbanker på hver 
sin side af Atlanten der var i fokus. Herfra har der ikke været 
nogle nyheder over sommeren, og de kører fortsat videre med 
gradvise stramninger, samtidig med at der holdes godt øje 
med udviklingen i økonomierne.

Netop økonomien i USA og Europa har det fortsat fint og 
USA har vanen tro mest fart på. Nøgletallene fra de fleste 
emerging markets lande ser også fortsat pæne ud, når man 
ser overordnet på disse regioner, så alt taler for gradvist 
stigende renter. Disse stigninger vil dog komme i behersket 
tempo, og kigger man sig lidt omkring er det da heller ikke 
svært at få øje på truslerne. Nogle større end andre, men alle 
med potentiale til at kaste grus i den globale vækstmaskine. 
Det er trusler såsom den verserende handelskrig mellem 
USA’s præsident Trump og resten af verden. Her er Trumps 
fokus på Kina fortsat den mest aktuelle, og vel også den mest 
sprængfarlige, hvis den får lov at udvikle sig til global full 
scale protektionisme. Dette ser BankNordik dog langt fra som 
hovedscenariet. Yderligere er sagaen om flirteriet mellem 
Nordkoreas Kim Jong-Un og USA’s Donald Trump stadig aktuel, 
og veksler mellem hede tilnærmelser og kolde afvisninger – 
lidt samme situation som udspiller sig i forholdet mellem USA 
og Rusland. 

På den positive side er mini-krisen i den tyske regering faldet 
til ro, og Tyskland var da heller aldrig for alvor en kilde til 
uro, tværtimod. Italien derimod, kommer mere og mere på 
radaren, da deres økonomiske fremtidsudsigter er ganske 
usikre med den nye regering, og det er langt fra sikkert at 
Italien har tænkt sig at leve op til EU’s budgetkrav. Dette har 
potentialet til at skubbe til renteforventninger, og allerede her 
i de tidligere stadier, ser vi en del uro i spændet mellem nord- 
og sydeuropæiske renter.

I løbet af de seneste dage, har vi så fået en ny bekymring. Den 
tyrkiske lira er i frit fald, og økonomien ser udfordret ud. Under 
normale omstændigheder vil et lands centralbank forsvare 
landets valuta med rentestigninger, men her opstår problemet 
da præsident Recep T. Erdogan blander sig og forsøger at 
forhindre dette. Hvor det ender er ganske svært at forudsige i 
skrivende stund, men de finansielle markeder kan absolut ikke 
lide situationen med en ikke-uafhængig centralbank.

Start Slut Antal dage Stigning til 
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Indtil videre 
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Om få dage vil det nuværende bull market slå rekorden som det længste nogensinde!

Den tyrkiske Lira er faldet med næsten 40 pct. det seneste år.
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Et oplagt spørgsmål er om der er risiko for at Tyrkietkrisen 
kan sprede sig til andre EM lande. Umiddelbart virker 
situationen meget landespecifik, med Tyrkiets fængsling af 
den amerikanske præst Andrew Brunson, Trumps reaktion 
med handelsrestriktioner på grund af dette. Dertil kommer 
Erdogans netop nyvundne magt ved seneste valg, og hans 
tilsyneladende stærke vilje til at fastholde landets nuværende 
kurs. Ikke desto mindre har vi i skrivende stund set ganske 
markante bevægelser i andre emerging markets lande, hvor 
eksempelvis den sydafrikanske rand (ZAR) var nede med 
knap 10 pct. overfor USD i løbet af mandag d. 13. august, og 
emerging markets universet for statsobligationer udstedt 
i USD er nede med omkring 6 pct. siden nytår. Så selv om 
de fundamentale forhold ser fornuftige ud, også i emerging 
markets bredt set, så er der ingen garanti for, at det ikke 
bliver værre før end det bliver bedre.

Lad os her understrege, at det fortsat er BankNordiks 
holdning, at renterne i den kommende tid vil være 
stigende, i takt med den fortsatte økonomiske fremgang, 
og de store centralbankers stramninger af pengepolitikken. 
Stigningerne vil dog komme i et yderst moderat tempo, 
og med en mulighed/risiko for en del bump på vejen. Som 
eksempel er renteniveauerne faktisk lidt lavere på danske 
stats- og realkreditobligationer nu, end før sommerferien. 
Derfor vurderer vi heller ikke at der kommer galoperende 
rentestigninger i Danmark i den nærmeste fremtid, og for 
de opmærksomme og aktive boligejere, kan der nemt opstå 
perioder med gode billige omlægningsmuligheder. Kurssikring 
er derfor en anbefaling værd, da udsvingene kan være 
betragtelige.

Valutamarkedet

Det er måske en overdrivelse at sige, at de geopolitiske 
spændinger er væk, men man kan vist godt sige, at en del 
af de spændinger, der nu har varet lang tid, er ved at bløde 
lidt op. Det som har karakteriseret sommeren, har været de 
diverse udtalelser fra Trump omkring told på europæiske og 
især kinesiske varer. Vi har set en amerikanske inflation der 
er steget op til det højeste niveau siden 2012 og en stigende 
dollarkurs i takt med positive udsigter for den amerikanske 
økonomi. I Europa er billedet lidt anderledes, men stadig med 
en inflation, som ligger marginalt over forventningerne. Det 
britiske Pund har været nedadgående gennem sommeren, 
men er kommet lidt igen i august måned. Det skete efter at 
Bank of England valgte at hæve renten. 

EUR – USD 

Vi har oplevet at handelskrigen har presset dollaren. Men 
siden vi har set stærke detailsalg og stigende inflation har 
dollaren fået medvind. Og i skrivende stund handles krydset 
USD/DKK i 6,58. Den amerikanske BNP-vækst i 2. kvartal viste 

sig at være næsten lige så bomstærk som analytikerkorpset 
ventede. Kvartalsvæksten landede på 4,1 pct. Ikke siden 
Obamas regeringstid har vi oplevet lige så stærkt et kvartal i 
den amerikanske økonomi. 

Der er sjældent overraskelser at finde i referatet fra ECBs 
rentemøde, men denne gang kan det dog kaste lidt lys over 
medlemmernes holdning til bankens renteforventninger. 
Referatet indikerede at renterne vil forblive på de nuværende 
niveauer i hvert fald hen over sommeren 2019. Nogle ECB-
medlemmer er ifølge Bloomberg ikke trygge ved markedets 
forventninger om en renteforhøjelse i december næste år. 
De anonyme ECB-medlemmer mener tilsyneladende, at en 
renteforhøjelse i september eller oktober næste år fortsat er 
en mulighed, selvom ECB-chef Draghis embedsperiode udløber 
i oktober. Det er endda nogle ECB medlemmer der kan se en 
renteforhøjelse allerede i juli næste år. 

Euro-zone inflation blev bekræftet på 2,0 pct. som det 
foreløbige tal for juni. Kerneinflation blev derimod revideret 
ned fra 1,0 pct. til 0,9 pct. Inflationen signalerer således ikke, 
at der er behov for en snarlig opstramning af pengepolitikken 
i Euro-zonen. 

PMI-tal for juli måned var stigende. Dermed er den 
negative holdning blandt indkøbscheferne i den europæiske 
fremstillingsindustri vendt efter et markant dyk i de seneste 
seks måneder. Dermed synes effekten på økonomierne fra den 
optrappede handelskonflikt mellem USA og resten af verden, 
den usikre politiske situation i euroområdet tidligere på året, 
valget i Italien og regeringskriser i Tyskland og Spanien, 
langsomt at blive udvandet. 

GBP 

Pundet har haft det lidt svært gennem sommeren. Det 
har været en kombination af Brexit- usikkerheden og 
at inflationen ikke har levet op til forventningerne. 
Kerneinflationen faldt fra 2,1 pct. til 1,9 pct. i juni måned. Det 
er det laveste niveau siden marts 2017. 

Theresa Mays administration udgav et white-paper, som 
blandt andet har det udgangspunkt, at Storbritannien 
underlægges EU lovgivning indtil slutningen af 2020, for at 
sikre en sikker implementeringsperiode af Brexit. Dette er 
endnu et tegn på, at Theresa May prøver at overtage styringen 
på Brexit-retningen efter Boris Johnson og David Davis exit 
fra regeringen. Men det blev atter afvist af EU, da det er den 
tilbagevendende toldunionsproblematik som er problematisk 
at løse. 

Selv om England oplever lunken lønvækst, lavere inflation 
samt en sidelæns bevægelse i arbejdsløsheden, så valgte Bank 
of England valgte at hæve renten med 25 bp til 0,75 pct. 
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NOK 

Oliprisen har været stigende og det afspejles i den norske 
krone. Olieprisen var oppe omkring de USD 80 i juli måned, 
men siden er den faldet meget tilbage. Men det store fald 
kan ikke ses i NOK, som ikke er faldet tilsvarende. Den 
totale inflation i Norge steg mere end forventet fra 2,3 pct. 
til 2,6 pct. NOK testede derved årets højeste niveau fra 
juni måned, men formåede ikke at bryde afgørende højere. 
Siden er kronen faldet fra NOK 79,5 til 78. Det er ikke 
usædvanligt at NOK svækkes hen over sommeren på grund af 
likviditetsspørgsmålet, men det må forventes at NOK styrkes 
igen, når markedet vender i løbet af august.
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BankNordik Markets Update  
– forventningsskema, 16. august 2018

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

Korte renter: Volatilitet:

DK Nat. bank udlånsrente 0,05   I-traxx (Y5) 305,88  
ECB refinansieringsrente 0,00   VIX 14,78  
US Fed Funds 1,75-2,00  

Lange renter: Valuta:

Tysk 10-årig rente 0,32   USD/DKK 6,5581  
Amerikansk 10-årig rente 2,88   EUR/DKK 7,4551  
Dansk 10-årig rente 0,13   GBP/DKK 8,3344  
Dansk realkredit, 2,5 % 47 2,17  

CHF/DKK  6,6013  
Aktier: SEK/DKK 0,7146  
OMXC 25 (CAP) 1.133,66   NOK/DKK 0,7777  
EuroStoxx 50 3.359,08   JPY/DKK 5,9168  
DAX 12.163,01   EUR/CHF 1,1290  
S&P 500 2.818,37   EUR/USD 1,1368  
Nasdaq 7.774,12  
Dow Jones 25.162,41  

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 Neutral

Obligationer Neutral

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 16. august 2018.
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