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Vores hovedscenario er uændret. Vi forventer fortsat moderat men svagt tiltagende global vækst og lav men svagt

•

stigende inflation. Dette forventes at understøtte en fortsat meget gradvis normalisering af pengepolitikken, der dog
stadig vil være vækstunderstøttende. Under dette scenario forventes de lange statsrenter at være uændrede til
svagt stigende. Dette vil understøtte en fortsat jagt på afkast, der vil komme specielt aktiemarkederne til gode.
•

De væsentligste risici mod vores hovedscenario er hurtige og kraftige rentestigninger, en kraftig vækstafmatning og

•

Ud fra en samlet vurdering af afkastmuligheder og risici vælger vi at fastholde vores anbefalede aktivallokering i

geopolitiske risici.
form af en svag overvægt i akter finansieret ved en svag undervægt i virksomhedsobligationer.
Anbefalet aktivallokering

Før

Aktier
Obligationer

Nu

Svag overvægt

Svag overvægt

Svag undervægt

Svag undervægt

Kontant/pengemarkedsprodukter

Neutral vægt

Stats- og realkreditobligationer

Neutral vægt

Neutral vægt
Neutral vægt

Virksomhedsobligationer

Svag undervægt

Svag undervægt

A nbefalingen skal ses i fo rho ld til investo rs neutrale strategi o g fo r en 3-6 måneders ho riso nt

Makroøkonomisk Guldlok scenario …
Vores makroøkonomiske hovedscenario er uændret i for-

Figur 1: Output gap (inkl. IMF forecast for 2017 og 2018)
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Indeks

-5
06

08

10

12

Udviklede lande

14

16

USA

18

20

Eurozonen

onsudviklingen i både Eurozonen og USA i 2017 været
Kilde: Datastream

svagere end ventet. De seneste måneders amerikanske
inflationsdata understøtter dog vores forventning om, at
det er midlertidige faktorer, der er den primære årsag til

… og gradvis pengepolitisk normalisering fortsætter

den meget dæmpede inflationsudvikling i 2017. I Eurozo-

Dette makroøkonomiske scenario vil tillade at både ECB

nen forstærker de gode vækstdata og den faldende

og Fed vil fortsætte den meget gradvise normalisering af

arbejdsløshedsrate vores tro på, at inflationen vil være

pengepolitikken, som de har annonceret. Vi forventer, at

svagt stigende fremadrettet. En anden stærkt understøt-

Fed hæver renten tre gange i 2018, og at ECB formentligt

tende faktor for svagt tiltagende inflation fremadrettet er,

stopper deres obligationsopkøbsprogram til september.

at det globale output gap (faktisk BNP i forhold til potenti-

ECB forventes dog tidligst at hæve styringsrenten medio

el BNP) formentligt bliver lukket i 2018 – se figur 1.

2019. Pengepolitikken vil med andre ord blive gradvis
mindre lempelig gennem 2018 men forventes fortsat at
være vækstunderstøttende.
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Uændrede til svagt stigende lange renter
De 10 årige renter i både USA og Europa ligger fortsat
væsentligt lavere end de makroøkonomiske fundamentaler i form af vækst og inflation tilsiger – se fx figur 2.

Figur 3: Europæiske kreditspænd
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Forklaringen på dette skal formentligt findes i en kombination af flere forhold – herunder 1) den ekstremt
lempelige pengepolitik på globalt plan (i form af opkøbs-
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10

Afkastpotentialet i stats- og realkreditobligationer er begrænset og udfaldsrummet er asymmetrisk. Det er vores

0

0
99

forventning, at de kommende 3-6 måneder vil byde på

01

03

05

07

09

IG kreditspænd

uændrede til svagt stigende lange renter.

11

13

15

17

IG - gns.

HY kreditspænd (h.a.)

HY - gns.
Kilde: Datastream o g B ank o f A merica

Figur 2: 10 årig amerikansk statsrente og nominel BNP
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Figur 4: Risikopræmier
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Jagten på afkast fortsætter
Et fortsat Guldlok makroøkonomisk scenario, fortsat lem-
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lange statsrenter forventes at medføre en fortsat jagt på
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afkast. Denne jagt på afkast forventes at komme specielt
aktiemarkederne til gode.
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Uændrede til svagt stigende kreditspænd
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ligger nu en smule under det historiske gennemsnit, mens
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afkast og udsigt til færre misligholdelser i europæiske
virksomhedsobligationer vurderes det, at potentialet for

Prisfastsættelsen af aktier er stort set uændret i forhold til

yderligere fald i kreditspændene er begrænset.

vores seneste udmelding. Aktier og i særdeleshed ameriSom for stats- og realkreditobligationer er afkastpotentia-

kanske aktier er dyrt prisfastsat, når der ses på absolutte

let

og

prisfastsættelsesmål som fx P/E forhold. Der er dog ikke

udfaldsrummet asymmetrisk. Vi forventer uændrede til

tale om boblelignende tendenser. Relativt til obligationer

svagt stigende kreditspænd over de næste 3-6 måneder.

er både amerikanske og i særdeleshed europæiske aktier

i

virksomhedsobligationer

begrænset
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attraktivt prisfastsat – se figur 4 der viser risikopræmier,
det vil sige de forventede merafkast som investorer kræver for at købe aktier fremfor obligationer.

Figur 6: Afkast og performance
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ligt være understøttende for aktiemarkederne.
Taktisk aktivallokering: Svag overvægt aktier
Ud fra en samlet vurdering af afkastmuligheder og risici er
det vores anbefaling at fastholde en svag overvægt af
aktier finansieret ved en svag undervægt af virksomhedsobligationer.

Den

svage

undervægt

i

virksomheds-

obligationer skal ses i lyset af en samlet risikovurdering.
En svag undervægt i virksomhedsobligationer forventes at
afbøde noget af modvinden fra en svag overvægt i aktier i
tilfælde af, at vi tager fejl med hensyn til vores hovedscenario.

Samtidig

forventes

danske

stats-

og

realkreditobligationer at fungere som en delvis stødpude i
tilfælde af aktiemodvind.
Figur 5: Anbefalet aktivallokering
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Redaktion afsluttet, 5. december 2017, kl. 15:27
Denne publikation er udgivet af Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S, Postboks 162, 9100 Aalborg. Publikationen er markedsføringsmateriale og kan
ikke anses som investeringsanalyse. Gengivelsen af publikationen eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Der er ikke forbud mod at
handle inden offentliggørelse og Spar Nord Bank koncernen kan have positioner i de pågældende finansielle instrumenter og valutakryds.
Publikationen er baseret på offentligt tilgængeligt materiale, som Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S anser for at være pålidelig. Handelsområdet i
Spar Nord Bank A/S tager forbehold for fejl i kilder, trykfejl og beregningsfejl. Alle vurderinger er udført på den angivne dato og kan ændres uden videre. Historiske afkast, vurdering af gevinstpotentiale og værdiansættelsesmæssige betragtninger kan ikke opfattes som garanti for fremtid afkast. Med
mindre andet er angivet er afkastberegninger opgjort eksklusiv handelsomkostninger. Den fremtidige kursudvikling og/eller det fremtidige afkast kan
blive negativt og gevinster eller tab kan blive forøget eller formindsket som følge af valutakursudsving.
Anbefalingerne skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter. Spar Nord Bank koncernen påtager sig intet
ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af materialet.
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