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•

Efter en stærk start på 2018 har den seneste uges tid budt på store fald på aktiemarkederne. Vi forventer, at den

•

Korrektionen er formentligt udløst af stigende lange statsrenter i både Europa og USA som følge af frygt for, at bed-

igangværende nedtur er en såkaldt korrektion og ikke markerer starten på en større og længerevarende aktienedtur.
re vækstudsigter vil medføre hurtigere og kraftigere end ventede stigninger i inflationen, hvilket vil få
centralbankerne til at normalisere pengepolitikken hurtigere end ventet.
•

Isoleret set burde rentestigningerne gennem januar ikke give problemer for de globale aktiemarkeder. Når dette alligevel synes at være tilfældet, skyldes det formentligt, at de finansielle markeder frygter, at rentestigningerne
fortsætter i samme tempo, som vi har set indtil nu i 2018. Dette vil kunne påvirke væksten og virksomhedernes indtjening negativt samt ændre den relative prisfastsættelse mellem aktier og obligationer og således afspore den jagt
på afkast, der har drevet aktiemarkederne de seneste år. Det er fortsat vores vurdering, at et sådant scenario kun er
et risikoscenario. Vores hovedscenario er, at vi kun kommer til at se svagt stigende lange renter fremover. Kombineret med et robust vækstbillede forventes dette at understøtte en fortsat jagt på afkast, der vil komme specielt
aktiemarkederne til gode. Vi fastholder derfor vores anbefaling om en svag overvægt af aktier på bekostning af en
svag undervægt af virksomhedsobligationer.
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Årsagen til rentestigningerne skal formentligt primært
vil medføre hurtigere og kraftigere end ventede stigninger
i inflationen. Dette vil i givet fald kunne medføre en hurtigere end ventet normalisering af den fortsat meget
lempelige pengepolitik på globalt plan. En anden mulig
forklaring på rentestigningerne er et tiltagende fokus på
udsigten til øget udbud af amerikanske statsobligationer
som følge af den ufinansierede skattereform, der blev
vedtaget i december.
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relative prisfastsættelse mellem aktier og obligationer og
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Figur 4: Afkast og performance
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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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