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Indledning 

Februar måned har mindet om 2022 

markedet. Reprisning af FED har trukket 

lange renter op og aktier ned.  

 

Som følge af faldende aktiemarkeder er 

sentiment atter entydigt negativt. Både 

opgjort i de institutionelle og private 

rundspørger. Vi fastholder vores forventning 

om, at denne udprægede grad af 

negativitet isoleret set bør understøtte 

aktiemarkeder. Isærdeleshed fordi vi stadig 

ser et positivt prismomentum i aktier.  

 

AAII Bull-Bear er atter negativ 

 
 

Netop det negative sentiment er den 

primære forklaring på vores overvægt til 

aktier. Selvom recessionssandsynligheden er 

høj, så er den klart faldende. Dette drevet 

af den kinesiske genåbning, de faldende 

europæiske energipriser, og den 

kontinuerlige bekræftelse af at den 

amerikanske servicesektor holder sig stærk.  

 

Vækstforventningerne til den 

amerikanske økonomi revideres 

forsat op 

 
 

Den faldende recessionssandsynlighed står i 

kontrast til det negative sentiment. Det er 

vores forventning at sentimentet på et eller 

andet tidspunkt vil vende rundt hvis makro 

forsætter med at bedres. Når/hvis dette sker 

bør bevægelsen på opsiden blive 

voldsommere end normalt; som altid når et 

opadgående marked er drevet af 

sentiment normalisering. 

 

Selvom sandsynligheden for en mild 

recession er faldende, så er den stadig høj. 

Vi er isærdeleshed bekymrede for den 

manglende vending i den amerikanske 

fremstillingssektor. Hvis denne ikke 

materialisere sig snarligt er det svært at 

forstille sig den amerikanske økonomi skal 

klare sig igennem 2023 med BNP-vækst 

rundt 1%; som ventet på nuværende 

tidspunkt.  

 

Givet den høje recessionssandsynlighed og 

det mudrede taktiske vækstbillede mener vi 

at man skal afvente med at implementere 

en kraftig allokering i den ene eller anden 

retning. Vi ligger derfor tæt på neutral risiko 

generelt set. Med aktieovervægten der 
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mitigeres af en undervægt til High Yield 

obligationer. 

 

Det primære risikoscenarie er i vores øjne en 

gentagelse af 2022 scenariet. F.eks. drevet 

af frygt for en FED funds-rate over det 

nuværende forventede niveau på 5,25% til 

5,5%. Dette scenarie er i vores øjne 

voksende i sandsynlighed. Vi har siden det 

sidste rentemøde i FED set en række 

inflationstal der over en bred kam har 

overrasket på opsiden.  Dette har medført 

at markedet har repriset FED i en 

opadgående retning. 

 

Samlet set står vi i vores øjne i et vadested. 

Det er stadig base case at inflationen skal 

komme ned og at væksten skal bedres. 

Men indtil vi får klarhed omkring dette, 

holder vi os relativt neutralt. Isærdeleshed 

frastår vi fra at allokere op i strategiske, 

cykliske aktivklasser som f.eks. bred High 

Yield.  
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Makro og markederne 

Vi har i årets første måneder set en tydelig 

vending fra økonomisk pessimisme til mere 

optimisme. Det er sket i konsekvens af flere 

konkrete forhold: Kinas genåbning, lavere 

energipriser, herunder naturgas i Europa, og 

et bedre ’bundtræk’ i den amerikanske 

økonomi end forventet.  

 

USA:  BNP-vækstforventninger 

 
 

Eurozone BNP-vækstforventninger 

 
 

Dermed er der sket et helt centralt og vigtigt 

skift i makrobilledet, væk fra 

stagnationsprognoser til nu let positive 

vækstforventninger.  

 

Kina BNP-vækstforventninger 

 
 

I USA peger konsensus senest på en BNP- 

fremgang på 0,8% i 2023. Inden for 

Eurozonen hedder prognosen nu 0,5%. De 

opjusteringer kommer vel at mærke på 

toppen af et 2022, hvor både USA (+2,1%) 

og Eurozonen (+3,5%) kom ud bedre end 

forventet tidligere i 2022. Ikke dårligt. 

 

Vi vurderer selv, at konsensus har fat i den 

lange ende med forventninger om let 

fremgang i Vesten og betydelig fremgang i 

Kina. De aktuelle prognoser ser ikke helt 

skæve ud. Risikoen er dog ’ned’, jf. senere.  

 

Vi har pæn tiltro til, at Kina kommer til at 

rykke fremad. Kovendingen i Covid-19 

politikken fra massive nedlukninger til 

genåbninger gør bare en kæmpe forskel. 

Samtidig er der postet mange penge ud 

over samfundet via både kredit- og 

finanspolitikken. Regeringen har netop 

meldt et vækstmål ud for 2023 på 5%. Og 

det er også her, at konsensus ligger.  

 

Nu er 5% vækst i Kina kun ’halv kraft’ ift. den 

gennemsnitlige vækst siden liberalise-

ringerne fra 1980. Men alt imens er Kina 
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vokset markant til nu at udgøre ca. 18% af 

verdensøkonomien mod USA’s ca. 24%. Så 

det batter noget globalt, når Kina vokser 5%.  

 

Vi er også godt klar over, at konflikterne 

mellem Vesten og Kina er på vej op; at visse 

handelsstrømme er blokerede fra 

USA/Vesten på det højteknologiske område. 

Men det ændrer ikke på, at Kina fortsat er 

dybt integreret i verdensøkonomien. Kinas 

eksport ift. Kinas eget BNP ligger på ca. 17% 

og er ikke ændret meget de senere år.  

 

Den gode nyhed er, at Kinas bedre 

vækstudsigter ikke bare er fugle på taget. Vi 

begynder her og nu at se klart bedre data 

ud af Kina, jf. fx de seneste PMI-indikatorer:  

 

Kinas PMI-indeks kører op 

 
 

Tilbage til Vesten er det oplagt, at den 

største vækstrisiko handler om 

inflationsdynamikken og den pengepolitiske 

respons. FED er på vej til at sætte renten op 

over 5% igen. ECB er måske på vej til at 

sætte renten op til 4%. I vores optik kan 

centralbankerne være på vej til at blive 

grebet af ’panik’ over inflationspresset her 

og nu. Det kan føre til for høje renter for 

længe, hvilket vil sende den økonomiske 

aktivitet i bakgear. Når alt kommer til alt er 

det at banke inflation ned via renter som at 

ramme en dartskive med bind for øjnene! 

Så der er tale om nogle valg her i FED og 

ECB, der handler om forsigtighedsprincipper. 

For stor konservatisme øger risikoen for en ny 

’Policy Mistake’. Tiden fra Finanskrisen har 

været præget af perioder med alt for 

lempelig pengepolitik. Nu kan vi komme ind 

i en periode med det stik modsatte.  

 

FED > 5% i sommeren 2006. 

Arbejdsløshed toppede 3 år efter 

 
 

Sidst FED satte renten op over 5%, i 

sommeren 2006, tog det helt frem til 

december 2007, før ”The Great Recession” 

indtrådte. Vi kan således have noget ’grimt’ 

til gode ind i 2024, jf. lagget mellem sidste 

renteforhøjelse og recessionstidspunktet.  

 

Lige nu er det vores vurdering, at USA og 

Eurozonen undgår en mærkbar recession. 

Helt afgørende bliver 1) at Kinas fremgang 

realiseres, 2) at energipriserne holder sig 

nede, og 3) at inflationen falder betydeligt 

gennem resten af 2023. Vi ser også bort fra 

eventuelle nye negative geopolitiske choks.   

 

Den seneste udvikling i den ellers faldende 

inflationstrend har vel at mærke vist sig 

noget mere træg end ønsket. Bedre end 

ventet efterspørgsel skaber lidt mere plads 
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for mange virksomheder til at sætte priserne 

op. Vi har senest set, at varepriserne (core) 

er steget en spids efter at være faldet 3 

måneder i træk. Og at servicepriserne stiger 

med en høj kadence på over 0,5% m/m.  

 

USA core CPI varer og services m/m 

 
 

Det handler i den grad om inflationen på 

det såkaldte shelter-område, der bliver ved 

med at stige ubehageligt meget. Vi er 

imidlertid overbeviste om, at prisstigningerne 

på dette område kommer kraftigt ned over 

de næste 6-12 måneder udløst af det 

aktuelle brede pres på boligpriserne og 

boligmarkedet som helhed.  

 

Renter i USA  

 

Ikke helt overraskende har de bedre end 

ventede vækstdynamikker – og værre end 

ventede inflationstal – ført til et løft i 

forventningerne til centralbankernes 

rentebaner. Markedet ligger nu og priser 

den korte USD-rente (p.t. 4,56%) helt oppe 

på 5,64% i september 2023 og herefter 

gradvis ned mod 4,2% ultimo 2024. I midten 

af januar var denne forwardrente nede på 

2,85%. Det er voldsomme bevægelser, der 

også har ført til et løft i de længere renter.  

 

Vi har en pæn tiltro til, at forventningerne til 

FED kan komme noget ned igen på 3-6 

måneders sigt. Det kræver, at inflationen 

vitterlig falder en del mere, hvilket er vores 

base case. Det betyder også, at de lange 

renter ikke skal stige meget mere. Vi 

forventer et niveau på 3,75-4,25% på den 

10-årige rente over de næste 3 måneder. 

På 12 måneders sigt ser vi potentiale for lidt 

lavere lange renter i USA.  

 

Forventninger til ECB   

 
 

Ift. ECB er det vores vurdering, at der er for 

stor en rentestigning priset ind. Markedet 

regner med en stigning i den korte rente på 

næsten 150bp frem mod sommeren. Vi skal 

altså op på ca. 4%. Det tror vi ikke holder, 

med mindre ECB bliver grebet af ’panik’.  
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Vi regner med at se den 10-årige tyske rente 

handle inden for 2,5-3,0% over de 

kommende 3 måneder. På 12 måneders sigt 

ser vi stort set samme niveau.  

 

Aktiemarkederne er på den ene side 

udfordret af de stigende renter, men på 

den anden side styrket af de bedre 

væksttendenser. Vi noterer os, at global 

earnings revisions trækker i bedre retning. 

Og ligeledes, at 12m forward EPS på S&P500 

og særlig Stoxx600 er begyndt at tikke opad 

igen. Det er klart positivt. 

 

Globale Earnings Revisions, S&P500 

 
 

12m forward EPS  

 

 

Men vi konstaterer også, at de høje 

obligationsrenter nu konkurrerer mere om 

investorernes gunst. Man kan placere til 5% 

rente på korte amerikanske statspapirer. 

S&P500 ligger og handler 17,7 på 12m 

forward P/E, svarende til earnings yield på 

5,6%. Ser man på FED-modellen er aktierne 

ganske enkelt dyrt prisfastsat. Med andre 

ord er ’aktiespreadet’ temmelig lavt, senest 

på ca. 160bp.  

 

FED-modellen. Aktier er dyre ift. det 

nominelle renteniveau 

 
 

Det er oplagt, at de kommende 3 måneder 

kommer til at handle om inflationspres, hvor 

meget FED og ECB strammer til, og hvordan 

vækst- og dermed indtjenings-

forventningerne former sig. Vi sidder tilbage 

med et mest sandsynligt scenarie, hvor 

inflationsangsten igen aftager mærkbart. 

Inflationstrenden er ned, og det bør igen 

blive synligt på over de kommende 3 

måneder. Det bør lette presset på 

rentesiden og løfte stemningen på aktier. Vi 

ser et niveau omkring 4.100 på S&P500 som 

værende et realistisk 3 mdrs. target, ca. 2% 

højere. Europa og EM bør som minimum 

kunne følge med dette.  
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Allokering 

Porteføljerne ligger uændret i forhold til 

sidste måned. Vi er overvægtede aktier 

men undervægtede varighed og High 

Yield.  

 

Relativ allokering af Optima 55  

 

 

Relativ aktieallokering af Optima 55  

 
 

Vi tilsigter at have en portefølje som skal 

klare det godt når 

recessionssandsynligheden er faldende, 

men som ikke skal tabe i et 2022 scenarie 

med stigende renter og faldende aktier. Vi 

er derfor overvægtede aktier samtidigt med 

vi er undervægtede varighed.  

 

Det er samme portefølje tilgang som i 

starten af 2023 hvor fortegnet til væksten 

dog var vendt rundt. Altså hvor vi var 

undervægtede aktier, men overvægtet 

varighed. 

 

Vi har drejet aktieporteføljen i en mere 

offensiv retning. Væk er nu allokering til 

recessionsaktier og højt udbytte. Dette i 

anerkendelse af den faldende 

recessionssandsynlighed.  

 

Det er et skrøbeligt marked vi er vidne til. 

Det er stadig uafklaret om FED kommer til at 

stramme pengepolitikken så kraftigt at en 

recession ikke kan undgås. I takt med at det 

er så skrøbeligt så fastholder vi en 

undervægt til High Yield. Vi ønsker ikke at 

allokere op heri før vi har fået klarhed 

omkring det strategiske vækstbillede. I 

særdeleshed fordi aktivklassen stadig 

handler på så relativt lave spænd. Vi mener 

altså ikke vi bliver tilstrækkeligt 

kompenserede for den forhøjede 

økonomiske risiko.  

 

Endeligt kan vi bemærke at den 

nuværende allokering er taktisk. Det skal 

ikke ses som en illustration på hvordan vi 

nødvendigvis kommer til at ligge over 2023 

som helhed. Med undervægten til High 

Yield er porteføljen relativt neutral risiko. Det 

er ikke utænkeligt at vi atter går undervægt 

aktier, og overvægt varighed, hvis 

vækstbilledet forværres. 
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Sammenfatning 

Det er for usikkert et makromiljø til at tage 

aggressiv risiko på i den ene eller anden 

retning. Når dette er sagt så har vi svært 

ved at sidde det meget negative sentiment 

overhørigt. Vi har derfor implementeret en 

overvægt til aktier. Kommer vi til at få 

bekræftelse på faldende inflation, og 

dermed et reduceret pres på aktier, 

forventer vi et stort sentiment pres op ad på 

aktier. 

 

Det dominerende risiko scenarie er 

yderligere reprisning af FED. Vi mener derfor 

kun at en overvægt til aktier kan og skal 

implementeres hvis der samtidigt er en 

undervægt til varighed. Også selvom renter 

på nuværende tidspunkt er presset meget 

langt op.  
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Disclaimer 

 

Materialet er produceret af BankInvest-

koncernen (BankInvest) og skal anses 

som markedsføringsmateriale. Formålet 

med materialet er at give generel 

information og skal ikke betragtes som 

en investeringsanbefaling. Eventuel 

omtale af selskaber og værdipapirer skal 

alene ses i forhold til eventuelle 

afdelingers portefølje- og risikoprofiler. 

BankInvest påtager sig intet ansvar for 

nøjagtigheden af de angivne 

informationer, hvad enten de er leveret 

af BankInvest selv eller hentet fra 

offentligt tilgængelige kilder, som 

BankInvest vurderer pålidelige. 

BankInvest er ikke ansvarlig for 

dispositioner eller undladelser foretaget 

på baggrund af informationerne. 

BankInvest anbefaler sagkyndig og 

professionel vejledning ved 

investeringsbeslutninger. Yderligere 

oplysninger om BankInvest findes på 

www.bankinvest.dk 
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