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Indledning 

Efter januars store stigninger i aktier skal det 

nu afgøres om lav vækst og faldende 

indtjening skal drive aktier ned. Eller om håb 

om stigende vækstmomentum kombineret 

med et stadig negativt sentiment skal drive 

aktier op.  

 

I vores øjne er det ikke entydigt hvilken vej vi 

skal over de kommende par måneder. Vi 

fastholder derfor en forsigtig relativ 

allokering. Vores overvægt til aktier er 

modsvaret af en undervægt til High Yield 

obligationer. 

 

Med hensyn til makro så er det et mudret 

billede vi ser. Forsat og desværre. 

Fremstillingssektoren er under pres. Men 

servicesektoren og arbejdsmarkedet er 

overraskende stærke. Det overraskede os at 

førstnævnte tilsyneladende vandt 

momentum over januar; målt ved ISM 

Services. For USA er det altså ikke så entydigt 

et billede af en økonomi på vej ind i 

recession som det så ud for blot en lille 

måneds tid siden.  

 

Stadig et for mudret 

makroøkonomisk billede til at 

allokere mod en recession 

 

Yderligere kan vi bemærke at BNP-

forventningen til USA er hævet svagt over 

den seneste måned. 

 

BNP-estimatet for 2023 USA bliver 

hævet 

 
 

Oprevideringen af 2023 BNP-estimatet skal 

tages med et gran salt. Men det er en 

illustration på at analytikerne begynder at 

blive alt mere positive. Ikke bare grundet 

optimismen i servicesektoren men også 

grundet den positive narrativ skabt af 

genåbningen i Kina. Efter de kraftige fald vi 

så over 2022 i aktier skal man i vores øjne 

være varsomme med at sidde selv små, 

spæde, tegn på en bedring overhørig.  

 

Pengepolitikken er langsomt ved at falde ud 

af fokus for markederne. Vi stiger og falder 

ikke på FED/ECB kommentarer i samme 

grad som vi gjorde over 2022. Dette er en 

naturlig konsekvens af at vi nærmer os 

enden på den pengepolitiske stramning. I 

hvert fald defineret ved de isolerede 

renteforhøjelser; QT programmet kommer jo 

til at køre videre. Det er vores forventning at 

inflationspresset vil aftage yderligere over 

de kommende par måneder. Vi baserer 

dette blandt andet på det kraftige fald vi 

har set i prisindekserne på de ledende 

indikatorer.  
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Prices paid er faldet kraftigt for 

fremstillingssektoren 

 
 

Over de kommende par måneder kommer 

vi til at se de sidste amerikanske 

renteforhøjelser. Vi kan efter dem se frem 

imod rentesænkninger i slutningen af 2023 

eller starten af 2024. Men en eller to ekstra 

renteforhøjelser fra FED vil ikke længere 

kunne trække de globale aktiemarkeder 

ned. Bevægelserne over de sidste par 

måneder understøtter denne tese.  

 

Og så er der sentiment. I vores øjne er dette 

det primære argument for at fastholde en 

neutral allokering til risiko i porteføljerne. For 

første gang siden sommeren 2020 er vi vidne 

til kombinationen af negativt sentiment og 

positivt momentum. En kombination som 

isoleret set er positivt for risikotagning i vores 

øjne. Indtil sentimentet har normaliseret sig 

vil vi ikke være overraskede såfremt aktier 

forsætter med at stige. Sagt med andre ord: 

Pain Traden er stadig til opsiden.  

 

Når sentiment er negativt og 

momentum positiv så stiger aktier 

oftest 

 
 

Endelig så er der valuation argumentet. 

SP500 handler på 18,6 i 12 måneders 

forward PE. Det er dyrt. Men vi kan ikke 

understrege nok, hvor dårlig en timing 

indikator valuations er. Den måske bedste 

illustration på dette er ved at se på 

bevægelsen over 2020. 

 

Valuations da vi kom ud af Corona 

krisen 

 
 

Den 23. marts 2020 bunder aktiemarkedet. 

Den 8. april er vi næsten over toppen før 
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Corona. Faktisk samme niveau som vi er på 

nu. Men aktier forsætter med at stige. Det er 

først i juni måned at valuations peaker. 

Naturligvis var Corona krisen speciel i takt 

med at vi havde centralbank støtte. Men 

ikke desto mindre illustrer det hvor varsom 

man skal være med at anvende valuations 

som et timing instrument. Men der er nok 

ingen tvivl om at hvis aktier forsætter op fra 

de nuværende niveauer så vil det være et 

af de mest foragtede rallys nogensinde.  

 

Samlet set forsøger vi altså at fastholde en 

allokering som hverken stikker ud den ene 

eller anden retning. Vi har dermed fjernet 

det negative tilt vi havde primo 2023. Dette 

da vi ikke ønsker at sidde bedringen i makro 

overhørig.  
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Makro og markederne 

Den gryende optimisme ift. 

makroperspektiverne er forstærket den 

seneste måned. Overordnet set bygger 

udviklingen på flere søljer: Forventningerne 

til Kina stiger som følge af genåbningen; 

energiprisernes faldende tendens letter 

presset på verdensøkonomien; inflationen er 

faldende, hvilket gradvis mindsker presset 

på realindkomsterne. Krigen fortsætter i al 

sin gru i Ukraine, men de globale 

implikationer, økonomisk og finansielt, er 

aftagende.  

 

Konsekvensen er, at risikoen for en større 

økonomisk nedtur er aftaget; makro-

dynamikken er blevet mere blandet og ikke 

så éntydig negativ. Det er tydeligt, at fx den 

amerikanske industri fortsat er godt presset, 

jf. ISM-indeksets seneste fald til 47,4. 

 

USA: ISM-indeks 

 
 

Det niveau er i recessionsterritorie. Men 

omvendt er der liv i servicesektoren, hvor 

det seneste ISM-service indeks trak op i 55,2. 

Det er også i servicesektoren, at vi ser en 

betydelig beskæftigelsesfremgang.  

 

Interessant nok er BNP-vækstestimaterne 

kravlet op den seneste måned. Konsensus 

for USA i 2023 ligger nu 0,5%, op fra 0,3% ved 

årsskiftet. Det er en marginal opjustering, 

men det er OP. Og IMF er vel at mærke 

endnu mere optimistisk. Fonden opjusterede 

for et par uger siden BNP-skønnet for USA i 

2023 med 0,4pp til hele 1,4%. FED ligger på 

0,5%, så der er virkelig forskel her. 

 

USA:  BNP-vækstforventninger 

 
 

Også i eurozonen er konsensus opjusteret en 

spids til senest +0,1% i 2023. Her siger IMFs 

nye prognose 0,7% (!), justeret med +0,2pp. 

 

Eurozone BNP-vækstforventninger 
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Og på Kina har IMF opjusteret markante 

0,8pp til senest 5,2% for 2023. Her ligger 

konsensus allerede på 5,1%. 

 

Kina BNP-vækstforventninger 

 
 

Kina service PMI kører op 

 
 

Naturligvis er der risici, ikke mindst i relation til 

det geopolitiske billede, 

inflationsdynamikken og til centralbankernes 

rentebane fremover. Men bottom line er, at 

vækstperspektiverne er blevet lidt bedre, i 

særdeleshed for Kina. Her betyder den nye 

coronapolitik/genåbning virkelig meget i 

positiv retning.  

 

På inflationsfronten er der også overvejende 

gode nyheder. Core PCE i USA er steget 

2,9% de sidste 3 måneder, annualiseret.  

 

Core PCE m/m annualiseret: NED 

 

 

Det er i høj grad varepriserne, der trækker 

ned. Den effekt kan ikke forventes at 

fortsætte meget længere. Men omvendt 

står vi sandsynligvis overfor mindre inflation i i 

servicepriserne, drevet af faldende inflation 

på boligområdet (shelter).   

 

CPI m/m i vare- og servicepriser 

 
 

Vi er fortsat ikke specielt bekymrede for en 

acceleration i løninflationen i USA. Selvom 

arbejdsløsheden fortsat er meget lav, viser 
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stigningen i timelønningerne over de sidste 3 

måneder et moderat annualiseret niveau 

på 4,6%.   

 

USA: Lønstigninger holder trend 

 
 

USA: CPI og core CPI y/y 

 
 

I hele diskussionen om løninflation er der en 

tendens til at glemme den anden side af 

mønten, nemlig produktivitet. Hvis 

virksomhederne giver lønstigninger på 4,6% 

og er i stand til at løfte produktiviteten med 

2%, er der 2,6% tilbage i form af stigende 

enhedslønomkostninger. Det er i grove 

termer dét, som virksomhederne har brug for 

at overvælte til forbrugerne. Og dermed 

dét, der bliver drivende for inflationen på 

sigt. Produktivitetstal er vanskeligt målbare 

på kort sigt. Vi er imidlertid af den klare 

overbevisning, at den brede teknologiske 

innovation er godt i gang med at løfte 

produktiviteten i rigtig mange virksomheder 

betydeligt. Det taler for et moderat 

inflationsniveau ud i fremtiden.  

 

Eurozonen: CPI og core CPI y/y 

 
 

Når det er sagt kunne den aktuelle udvikling 

i inflationen i eurozonen være bedre. Den er  

faldende, men fra et højere niveau end i 

USA og med mere træghed i core CPI. Det  

 

UK: CPI og core CPI y/y 
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stiller ECB i en mindre ’komfortabel’ situation 

end FED. Vi er dog ret overbeviste om, at 

core CPI også vil falde markant i eurozonen 

gennem 2023. Situationen minder en del om 

billedet i UK. Og her har Bank of England 

netop opdateret prognosen, der indebærer 

et markant fald i CPI til ca. 3% i Q1 2024 og 

ca. 1% i Q1 2025. Selvfølgelig er der risiko i 

enhver prognose, men trenden bør være 

klart faldende under alle omstændigheder. 

 

Forventninger til FED   

 
 

På rentesiden har vi senest set en reprisning 

af FED i højere retning med godt 25bp pr. 

medio og ultimo 2023. Katalysatoren var 

den stærke jobrapport for januar. Markedet 

regner med, at vi skal op fra en O/N-rente 

på ca. 4,6% til 5,1% pr. juni 2023. Markedet 

priser stadig en form for pivot, men i mindre 

omfang og på et højere niveau. Der er 

således indpriset, at den korte rente vil være 

tilbage på dagens niveau om ét år. Så altså 

ca. 50bp op, og så 50bp ned igen, efterfulgt 

af flere rentesænkninger i 2024.  

 

Vi synes ikke, at markedet er helt skævt her. 

Men vi vurderer, at der er priset nok ind i 

form af de aktuelle 50bp pr. medio 2023. 

FED behøver næppe at sætte renten op 

mere end det.  

 

Renter i USA  

 
 

Prisningen af FED længere ude af kurven har 

selv sagt stor betydning for de lange 

obligationsrenter. Tag fx Fed Funds Futures 

med forfald i december 2024. Her hedder 

renten 3,41%. Hvis markedet begynder at 

eliminere pivoten i 2024, fx på baggrund af 

bedre vækstperspektiver og højere 

inflationsforventninger, vil de lange renter 

stige betydeligt. FED’s median DOTS fra 

december-mødet ligger vel at mærke på 4-

4,25% pr. ultimo 2024, altså ca. 75bp højere 

end markedet. Vi regner ikke med, at 

markedet skal til at prise dette scenarie ind. 

Men det er værd at være bevidst om, at 

der er et godt stykke fra markedet og så op 

til FED. Det er vores egen forventning, at vi 

ikke kommer til at se et større skift i 

renteniveauet over de kommende 1-3 

måneder. Vi regner med, at den 10-årige 

rente holder sig omkring 3,50-3,75%. På 12-

måneders sigt ser vi renten i den nedre del 

af intervallet 3-3,5%.  

 

Ift. ECB er det vores opfattelse, at der er 

rigeligt priset ind i forwardrenterne. 

Markedet regner med en stigning i den 

korte rente på ca. 100bp frem mod 

sommeren. Dermed kommer vi næsten op i 

3,5%, hvilket svarer til topniveauet fra lige før 

Finanskrisen i 2008. Det bør være nok for at 
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sikre et godt bidrag fra rentesiden til 

faldende inflation.  

 

Forventninger til ECB   

 

 

Vi regner med at se den 10-årige tyske rente 

handle omkring 2,25-2,50% over de 

kommende 1-3 måneder, og ser renten i 

den nedre del af intervallet 2-2,5% på 12-

måneder sigt.  

 

På aktiesiden er det seneste kursløft støttet 

af en tilsvarende positiv udvikling i ’global 

earnings revisions’. Der er fortsat flere 

selskaber, der bliver nedjusteret end 

opjusteret; men graden er aftagende og 

nærmer sig 50:50. Estimaterne bliver fortsat 

nedjusterede som helhed. Men der er god 

mulighed for, at vi er ovre det værste. Fx er 

2023 konsensus EPS på S&P500 nede på ca. 

222 USD fra en top på 250 USD. Det er et fald 

på 11%. Vi kan godt se et fald til yderligere 

ca. 210 USD, hvilket vil repræsentere et fald 

fra toppen på ca. 16%. Under coronakrisens 

start i foråret 2020 blev 12m forward EPS 

nedjusteret med 22% inden, at estimaterne 

steg kraftigt igen. Vi tror ikke, at vi skal se 

estimaterne blive nedjusteret i samme 

omfang i denne cyklus.  

 

Vi vurderer fortsat, at fair value på S&P500 

ligger på den gode side af 4.100 pr. ultimo 

2023. Men det efterlader heller ikke meget 

potentiale fra det nuværende niveau.  

 

Globale Earnings Revisions, S&P500 

 
 

12m forward EPS  

 
 

Vi mener imidlertid, at valuation uden for -

USA (Europa og EM) er i den klart billige 

ende. Det efterlader en stor del af universet 

ganske attraktivt prisfastsat og med et godt 

potentiale.   
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Allokering 

Det defensive tilt i porteføljerne er fjernet. 

Samtidigt er der introduceret en overvægt 

til aktier. Denne er delvist balanceret af 

vores undervægt til High Yield obligationer. 

 

Relativ allokering af Optima 55  

 

 

Relativ aktieallokering af Optima 55  

 
 

Porteføljerne har et svagt positivt tilt. Dette 

er en skarp reversering fra allokeringen 

primo 2023.  

 

Den primære bevæggrund er det stadigt 

negative sentiment kombineret med det 

positive prismomentum. Dette skaber i vores 

øjne et miljø hvor aktier kan blive presset 

højere i takt med at positioneringen og 

sentimentet normaliseres. Givet at dette er 

den primære bevæggrund er positionen 

taktisk.  

 

Strategisk er vi stadig afventende. Det er et 

for mudret makrobillede til at tage store 

relative positioner. Begynder vi at få 

afklaring omkring 2023 væksten i en positiv 

retning forventer vi at øge allokeringen til 

High Yield obligationer. Omvendt vil vi 

nedbringe aktieallokeringen hvis væksten 

ikke stabiliserer sig på nuværende niveauer. 

 

Den samlede relative risiko af porteføljerne 

er relativt lav. Vi står i et vadested hvor 

markederne skal finde ud af om 

recessionsrisikoen atter kommer til at øges 

eller om det bliver konsensus at vi skal ind i 

et soft-landing miljø. Indtil vi kommer ud af 

dette vadested, forbliver vi relativt neutrale. 

 

Intra-aktier har vi fjernet vores recessions 

kurv af aktier. Vi har dermed fjernet vores 

store defensive tilt. Vi har i stedet øget vores 

allokering til Expansion. Altså aktier som skal 

klare det godt i en verden hvor væksten er 

på vej op.  
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Sammenfatning 

Recessionssandsynligheden er på vej ned. 

Dette efter den kinesiske genåbning og de 

kraftigt faldende gaspriser for Europa. Når 

dette er sagt er sandsynligheden for en 

recession dog stadig høj. Dette med den 

opbremsning som vi ser i USA i øjeblikket. 

 

Men det vigtige for de finansielle markeder 

er altid ændringen i sandsynligheden. En 

faldende recessionssandsynlighed, et 

positivt aktiemomentum, og et generelt set 

meget negativt sentiment har ledt os til at 

øge allokering til aktier i porteføljerne. Pain-

traden er i øjeblikket op på 

aktiemarkederne. Det medfører at det rally 

vi ser i øjeblikket, kan få yderligere ben at 

gå på. Det vil ikke være fundamentalt 

drevent og vi forventer derfor at se et 

tilbageslag senere i løbet af 2023.  Men indtil 

det sker, forbliver vi neutrale. 
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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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