ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE
(Redaktionen afsluttet 3. oktober 2017)
BEDRE VÆKSTUDSIGTER LØFTER AKTIERNE
3. kvartal har været et belønnende et af slagsen for balancerede
porteføljer. Aktiemarkedet har kvitteret for et stærkere
makroøkonomisk billede med pæne kursstigninger og andre
former for risikofyldte aktiver er steget i sympati. Mens danske
statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet, har den
sikre hjørnesten i vores porteføljer, danske realkreditobligationer,
omvendt nydt godt af en fortsat høj efterspørgsel fra
udenlandske investorer. Resultatet har været et faldt i merrenten
på realkreditobligationer i forhold til statsobligationer og
outperformance fra realkreditobligationerne. Eneste malurt i 3.
kvartal har været en styrkelse af euroen (og dermed kronen) over
for både dollars og Emerging Markets valuta, hvilket har
reduceret kroneafkastet på aktiver fra USA og Emerging Markets.
Afkast på udvalgte aktivklasser i 3. kvartal 2017 i DKK

årets start er økonomernes konsensusforventning til væksten i
Europa for i år steget fra 1,4% til 2,1%. Væksten for det seneste
kvartal var på 2,3%, og skal man tro den historiske
sammenhæng mellem tillidsindikatorer og vækst, er der udsigt til
højere vækst fremadrettet.
Economic Sentiment Index og BNP-vækst i eurozonen

Kilde: Macrobond

Zoomer man nærmere ind på den europæiske forbruger,
indikerer tillidsindikatorerne også yderligere fremgang. Den
seneste måling af forbrugertilliden i Europa tyder således på, at
privatforbruget vil vokse yderligere fra de nuværende 1,8%.
Europæisk forbrugertillid og årlig vækst i privatforbruget

Kilde: Macrobond

JORDSKREDSVALG OG NON-EVENT
Kvartalet har også budt på valg til Forbundsdagen i Tyskland.
Ved årets indgang var valget udråbt til at blive en
nøglebegivenhed for markederne i Europa, men efter Macrons
præsidentvalgssejr i Frankrig har investorernes syn på Europa
ændret sig fra at handle om populisme til det stærke økonomiske
opsving. Derfor blev det tyske valg på én og samme tid et
jordskredsvalg og en non-event for de finansielle markeder. Det
konservative CDU/CSU fik det dårligste valg siden 1949, og det
socialdemokratiske SPD fik det værste valg siden 1945. Samtidig
stormede det højreekstreme Alternative Für Deutschland med
12,6% af stemmerne ind i parlamentet. Dermed bliver det første
gang siden 1960, at det tyske parlament har deltagelse af et parti
fra den yderste højrefløj. Merkels CDU/CSU skal nu forsøge at
danne en koalitions- eller mindretalsregering. Det sidstnævnte er
der ikke tradition for i Tyskland, og en såkaldt Jamaica-koalition
(efter partifarverne) med det liberale FDP og centrum-venstre
partiet De Grønne er således det mest sandsynlige. For bare et år
siden ville udsigten til en svækket Merkel og populister fra den
yderste højrefløj i parlament formentlig have ført til uro på de
europæiske finansielle markeder og en svækkelse af euroen. I
dag er situationen imidlertid en anden, idet det stærke
europæiske opsving har overtaget pladsen som det vigtigste
tema for investorerne.
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På virksomhedssiden stimuleres aktiviteten af en tiltagende
risikovillighed, som blandt andet kommer til udtryk ved, at
bankerne lemper kreditvilkårene. Det understøtter kreditvæksten,
og giver et signal om, at der over de kommende måneder også vil
være et positivt vækstbidrag fra denne front.
Nettoandel af europæiske banker, som har strammet
kreditvilkårene over de seneste 3 måneder

EUROPA FORTSÆTTER FREMGANGEN
Historien om det europæiske opsving er en god fortælling, som
tilmed rummer et stærkt element af overraskelse i sig. Siden
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Den aktuelle styrke i europæisk økonomi understreges af, at
virksomhederne melder om meget gunstige udsigter for
eksportordrebøgerne på trods af euroens kraftige styrkelse i år.
En konkurrenceevneforværring på mere end 10% via
valutakursen har med andre ord endnu ikke været nok til at
ramme efterspørgslen efter eksportørernes varer.

Markedets indprisning af renteforhøjelser fra ECB

Europæiske virksomheders egen vurdering af niveauet for
eksportordrer

Kilde: Macrobond

FED FORTSÆTTER UFORTRØDENT
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INFLATIONEN UDEBLIVER
Trods det meget gunstige konjunkturbillede er der fortsat ingen
tegn på, at de ledige ressourcer i økonomien er ved at være
opbrugt. Efter den store globale recession i 2008-09 og den
efterfølgende europæiske recession i 2012 er der stadig et stykke
vej til, at ledigheden er tilbage på normalt niveau. Det er
hovedårsagen til, at der trods de meget stærke vækstsignaler
fortsat ikke er nogle tegn på, at inflationen begynder at røre på
sig. De seneste inflationstal for september måned var faktisk
lavere end markedets forventninger, idet kerneinflationen kun
kom ud på sølle 1,1%.

Anderledes ser billedet ud i USA, hvor markedet lige nu indpriser
en sandsynlighed på ca. 80% for en renteforhøjelse på mødet i
december. Dette til trods for, at inflationen også i USA lader
vente på sig. På rentemødet i september fastholdt Fed imidlertid
deres vurdering af, at en gradvis normalisering af
pengepolitikken er passende på nuværende tidspunkt. Det har
fået markedet til at vende rundt fra en sandsynlighed for en
renteforhøjelse i december på under 30% inden septembermødet til nu ca. 80%.
Sandsynlighed for at Fed hæver renten på mødet i
december udledt fra futures markedet

Inflation og kerneinflation (ex. fødevarer og energi) i
eurozonen
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HØJERE VÆKST MEN INGEN INFLATION
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Med tanke på årets kraftige styrkelse af euroen er der ikke meget,
som tyder på, at inflationsbilledet kommer til at ændre sig
foreløbigt. Det betyder samtidig, at selvom ECB-chef Mario
Draghi på mødet i september lovede markedet, at ”hovedparten”
af beslutningerne vedrørende neddrosling af centralbankens
opkøbsprogram vil blive taget på oktober-mødet, så er der stadig
lang vej til, at ECB begynder at sætte renten op. Den konklusion
synes også at være den herskende i markedet, hvor man lige nu
kun indpriser 5 basispunkters renteforhøjelse fra ECB over det
kommende år og 14 basispunkter inden for de næste 18 måneder.
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Mens ECB’s formål er at sikre en stabil inflation i underkanten af
2%, har Fed et såkaldt dobbelt mandat, idet de både skal styre
efter en stabil prisudvikling og efter væksten (fuld beskæftigelse).
Ligesom i Europa ligger inflationen lige nu underdrejet, men
vækstsignalerne ser omvendt ganske stærke ud. Det
toneangivende ISM indeks, som måler erhvervstilliden i
fremstillingssektoren i USA viste senest det højeste niveau siden
2004, og den fremadskuende ordrekomponent ligger endnu
højere, hvilket tegner lovende for væksten over de kommende 6
måneder.
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ISM erhvervstillid for fremstillingssektoren i USA

Man må dog medgive, at der i første omgang er tale om meget
små ændringer, såfremt Bank of Japan og ECB fortsætter deres
opkøb, vil effekterne på markederne formentlig være meget
begrænsede. Ikke desto mindre markerer det begyndelsen på
enden af perioden med ekstremt lempelig pengepolitik. Vores
vurdering af markedseffekten er, at vi formentlig skal nogle
måneder længere frem, før det får nogen mærkbar effekt på
markederne, og dermed giver beslutningen fra Fed ikke i sig selv
anledning til at reducere risikoudnyttelsen i porteføljerne.
DET GLOBALE BILLEDE ER BEDRE END I LANG TID

Kilde: Macrobond

Også blandt mindre amerikanske virksomheder, som var meget
optimistiske i kølvandet på Trumps valgsejr i november sidste år,
har der meldt sig en fornyet optimisme. Niveauet for
erhvervstilliden har ligget højt siden valget, men over de seneste
måneder har vi igen set en lille acceleration.

Over for det første skridt i retning af strammere
centralbankslikviditet står det stærke globale opsving, hvor
væksten bliver stadigt mere selvkørende. Den seneste
temperaturmåling i den globale økonomi viser, at erhvervstilliden
er på vej op i alle de store regioner, hvilket vidner om stærkt
momentum året ud.
Synkront globalt opsving i de store regioner

Fornyet tiltro til Trump? Erhvervstilliden blandt de
overvejende republikanske ejere af små virksomheder er
igen på vej op

Kilde: Macrobond

Kilde: Macrobond

Blandt bankerne i USA er risikovilligheden også tiltagende,
hvilket reflekteres i en lempelse af kreditvilkårene over de
seneste 3 måneder. Det er i det hele taget meget svært at få øje
på tegn på, at opsvinget i USA skulle løbe tør for ilt lige foreløbigt.

I Kina strammes der fortsat op på kreditgivningen relateret til
boligmarkedet, og vi har set diverse negative afledte effekter
heraf, men bortset fra det, er der ingen tegn på en snarlig
afmatning. Udsigterne for den globale økonomi ser således
bedre ud, end de har gjort i flere år.
Årlig vækst i boligpriserne i Kina

Kreditvilkårene for virksomheder lempes også i USA

Kilde: Macrobond

OVERVÆGT AKTIER – UNDERVÆGT HIGH YIELD
Kilde: Macrobond

FRA QE TIL QT
Fed synes at være nået samme konklusion for på mødet i
september meddelte de, at de langsomt går i gang med at
neddrosle beholdningen af stats- og realkreditobligationer. Efter
en periode på 9 år med quantitative easing (QE) er startskuddet
således affyret til en ny æra med quantitative tightening (QT).
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Det stærkere globale vækstbillede manifesterer sig i højere
indtjening hos virksomhederne. Uden negative overraskelser fra
centralbanker eller geopolitik vil det alt andet lige løfte
aktiekurserne yderligere, selvom udgangspunktet allerede er
højere end normalt. De bedre konjunkturudsigter afspejles også i
prisen på High Yield obligationer, som langt hen ad vejen
allerede har taget forskud på glæderne. Med udsigt til højere
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amerikansk vækst vil konkursraten godt nok være faldende
fremadrettet, men kreditspændene har allerede tilpasset sig
denne forventning og afspejler nu de meget gunstige
makroøkonomiske forhold. Det betyder, at fejlmarginen lige nu
er mindre end normalt. Med kreditspændet på US High Yield
obligationer nede på det laveste niveau på denne side af
finanskrisen, og da afdækning af dollarrisikoen ydermere koster
2,2% om året, vælger vi at undervægte US High Yield
obligationer.
Til
gengæld
overvægtes
aktier
og
pengemarkedsplaceringer i Emerging Markets. Indenfor danske
obligationer fastholdes præferencen for konverterbare
realkreditobligationer over for statsobligationer.
Kreditspænd (merrente) på US High Yield obligationer og
realiseret konkursrate over de seneste 12 måneder

Afkast for udvalgte aktivtyper
Ændring i procent (benchmark valutaenhed)

Sep
2017

Q3
2017

YTD
2017

Bloomberg Eurozone Sovereign Bond Index (EUR)

-0,43%

0,64%

-0,09%

Bloomberg US Treasury Bond Index (USD)

-0,86%

0,38%

2,26%

Bloomberg Germany Sovereign Bond Index (EUR)

-0,77%

0,48%

-1,37%

Bloomberg Japan Sovereign Bond Index (JPY)

-0,28%

0,30%

-0,10%

Bloomberg Denmark Sovereign Bond Index (DKK)

-0,40%

1,02%

-0,06%

Bloomberg Denmark Sovereign Bond Index 1 to 3 Year
(DKK

-0,08%

0,09%

-0,25%

Bloomberg Denmark Sovereign Bond Index 1 to 5 Year
(DKK)

-0,13%

0,30%

-0,12%

ML Global HY Index TR Local (XXX)

0,80%

2,14%

7,10%

ML Global HY Constrained Index TR Hedged (DKK)

0,63%

1,62%

5,68%

JPMorgan EMBI Global Diversified Hedged (DKK)

-0,15%

2,12%

7,45%

Nykredit Dansk Mortgage Bond (DKK)

0,51%

1,82%

3,20%

MSCI AC World (net div) (DKK)

2,56%

1,57%

4,70%

MSCI North America (net div) (DKK)

2,73%

0,91%

1,58%

MSCI Europe (net div) (DKK)

3,94%

2,79%

9,65%

TOPIX TR INDEX (DKK)

2,66%

0,95%

4,04%

MSCI Emerging Markets (net div) (DKK)

0,22%

4,19%

14,10%

OMXC Copenhagen All Share Gl (DKK)

0,51%

3,99%

19,16%

OMXC Copenhagen All Share Capped Gl (DKK)

0,60%

3,59%

19,40%

EUR

0,05%

0,09%

0,08%

USD

0,62%

-3,44%

-10,71%

JPY

-1,62%

-3,61%

-7,48%

Obligationer

Aktier
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AFKASTUDVIKLINGEN
I den følgende tabel har vi opsummeret afkastene på udvalgte
aktivtyper. Endelig vises udviklingen for udvalgte valutaer mod
danske kroner.

Valuta mod DKK

EFFAS = European Federation of Financial Analysts Societies
ML = Merrill Lynch
JPM = JP Morgan
MSCI = Morgan Stanley Capital International
OMXC = Københavns Fondsbørs
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