ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE
(Redaktionen afsluttet 5. januar 2015)
OBLIGATIONER SLOG AKTIER
4. kvartal var kendetegnet ved kraftige rentefald. De kraftige
rentefald betød at obligationer generelt klarede sig godt, og at
danske realkreditobligationer ikke kunne følge med
statsobligationerne, som leverede afkast i størrelsesordenen 3%.
Statsrenterne satte nok en gang nye bundrekorder: den tyske 5årige strøg i 0,0% og den tyske 10-årige rente nåede ned i 0,52%.
Set over hele kvartalet præsterede amerikanske aktier et pænt
positivt afkast, mens Europa og Emerging Markets måtte
inkassere et lille minus. Den helt store taber var olien, som tabte
næsten 40%. Det kraftige fald i olieprisen smittede også af på US
High Yield-markedet, som tabte 1% i kvartalet.

omgang uro. Over for dette står at de ledende indikatorer har
stabiliseret sig, og den konjunkturelle nedgang fra andet halvår
af 2014 synes at være ovre. Samtidig er forventningerne til den
europæiske økonomi blevet kraftigt nedjusteret, så barren for
positive overraskelser er sænket betragteligt. Endelig er
europæiske aktier billigere end alternativerne i andre regioner, så
udebliver den store politiske krise, kan 2015 blive året, hvor
europæiske aktier går hen og overrasker positivt. Dette er vores
hovedscenarie, men tilstedeværelsen af de politiske risici betyder,
at vi forventer større kursudsving, end man har været vant til de
seneste tre år. Som investor skal man derfor være parat til at lave
flere taktiske dispositioner end normalt, og man skal agere
hurtigt og resolut, når markedstemaet skifter.
Risikopræmie på europæiske og amerikanske aktier.

Udvikling i den 10-årige tyske statsrente i 2014.

Percent

USA: AS GOOD AS IT GETS

Afkast i lokal valuta i 4. kvartal for forskellige aktivklasser.

I USA bliver nøgletallene ved med at tegne et billede af et
opsving, der har bidt sig fast. De seneste tal for BNP-væksten
viste således, at økonomien voksede med hele 5% (annualiseret)
i 3. kvartal drevet af et stærkt privatforbrug. Dermed er der noget,
der tyder på, vi allerede er begyndt at se de første positive
effekter af den lavere oliepris. Også de fremadskuende nøgletal
ser fortsat meget lovende ud, og der er udsigt til, at væksten
kommer til at ligge over den potentielle vækstrate (ca. 2%) i
2015. Dette er alt sammen rigtig godt nyt, men da aktiemarkedet
som bekendt er en tilbagediskonterende mekanisme, der
tilbagediskonterer forventninger til fremtiden, er de gode
nyheder langt hen ad vejen allerede indeholdt i aktiekurserne.
Amerikanske aktier har med andre ord allerede taget forskud på
glæderne og handler i skrivende stund tæt på all-time-high.
Amerikanske aktier på all-time-high.

Kilde: Bloomberg

EUROPA: DEN STORE JOKER I 2015
To store temaer kommer til at præge de finansielle markeder i
Europa i 2015, nemlig marginal økonomisk fremgang og
tiltagende politisk usikkerhed. Sidstnævnte er – ligesom ved
begyndelsen på den europæiske gældskrise i 2010 – startet i
Grækenland, men har også denne gang potentiale til at sprede
sig til andre lande. De EU-kritiske partier er på fremmarch i
mange lande, og usikkerhed omkring hele eurosamarbejdet kan
gå hen og blive et vigtigt tema i 2015, hvor der er parlamentsvalg
i både Portugal og Spanien. På den korte bane kan usikkerheden
omkring den politiske situation i Grækenland betyde, at de
finansielle markeder stiller spørgsmåltegn ved, om ECB kan
annoncere et storstilet opkøbsprogram i første kvartal af 2015,
som ellers p.t. er priset ind. Dermed er kimen lagt til en ny
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Ser man på værdiansættelsen af amerikanske aktier i en
makroøkonomisk kontekst er de p.t. tæt på ”fair value”. Fair
value holdes imidlertid ”kunstigt oppe” på grund af de meget
lave lange renter. Hvis man i stedet ser på, hvor renterne normalt
ville ligge ud fra, hvor økonomien p.t. befinder sig, så burde den
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10-årige rente nok snarere ligge 1,5% højere end dagens 2%.
Lægger man helt hypotetisk en 10-årig rente ind i den
makroøkonomiske fair value model på 3,5%, er amerikanske
aktier imidlertid ca. 15% for dyre. Man kan altså sige, at der ikke
er meget luft tilbage at give af til amerikanske aktier, når (og
hvis) renterne begynder at stige.

Egenkapitalforrentning (ROE) for Emerging Markets Asia og
Latin America.

Makroøkonomisk
fair value værdiansættelse af
amerikanske aktier ved hhv. aktuelt renteniveau og 3,5%
10-årig rente.

DET KOMMER TIL AT SKE I 2015:

Fair Value

Nedenfor har vi samlet vores overordnede forventninger til året
2015 som helhed:

Kilde: SEB Asset Management

Med begrænset upside i amerikanske aktier og meget lave renter
bliver det svært at få mere medvind på de finansielle markeder i
USA. Der er udsigt til, at vi bevæger os væk fra Guldlok-scenariet,
hvor økonomien har det lige tilpas godt nok til, at renterne kan
holdes i ro, og aktier kan stige. I stedet bevæger vi os over i en ny
fase, hvor en fortsættelse af de stærke tendenser fra økonomien
vil være forbundet med øget spekulation om første
renteforhøjelse og dermed øget usikkerhed på markederne.
EM: INGEN BEDRING I UDSIGT
Den strukturelle tilpasning af økonomierne i Emerging Markets
set under ét er endnu ikke tilendebragt. Virksomhedernes
rentabilitet er faldende, hvilket gør det sværere at tiltrække nye
investeringer. De ledende indikatorer signalerer meget
afdæmpet vækst, og væksten i både anlægsinvesteringer og
privatforbruget er aftagende. Kinas vækstafbøjning har en række
afsmittende effekter på ikke bare de råvareproducerende lande,
men også på producenter af industriprodukter og forbrugerelektronik i lande som Sydkorea og Taiwan. Det kraftige fald i
olieprisen er ikke i sig selv negativt for EM som helhed, men det
skaber en omfordeling fra de olieproducerende til de
olieimporterende lande. Hastigheden, hvormed dette sker, kan
skabe problemer hos olieproducenterne og kan skade
stabiliteten i disse lande. I tillæg til den makroøkonomiske
opbremsning forventer vi, at stigende amerikanske renter vil
lægge pres på Emerging Markets-aktiver. Så selvom Emerging
Markets blev relativt hårdt ramt i andet halvår af 2014, mener vi
fortsat, at det er for tidligt at begynde at samle op.
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Aktier slår alle former for obligationer.



Europæiske aktier klarer sig bedre end de amerikanske.



De lange renter kommer til at stige i både Europa og
USA.



High Yield-obligationer slår Investment Grade og
statsobligationer.



Større kursudsving på markederne, end hvad vi har
været vant til de seneste tre år.



Kineserne kommer med yderligere stimuli.



ECB påbegynder opkøb af statsobligationer.



Olien kommer til at stige minimum 20%.
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AFKASTUDVIKLING FOR DECEMBER 2014
I nedenstående tabel har vi opsummeret afkastene på udvalgte
aktivtyper. Endelig vises udviklingen for udvalgte valutaer mod
danske kroner.
Afkast for udvalgte aktivtyper
Ændring i procent
(benchmark valutaenhed)

Dec
2014

4. kvt.
2014

YTD
2014

EFFAS Europe Govt All (EUR)

0,84%

2,39%

13,07%

EFFAS USA All (USD)

0,14%

2,19%

6,18%

EFFAS Germany All (EUR)

1,11%

2,67%

10,22%

EFFAS Japan All (JPY)

1,06%

2,14%

4,29%

EFFAS Denmark All (DKK)

1,20%

3,37%

11,63%

ML Global HY Index TR Local (XXX)

-1,74%

-1,48%

2,52%

ML US Cash Pay HY Constrained Index TR USD (USD)

-1,48%

-1,04%

2,45%

JPMorgan EMBI Global Diversified (USD)

-2,31%

-0,55%

7,43%

Nykredit Danish Mortgage Bond (DKK)

0,20%

0,35%

5,16%

MSCI World (net div) (DKK)

1,44%

5,48%

19,27%

MSCI North America (net div) (DKK)

2,62%

8,59%

27,19%

MSCI Europe (net div) (DKK)

-1,34%

-0,11%

6,64%

TOPIX TR INDEX (DKK)

1,99%

1,53%

9,88%

MSCI Emerging Markets (net div) (DKK)

-1,65%

-0,27%

11,18%

OMXC Copenhagen All Share GI (DKK)

-1,62%

-2,31%

19,77%

OMXC Copenhagen All Share Capped GI (DKK)

-0,27%

1,16%

17,21%

EUR

0,07%

0,03%

-0,19%

USD

3,10%

4,43%

13,66%

JPY

2,06%

-4,45%

-0,36%

Obligationer

Aktier

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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