
En indsprøjtning af optimisme
Udrulningen af coronavacciner varsler en gradvis genrejsning af 
global økonomi og giver gode forudsætninger for fortsatte stigninger 
på aktiemarkederne, selv om meget positivt allerede er indregnet i 
aktiekurserne. 
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Gennem længere tid har de finansielle 
markeder reddet på en bølge af begej
string over udsigterne til, at økonomien 
inden for en overskuelig fremtid igen 
kan fungere for fuld styrke. Så har det 
haft mindre betydning, at vinterens nye 
nedlukninger og restriktioner har ført til 
en ny opbremsning i væksten i Europa 
og USA, og at væksten i Kina er gået 
lidt ned i gear, efter myndighederne 
har skruet ned for deres økonomiske 
stimuli.

Efter en lang og mørk coronavinter banker foråret for alvor på og gøder 
jorden for fortsat optimisme på aktiemarkederne, hvor de bedste tider 
dog meget vel kan ligge bag os. 

Glasset er mere end halvt fyldt

De finansielle markeder har i stedet 
set fremad – igennem krisen – og nu 
begynder udrulningen af vacciner at 
komme op i gear i takt med, at flere 
vacciner bliver godkendt af sundheds
myndighederne rundt omkring i verden, 
og der bliver skruet op for produktionen 
af doser. Der vil stadig gå en rum tid, 
før vi endegyldigt kan tage afsked med 
restriktioner og nedlukninger, men 
udviklingen giver naturligvis grobund for 
optimisme. Selv om der stadig hersker 
betydelig usikkerhed om tempoet og 
styrken i genrejsningen af global økono
mi, har vi derfor også fortsat et positivt 
syn på risikoaktiver som fx aktier.

Flere drivkræfter for optimismen
Investorernes begejstring handler ikke 
blot om vacciner, men har fået yderlige
re næring af andre forhold.

Varmere vejr forventes i løbet af for
året at hæmme spredning af coronavi
rus i Europa og USA, og vinterens ned
lukninger har trods alt ikke haft samme 
negative effekt på økonomien som den 
første bølge af nedlukninger sidste forår. 
Fx er fremstillingssektoren fortsat med 
at vokse i Europa og USA. Samti
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Forventet afkast fra globale 
aktier de kommende 12 måneder 

opgjort i euro:

Moderat overvægt 
i aktier

Moderat 
undervægt 
i obligationer

3-7%
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Selv om der stadig hersker 
betydelig usikkerhed 
om tempoet og styrken i 
genrejsningen af global 
økonomi, har vi derfor 
også fortsat et positivt syn 
på risikoaktiver som fx 
aktier.
 

Genåbnede restauranter i Milano. Europæisk 
økonomi har lidt meget under vinterens 

nedlukninger og restriktioner og har meget at 
vinde ved en genåbning.
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dig har mange virksomheder formået 
at tilpasse deres forretningsmodel og 
omkostninger til virkeligheden med 
coronavirus, og det kom blandt andet 
til udtryk, da selskaberne i januar og 
februar aflagde regnskaber for 4. kvartal 
af 2020. Her overraskede de fleste sel
skabers indtjening til den positive side, 
og det har yderligere slået en positiv 
tone an for 2021.

Endeligt er nogle vigtige politiske 
brikker faldet på plads – dels i forhold 
til Brexit og dels i forhold til amerikansk 

politik, hvor Demokraternes kontrol 
med begge kamre i Kongressen giver 
forventninger om en betydelig finanspo
litisk indsprøjtning til økonomien i USA. 
Da centralbankerne trods de lysere 
økonomiske udsigter forventes at fast
holde deres lempelige pengepolitik med 
lave renter og store obligationsopkøb 
et godt stykke ud i fremtiden, gøder det 
yderligere jorden for risikoaktiver. 

Bortset fra enkelte volatile perio
der har aktiemarkederne derfor også 
trodset vinterens voldsomme coronaud
brud og er steget støt. På obligations
markederne har forventningerne om et 
opsving og en ny stor økonomisk hjæl
pepakke i USA presset de lange renter 
i vejret, hvilket har været ensbetydende 
med lavere obligationskurser. 
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Afkast fra aktier hidtil i år 

Afkast opgjort i lokal valuta siden årsskiftet.

Kilde: Macrobond, data for MSCI-indeks, totalafkast i lokal valuta.  Opgjort pr. 24.02.2021.
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
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Emerging markets – her Indien – havde et 
stærkt 2020, og emerging markets-aktier 
har også haft en markant bedre start på 
2021 end globale aktier.
 

Det forventede 
økonomiske opsving 
begynder at få 
investorer til at sætte 
spørgsmålstegn ved, 
hvornår centralbankerne 
strammer den lempelige 
pengepolitik.



Derfor peger pilen opad for aktier
Når det gælder aktier, er den økono
miske vækst en central drivkraft for 
stigninger. I perioder med tiltagende 
vækst klarer aktier og andre risikoakti
ver sig typisk godt, og derfor peger pilen 
generelt opad for aktier i 2021. 

Ja, der kan opstå forhindringer på 
vejen, ingen tvivl om det. Genrejsningen 
af global økonomi kan trække ud, hvis 
udrulningen af vacciner ikke sker i det 
tempo, vi håber, eller nye mutationer 
gør nogle af de eksisterende vacciner 
mindre effektive, så sundhedsmyndig
hederne i værste fald stopper brugen 
af dem. En anden risiko knytter sig til 
centralbankerne, hvor det forventede 
økonomiske opsving begynder at få 
investorer til at sætte spørgsmålstegn 
ved, hvornår centralbankerne stram
mer den lempelige pengepolitik, der 
har været en væsentlig drivkraft for de 
finansielle markeder det seneste år. Vi 
vurderer dog, at det er for tidligt at stille 

spørgsmålet, men ikke desto mindre 
kan investorerne blive stadig mere sen
sitive over for centralbankernes signaler 
og udmeldinger.

Selv om ovenstående faktorer kan 
give knas i maskineriet i de kommende 

måneder, forventer vi imidlertid ikke, at 
de kan afspore det overordnede øko
nomiske opsving i 2021 – blot skabe 
usikkerhed om opsvingets styrke og 
hastighed. Det kan dog være rigeligt til 
at udløse nye perioder med volatilitet, 
men vi vurderer altså ikke, at det for 
alvor vil trække tæppet væk under aktier 
og andre risikoaktiver. 

Selv om stigende renter de seneste 
uger har udløst lidt uro på aktiemarke
derne, ser vi heller ikke rentestigninger
ne som et større problem, så længe de 
blot stiger af de rette årsager – nemlig 
på grund af øget vækst.

Opsvingets anatomi
Graver vi et spadestik dybere i det for
ventede opsving, hviler det på flere ben:
• Først og fremmest vil en genåbning 

af økonomierne i sig selv give et 
markant løft i den økonomiske aktivi
tet set i forhold til i dag. 

• Derudover forventer vi, at de 
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Trods de lyse økonomiske 
udsigter er det vigtigt 
at huske, at de 
finansielle markeder 
er fremadskuende af 
natur og forholder sig til, 
hvordan verden forventes 
at se ud om 6-9 måneder.
 

Udrulningen af vacciner er nøglen til genåbning af global økonomi i løbet af foråret og sommeren.

Udviklingen i andelen af vaccinerede

  USA               Storbritannien               Tyskland               Frankrig               Spanien

Andel vaccinerede (%)

Kilde: Macrobond.
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Forventet indtjeningsvækst for globale aktier

Kilde: Macrobond.

Afkastet fra aktier svinger med økonomien

Månedsafkast (%)Forventet indtjeningsvækst for globale aktier (%)

Aktierne har i øjeblikket en høj værdiansættelse målt på 
nøgletallet P/E (price/earnings), som er den pris, man 
som investor betaler for en krones indtjening i selskaber
ne. Spørgsmålet er, om aktierne efterhånden er steget for 
meget i forhold til selskabernes indtjening?

Det afhænger ikke blot af selskabernes indtjening i år, 
hvor analytikerne forventer stor indtjeningsvækst, men 
også af selskabernes indtjening på lidt længere sigt. Her 
er der gennem det seneste år sket et markant løft i for
ventningerne til indtjeningsvæksten for globale aktier på 
3-5 års sigt (se graf til venstre). Det indikerer efter vores 
opfattelse, at aktiestigningerne ikke er helt ude af trit med 
virkeligheden.  

På kortere sigt har den økonomiske vækst dog en 
langt større påvirkning på markedsudviklingen end P/E og 
den forventede langsigtede indtjeningsvækst. Grafen til 
højre herunder viser det gennemsnitlige månedlige afkast 
fra globale aktier ved forskellige scenarier for udviklingen i 
de økonomiske tillidsindikatorer World Composite PMI. Et 
PMI-niveau over 50 indikerer økonomisk fremgang, mens 
et niveau under 50 indikerer tilbagegang. Historisk set 
har vi fået de højeste aktieafkast i månederne efter PMI- 
værdier, der har været under 50 og stigende. De seneste 
PMI-tal har været over 50 og aftagende, hvilket dog fort
sat peger opad for aktierne. Historiske afkast er dog ingen 
pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Analytikerne forventer en stor vækst i selskabernes 
indtjening både på kort sigt (12 måneder) og på lidt 
længere sigt (3-5 år).

Gennemsnitligt månedligt afkast fra globale aktier ved 
forskellige scenarier for udviklingen i de økonomiske 
tillidsindikatorer World Composite PMI.

  12 måneders sigt
  3-5 års sigt

  PMI over 50 og stigende
  PMI over 50 og aftagende

  PMI under 50 og stigende
  PMI under 50 og aftagende

Hvad driver aktierne – og er de for dyre?
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Forventninger om en genåbning 
af global økonomi og en markant 
vækst i selskabernes indtjening 
har gennem længere tid 
været centrale drivkræfter for 
aktiemarkederne.
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Godt nyt fra Italien

Mario Draghi blev i februar ny italiensk premierminister med bred politisk 
opbakning, hvilket er særdeles positivt. Den tidligere formand for Den 
Europæiske Centralbank er tilhænger af EU, og han kan forhåbentlig være 
med til at stabilisere den nødlidende italienske økonomi og tøjle de EU-
kritiske tendenser, der i perioder har skabt frygt for, om italienerne vil følge i 
briternes fodspor ud af EU.

langvarige restriktioner og nedluk
ninger har medført en ophobning 
af udskudt forbrug, som venter på 
at blive aktiveret. Vi kan fx se, at 
der under coronakrisen er sket en 
stigning i de samlede bankindlån i 
Europa og USA.

• Genåbningen af serviceerhverv kan 
få ledige tilbage i job, hvilket vil føre 
til øget forbrug og forstærke væk
sten.

• Den fortsat lempelige pengepolitik 
med lave renter og rigelig likviditet 
kan yderligere stimulere forbruget 
og virksomhedernes investeringer.

• Endeligt kan nye økonomiske 
hjælpepakker fyre ekstra op under 
de økonomiske kedler – i særdeles
hed i USA, hvor vi stadig afventer 
afklaring om Joe Bidens storstilede 
hjælpepakke til 1.900 milliarder 
dollar. Mange investorer forventer, 
at det faktiske beløb vil blive mindre, 
før politikerne i Kongressen når til 
enighed, men vi kan blive positivt 
overraskede.

De største stigninger kan ligge  
bag os
Trods de lyse økonomiske udsigter er 
det vigtigt at huske, at de finansielle 
markeder er fremadskuende af natur 
og forholder sig til, hvordan verden 
forventes at se ud om 6-9 måneder. Vi 
må derfor også antage, at en betydelig 
del af det ventede opsving allerede er 
indregnet i kurserne på de finansielle 
markeder, og det viser sig blandt andet 
ved den høje værdiansættelse på aktier 
i øjeblikket.

Med andre ord kan de største 
aktiestigninger meget vel ligge bag os, 
og selv om vi fastholder en overvægt 
i aktier i vores porteføljer – dvs. at vi 
aktuelt har flere aktier i porteføljerne, 
end vi forventet at have på lang sigt – er 
det derfor blot en moderat overvægt. 
Konkret forventer vi et afkast på 3-7 
pct. over de kommende 12 måneder 
(opgjort i euro). 

Inden for aktier har vi fokus på en 
god balance mellem cykliske sektorer 

som fx industri og råvarer, der trives i 
økonomiske opgangstider, og sektorer 
med strukturel vækst – dvs. en under
læggende vækst uafhængigt af de øko
nomiske konjunkturer. Strukturel vækst 
er en eftertragtet egenskab i perioder 
med høj usikkerhed, og trods vores op
timistiske syn på fremtiden hersker der 
trods alt fortsat en markant usikkerhed. 
Blandt sektorer med strukturel vækst 
ser vi størst afkastpotentiale i IT-sekto
ren, som også forventes at nyde godt af 
øget investeringslyst blandt virksomhe
der, i takt med at verden åbner op.

Ingen fest for obligationerne
På obligationssiden kan et økonomisk 
opsving forventes at presse inflationen 
og de lange renter i vejret – en tendens 
vi allerede har set den seneste tid. Det 
vil være ensbetydende med faldende 
obligationskurser, og det vil dermed 
udhule investorers afkast fra obligatio
ner, der i forvejen blot giver begrænsede 

rentebetalinger. Selv om centralbanker
nes lempelige pengepolitik lægger et 
låg over, hvor meget renterne kan stige 
i den nærmeste fremtid, er afkastpoten
tialet fra obligationer yderst begrænset, 
og vi fastholder vores moderate under
vægt i obligationer.

Blandt sektorer med 
strukturel vækst ser vi 
størst afkastpotentiale 
i IT-sektoren, som også 
forventes at nyde godt 
af øget investeringslyst 
blandt virksomheder.
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Husk altid risikoen som investor: 
Udgangspunktet for denne publikation er Danske Banks 
forventninger til makroøkonomien og de finansielle markeder. 
Hvis udviklingen afviger fra vores forventninger, kan det 
potentielt påvirke afkastet på eventuelle investeringer 
negativt og give tab. 

Danske Bank har alene udarbejdet dette materiale til 
orientering, og det udgør ikke investeringsrådgivning. 

Tal altid med en rådgiver, hvis du overvejer at foretage en 
investering på baggrund af dette materiale, og få afdækket, 
om en given investering passer til din investeringsprofil, 
herunder din risikovillighed, tidshorisont og tabsevne. 
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