
Det store comeback har mere i sig
Efter forårets voldsomme nedtur på finansmarkederne har aktier og 
andre risikofyldte aktiver gjort et lige så dramatisk og forbløffende 
comeback – og trods en række økonomiske og politiske risici forventer 
vi faktisk yderligere stigninger.
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For blot et halvt år siden befandt aktie
markederne sig midt i en dramatisk 
nedtur, hvor globale aktier i løbet af 
godt en måned faldt mere end 30 pct. – 
hurtigere end nogensinde før. I dag har 
aktiemarkederne i store træk indhentet 
det tabte, og faktisk ligger amerikanske 
aktier nu højere end før coronakrisen. 

Vi forventer, at evt. tilbagefald i økonomien og på de finansielle markeder vil være 
midlertidige, og som langsigtede investorer er vi forsigtige optimister og ser et 
mere attraktivt potentiale i aktier end i obligationer.

Aktier er fortsat det bedste 
alternativ for investorer

Europæiske aktier halter derimod stadig 
efter. 

Aktiernes comeback er ikke over
raskende for os, men vi havde ikke 
forventet, at det ville gå så hurtigt. Ikke 
desto mindre ser vi stadig potentiale 
for yderligere aktiestigninger i niveauet 
6-11 pct. i løbet af de kommende 12 
måneder, men vi anerkender samtidig, 
at der fortsat er mange risikofaktorer 
i horisonten. Derfor har vi fortsat blot 
en moderat overvægt i aktier – dvs. at 
vi har lidt flere aktier i vores porteføljer, 
end vi forventer at have på lang sigt. 
Modsat har vi en moderat undervægt i 
obligationer.

Drivkræfterne bag comeback
Der har været flere drivkræfter bag det 
store comeback for aktier og andre 
risikofyldte aktiver:

I første omgang var stigningerne 
drevet af centralbankernes ekstremt 
lempelige pengepolitik med store 
rentesænkninger i USA og enorme 
obligationsopkøb for at sikre likviditet og 
lave renter – og derefter fulgte politiker
nes finanspolitiske hjælpepakker for at 
understøtte de trængte økonomier. 
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Den amerikanske regerings øverste 
sundhedsrådgiver, Anthony Fauci. Selv om 
coronavirussen stadig har godt greb om 
USA, har amerikanske aktier været blandt 
de toneangivende i aktiemarkedernes store 
comeback siden marts – anført af en række 
store teknologiselskaber.

Forventet afkast fra 
globale aktier på

de kommende 12 måneder
målt i lokal valuta.

Overvægt i 
aktier

Undervægt i 
obligationer

6-11%
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De seneste måneder har 
vi set en mærkbar  
fremgang i den øko
nomiske aktivitet og 
en bedring af arbejds
markederne. Faktisk  
har de økonomiske data 
generelt overrasket til 
den positive side  
henover sommeren.

Af Danske Banks 
chefstrateg 
Henrik Drusebjerg



3

Siden begyndte investorerne at tage 
forskud på de forestående genåbninger 
af samfund rundt omkring i verden, 
og de seneste måneder har vi set en 
mærkbar fremgang i den økonomiske 
aktivitet og en bedring af arbejdsmarke
derne. Faktisk har de økonomiske data 
generelt overrasket til den positive side 
henover sommeren.

Her og nu kan vi altså konstatere, 
at genrejsningen af global økonomi er 

på rette vej, og samtidig lader det til, 
at coronavirussen generelt kan holdes 
under kontrol med mere målrettede og 
lokale tiltag end de totale nedlukninger 
af samfund, vi så i foråret. 

Haltende økonomi giver potentiale
Coronavirussen har dog efterladt man
ge skader på global økonomi, der stadig 
mangler at blive udbedret fuldt ud. I 
USA ligger ledigheden fortsat på et mar
kant højere niveau end før coronakrisen, 
selv om vi har set fremgang, og også 
i Europa er arbejdsløsheden højere. 
Forbrugertilliden er fortsat lavere end 
før, og det kan på kortere sigt hæmme 
forbrugets funktion som vigtig drivkraft 
for økonomien. Ser man på selskaberne, 
har de endnu ikke genvundet samme 
grad af investeringslyst som før. 

Det er alt sammen faktorer, der 
skaber usikkerhed om tempoet i den 
fortsatte genrejsning af økonomien 
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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. 27.08.2020.

Det store spørgsmål 
er naturligvis, om 
potentialet i den 
kommende tid vil blive 
omsat til yderligere 
fremskridt?
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Kina er foreløbig 
sluppet nådigt fra 

coronavirussen i forhold 
til andre lande, og 

kinesiske aktier ligger i 
et solidt plus for året.



– men modsat er det også faktorer, der 
giver potentiale for yderligere fremgang. 
Det store spørgsmål er naturligvis, om 
potentialet i den kommende tid vil blive 
omsat til yderligere fremskridt?

Forventer fortsat fremgang
Vores hovedscenarie er, at vi overordnet 
set fortsat vil se en solid økonomisk 
fremgang det kommende år og gradvist 
vil nærme os niveauet før coronakrisen 
– og en effektiv vaccine mod coronavi
rus må forventes at understøtte en posi
tiv udvikling, når den er tilgængelig. Her 
lader der til at ske en hastig og lovende 
udvikling. Samtidig kan økonomisk 
fremgang være selvforstærkende. Gode 
væksttal, øget erhvervstillid og bed
ring af arbejdsmarkedet kan tilskynde 
forbrugere til at bruge flere penge og 
virksomheder til at øge investeringerne. 

Selv om man aldrig skal tillægge 
enkelte faktorer alt for stor betydning, 
er det interessant at se nærmere på 
boligmarkedet i USA. Det amerikanske 
boligmarked lider normalt under læn
gerevarende recessioner, hvor mange 
mennesker har mindre økonomisk rå
derum til boligkøb eller vælger at spare 
mere op, men foreløbig har boligmarke
det klaret sig godt gennem coronakri
sen. Det kan potentielt være en indika
tor for, at andre dele af økonomien også 
vil komme sig hurtigere, end vi normalt 
har oplevet efter en recession. 

Dertil kommer en fortsat lempelig 
pengepolitik fra centralbankerne samt 
de finanspolitiske lempelser, som er 
andre faktorer, der kan drive økonomien 
yderligere fremad. 

Coronavirus er stadig i orkanens øje
Vi er dog ikke blinde for de risikofakto
rer, der kan afspore fremgangen og den 
positive investorstemning, og fremgan
gen kommer ikke til at følge en lige linje. 
Der vil utvivlsomt komme tilbagefald 
undervejs – fx perioder med vigende 
økonomiske data samt nye bølger af 
afskedigelser i takt med, at selskaberne 
tilpasser sig en ny virkelighed. 

Når det gælder risici, er coro
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Erhvervstilliden er kommet godt igen ... 

Coronakrisen sendte de økonomiske tillidsindikatorer (PMI) for både 
produktionssiden og servicesiden af global økonomi i frit fald – men senest 
er indikatorerne kommet godt tilbage og indikerer en lysere tro på fremtiden. 
Værdier over 50 indikerer, at et flertal ser fremgang, mens værdier under 50 
indikerer tilbagegang.

  World Manufacturing PMI                World Services PMI

... men forbrugertilliden og investeringerne  
halter efter 
 
Coronakrisen har også ramt forbrugertilliden hårdt – og her er vi stadig langt 
fra niveauet i begyndelsen af året, målt på det amerikanske forbrugerindeks 
University of Michigan Consumer Sentiment Index. Vi kan også se, at 
ordreindgangen (US Durable Goods orders) efter varige goder som fx 
computerudstyr og industrielt maskineri hos de amerikanske producenter 
stadig halter efter, når man ser på år til årændringen.

  Forbrugertillid (US University of Michigan Consumer Sentiment), venstre akse              

  Investeringer (US Durable Goods orders, y/y change), højre akse

Kilde: Macrobond pr. 27.08.2020.
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Handelskonflikten mellem USA og 
Kina er fortsat en risikofaktor, der 

pludselig kan blusse op. Her bevogter 
en betjent det tidligere kinesiske 

konsulat i Houston. I juli krævede USA 
konsulatet lukket ned, fordi kinesiske 

hackere angiveligt gik efter amerikanske 
selskaber.

navirussen selvfølgelig fortsat i begi
venhedernes centrum. Selv om vi ikke 
forventer en gentagelse af forårets 
nedlukninger af hele samfund, kan nye 
omfattende smittebølger i løbet af efter
året stadig lægge en markant dæmper 
på væksten og forårsage nye skader på 
økonomien.

Samtidig vil de finansielle markeder 
være meget følsomme over for ud
viklingen i de økonomiske data. Viser 
fremgangen tegn på at miste pusten, 
kan markedsstemningen hurtigt vende 
fra positiv til negativ, og med de store 
kursstigninger siden bunden er der 
indregnet meget positivt i aktiekurserne. 
Der er med andre ord ikke plads til de 
store skuffelser. 

Til gengæld behøver vi ikke nødven
digvis de store positive overraskelser 
for at fastholde en positiv investorstem
ning. Der er stadig meget stor usikker
hed om, hvor økonomien vil befinde sig 
om blot få måneder for slet ikke at tale 
om et halvt eller helt år – og for hvert 
nyt datapunkt der bekræfter, at genop
retningen af økonomien bevæger sig i 
den rigtige retning, reducerer vi denne 
usikkerhed en smule. Det er i sig selv 
positivt.

Ikke et ubegrænset tag selv-bord
Både lempelig finanspolitik og penge
politik har som nævnt været centrale 
drivkræfter for fremgangen i økonomien 
og på de finansielle markeder siden den 
værste coronapanik i februar og marts, 
og det vil også være vigtige faktorer 
fremadrettet. Der er dog ikke et ube
grænset tag selvbord af muligheder for 
stimuli – og medvinden fra den front kan 
blive til modvind. 

Coronakrisen har allerede ført til me
get store offentlige underskud i mange 
lande i 2020, og derfor er det svært at 
sige, hvor meget mere der kan ventes 
fra finanspolitikken, hvis økonomien 
tager et nyt dyk, der kræver yderligere 
stimuli.

Når det gælder pengepolitikken, for
venter vi en meget lempelig pengepolitik 
fra centralbankerne, så længe økono
mien er udfordret, og usikkerheden er 
høj. Men i takt med genopretningen af 
global økonomi vil investorerne forment
lig blive stadig mere bekymrede for, hvor 
længe centralbankerne vil fastholde 
den ultralempelige pengepolitik. Især 
hvis væksten udvikler sig bedre end 
forventet, vil det derfor – paradoksalt 
nok – kunne medføre usikkerhed og 
volatilitet på de finansielle markeder. I 
den kommende tid vil investorer derfor 
været ekstra opmærksomme på cen
tralbankernes udmeldinger og retorik, 
fordi de søger bekræftelse af, at den 
lempelige pengepolitik vil forblive intakt.

Det negative scenarie
Derudover har vi som bekendt stadig 
flere politiske risikofaktorer, der kan 
udløse nye perioder med markedsuro. 
EU og Storbritannien er stadig ikke 
blevet enige om de fremtidige samar
bejdsvilkår, når briterne efter planen 
skal forlade EU endegyldigt ved årets 
udgang, og det kan give politisk støj og 
markedsuro i Europa i løbet af efteråret, 
hvis frygten for et hårdt brexit tager til. 
Samtidig er relationerne mellem USA 
og Kina stadig særdeles anstrengte, og 
handelskonflikten mellem landene kan 
til stadighed blusse op igen – fx hvis Do

nald Trump føler behov for at markere 
sig politisk frem mod præsidentvalget i 
USA i november.

I et negativt scenarie risiker vi, at 
genopretningen af den økonomiske 
aktivitet går i stå, samtidig med at en 
eller flere af de politiske risici materia
liserer sig, og det vil ramme aktier og 
andre risikofyldte aktiver som emerging 
marketsobligationer og virksomheds
obligationer.

Aktier er det bedste alternativ
Vi forventer dog, at eventuelle tilbage
fald i økonomien og på de finansielle 
markeder vil være midlertidige, og 
som langsigtede investorer er vi derfor 
forsigtige optimister og ser et mere 
attraktivt potentiale i aktier end i obliga
tioner. Vi har overordnet set en stærk 
forventning om, at der er et økonomisk 
vækstpotentiale, der vil blive forløst – vi 
er mere usikre på tempoet og udsvinge
ne undervejs.

Samtidig har centralbankernes 
lempelige pengepolitik bidraget til, at 
det forventede afkast fra mange obli
gationer er meget lavt eller negativt, og 
faktisk vurderer vi, at afkastet vil blive 
reduceret yderligere i det kommende år. 
Her forventer vi svagt stigende lange 
renter – og dermed faldende obligati
onskurser – i takt med den fortsatte 

I et negativt 
scenarie risiker vi, at 
genopretningen af den 
økonomiske aktivitet går 
i stå, samtidig med at en 
eller flere af de politiske 
risici materialiserer sig, 
og det vil ramme aktier 
og andre risikofyldte 
aktiver

Vi har overordnet set en 
stærk forventning om, 
at der er et økonomisk 
vækstpotentiale, der vil 
blive forløst – vi er mere 
usikre på tempoet og 
udsvingene undervejs.



Selskabernes indtjening: 
Coronakrisen har medført et stort fald i selskabernes 
indtjening, og der vil være meget fokus på fremgangen 
i deres indtjening i efteråret, og hvad de melder ud af 
forventninger for 2021. Analytikernes forventninger til 
indtjeningsvæksten i 2021 ser efter vores vurdering ret 
optimistiske ud, hvilket kan medføre skuffelser. Fortsat 
økonomisk fremgang er en forudsætning for, at selskaber
ne kan levere en tilfredsstillende indtjening.

 

Værdiansættelser: 
Mens aktierne i store træk har indhentet det tabte siden 
foråret, er selskabernes indtjening endnu ikke fulgt med. 

Det betyder, at aktierne generelt er dyrt værdiansat i 
øjeblikket målt på P/E – dvs. den pris, man som investor 
betaler for en krones indtjening i selskaberne. I den kom
mende tid forventer vi dog et løft i selskabernes indtje
ning, der vil retfærdiggøre værdiansættelsen.
 

De store teknologiselskaber: 
Store kursstigninger for en række af de største ameri
kanske teknologiselskaber som fx Amazon, Apple og 
Microsoft har været centrale drivkræfter for aktiernes 
store comeback siden foråret. De udgør i dag en så stor 
del af det amerikanske aktiemarked, at de i sig selv kan 
sende markederne op eller ned. Derfor vi vil være ekstra 
opmærksomme på, om de fortsat kan levere på indtjenin
gen og være med til at understøtte aktiemarkederne.
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økonomiske genopretning og understøt
tet af stigende inflationsforventninger.

Trods den aktuelle usikkerhed ser 
vi derfor stadig aktier som det bedste 
alternativ for investorer, der ønsker 
muligheden for et fornuftigt afkast – og 
vi forventer, at det vil være med til at 
understøtte aktiekurserne. Samtidig 
bidrager centralbankernes lempelige 
pengepolitik til, at der fortsat er et stort 
udbud af kapital, der kan forventes at 
flyde ind i aktiemarkederne.

Selskaberne har yderligere været 
gode til at reducere deres omkostninger 
under coronakrisen, og det kan også 
understøtte aktierne fremadrettet. 
Selskaberne er mere trimmede end før, 
og det vil alt andet lige give et ekstra løft 
i indtjeningen, når omsætningen begyn
der at accelerere igen. Det er også med 
til at retfærdiggøre, at aktierne aktuelt 
har en forholdsvis høj værdiansættelse 
(P/E), efter selskabernes indtjening (E) 
er dykket, mens aktiekurserne (P) nu 
er på omtrent samme niveau som før 
coronakrisen.

Positionerer os til et opsving
Generelt ønsker vi dog yderligere be
kræftelse af den økonomiske genopret
ning og mindre usikkerhed, før vi evt. 
måtte overveje at øge vores overvægt 
af aktier yderligere. Foreløbig forbliver vi 
derfor forsigtige optimister i vores allo
kering mellem aktier og obligationer.

Til gengæld foretager vi andre allo
keringsændringer i vores porteføljer for 
at positionere os til et forventet opsving 
det kommende år. Ud fra et forsigtig
hedsprincip gør vi det dog gradvist, i 
takt med at vi får bekræftet, at økonomi
en er på rette spor.

I aktiedelen af vores porteføljer har 
vi for nylig løftet industrisektoren fra 
undervægt til neutral vægt, da industri 
er en klassisk cyklisk sektor, der typisk 
performer bedst i økonomiske opgangs
tider. Samtidig har vi inden for ameri
kanske aktier øget vores eksponering 
mod small og mid cap – dvs. små og 
mellemstore selskaber – som har været 
ekstra gode til at reducere omkostnin
ger og typisk er lidt mere cykliske af 

natur end de helt store selskaber.
I obligationsdelen af vores porteføl

jer har vi netop også øget vores risiko og 
eksponering mod et forventet opsving 
ved at løfte high yieldvirksomhedsobli
gationer fra undervægt til neutral vægt 
på bekostning af mere sikre statsobli
gationer.

3 faktorer, vi holder vi øje med på aktiemarkederne

Generelt ønsker vi 
yderligere bekræftelse 
af den økonomiske 
genopretning og mindre 
usikkerhed, før vi evt. 
måtte overveje at øge 
vores overvægt af aktier. 



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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