
Lys for enden af tunnelen
Efter et barskt år i coronavirussens tegn giver en række faktorer 
anledning til en vis optimisme for både global økonomi og investorer  
i 2021.
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Coronavirussen rammer i øjeblikket 
ekstremt hårdt i Europa og USA, men 
alligevel bevæger amerikanske aktier 
sig omkring historiske topniveauer, og 
europæiske aktier befinder sig omkring 

Trods fortsat usikkerhed om coronavirussen og den økonomiske vækst 
ser vi gode forudsætninger for, at det kommende år kan blive et godt år 
for risikoaktiver som fx aktier.

Grobund for en vis optimisme i 2021

deres højeste niveau siden forårets 
store kursfald.

Det kan virke naturstridigt, men 
har sin egen logik, for de finansielle 
markeder er næsten altid et skridt foran 
den aktuelle virkelighed. Professionelle 
investorer forholder sig i højere grad til, 
hvordan verden forventes at se ud om 
et halvt eller helt år – og løfter vi blikket 
fra den aktuelle smittespredning og de 
nye nedlukninger i Europa, er der god 
grund til en vis optimisme for aktier og 
andre risikofyldte aktiver, selv om der 
utvivlsomt vil komme perioder med 
tilbagefald.

Drivkræfter for stigende kurser
Lad os se på de væsentligste årsager til 
optimisme:

 
VALGRESULTATET I USA: Først er 
der valget i USA, som faldt gunstigt 
ud for investorer. Med Joe Biden som 
præsident forventes større forudsige-
lighed og mindre risiko for fx eskalering 
af handelskrigen med Kina, og samtidig 
er der udsigt til en splittet Kongres, 
hvor Demokraterne og Republikanerne 
har flertal i hvert deres kammer i 
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Det amerikanske 
præsidentvalg blev godt 
modtaget af de finansielle 
markeder. Valget af 
Joe Biden reducerer 
blandt andet risikoen 
for en eskalering af 
handelskrigen.

Forventet afkast fra globale 
aktier de kommende 12 måneder 

opgjort i euro:

Moderat overvægt 
i aktier

Moderat 
undervægt 
i obligationer

3-8%
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I takt med den 
fortsatte udvikling, 
produktion og 
distribution af vacciner 
forventer vi, at det 
yderligere kan løfte de 
økonomiske
vækstudsigter og 
markedsstemningen.

Af Danske Banks 
chefstrateg 
Henrik Drusebjerg
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Kongressen – hhv. Repræsentanternes 
Hus og Senatet. Dermed bliver det 
særdeles vanskeligt for Joe Biden og 
Demokraterne at komme igennem med 
deres agenda om højere skatter og 
øget regulering af blandt andet energi- 
og sundheds sektoren samt de store 
IT-selskaber. Det er en win-win-situation 
for investorer.

Godt nok udestår der et senats-
valg i delstaten Georgia til januar, før vi 
kender den endelige sammensætning af 
Senatet, og godt nok betyder en splittet 
Kongres, at Demokraterne ikke kan rea-
lisere deres meget store finanspolitiske 
hjælpepakke, der skulle sparke yder-
ligere gang i den amerikanske vækst. 
Men ikke desto mindre er valgresultatet 
blevet positivt modtaget af de finansielle 
markeder.

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING: Selv 
om vi både oplever dage med positive 
og negative overraskelser i de makro-
økonomiske data, har den overord-
nede trend peget i den rigtige retning 
for tillids indikatorer, forbrugerdata, 
jobmarkedet i USA og den økonomiske 
vækst som helhed. De makroøkonomi-
ske fremskridt har udgjort et værn mod 
større aktiefald i perioder, hvor inve-
storer har været bekymrede over den 
genopblussede coronavirus og skuffede 
over, at politikerne i USA ikke har været 
i stand til at blive enige om en ny finans-
politisk hjælpepakke. 

Den økonomiske udvikling vil fortsat 
være en afgørende faktor for markeds-
udviklingen, og trods de nye corona-
relaterede restriktioner og nedlukninger 
er det vores forventning, at vi undgår en 
global recession som i foråret, og at et 
økonomisk opsving vil tage fart i løbet af 
2021. På kortere sigt får den nye bølge 
af coronavirus dog mange økonomiske 
data og nøgletal til at bøje af, ligesom vi i 
Kina forventer en mere afdæmpet udvik-
ling efter en periode med høj accelerati-
on i den økonomiske aktivitet. 

SELSKABERNES INDTJENING: Regn-
skaberne for årets tredje kvartal 
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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. 26.11.2020
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
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Amerikanske aktier har 
været blandt årets bedste. 
Tirsdag den 24. november 
rundede Dow Jones-indekset 
30.000 for første gang 
nogensinde.



overraskede positivt, da en stor del 
af virksomhederne slog analytikernes 
forventninger til indtjeningen. Alligevel 
var markedsreaktionen begrænset, og 
man kan dermed argumentere for, at 
der tilsyneladende allerede er indreg-
net meget positivt i aktiekurserne. Til 
gengæld bekræftede de solide regnska-
ber, hvad vi også kan se i de makro-
økonomiske data; at genopretningen af 
global økonomi har været på rette vej. 
Og havde regnskaberne ikke indfriet 
forventningerne, havde vi formentlig 
oplevet betydelig større usikkerhed og 
kursudsving i aktiemarkederne for tiden. 
Selv om regnskaberne ikke drev kurser-
ne længere op, har de været med til at 
holde hånden under aktierne. 

UDVIKLINGEN AF VACCINER: Som 
toppen af kransekagen nærmer vi os 
meget hastigt færdigudviklede vacciner 
mod coronavirus. Medicinalselskaber-
ne Pfizer og Moderna kom først med 
særdeles stærke testdata, og det blev – 
som forventet – rigtig positivt modtaget 
af de finansielle markeder. For investo-

Danske Bank forventer et økonomisk opsving næste år, men tallene er 
dog behæftet med betydelig usikkerhed og afhænger blandt andet af 
coronavirussens fortsatte udvikling. 

  2020   2021 Forventet årlig BNP-vækst (%)

Forventet vækst i 2021

rer signalerer de gode nyheder, at der er 
lys for enden af tunnelen, og at vi meget 
vel kan være på vej ind i den afsluttende 

Kilde: Danske Bank.

fase af den globale kamp mod corona-
virussen. Dermed ikke sagt, at virussen 
vil forsvinde fra jordens overflade, men 
effektive vacciner er afgørende for, at vi 
kan få en fuld genåbning og genopret-
ning af global økonomi. 

Vacciner er den afgørende faktor
Effektive vacciner vil være den af-
gørende faktor for at kunne bringe 
global økonomi tilbage til niveauet før 
coronakrisen. For selv om vi har set 
markante fremskridt siden foråret, lider 
jobmarkedet, forbruget og virksomhe-
dernes investeringslyst fortsat under 
coronavirussen. Så længe restriktioner 
og nedlukninger består, er der en græn-
se for, hvor meget vi kan få gang i den 
økonomiske aktivitet.

Investorerne har allerede taget 
forskud på en del af glæden over de 
kommende vacciner, men i takt med 
den fortsatte udvikling, produktion og 
distribution af vacciner forventer vi, at 
det yderligere kan løfte de økonomiske 
vækstudsigter og markedsstemningen. 

På kortere sigt har coronavirus-
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Selv om London pynter op til jul, har julefreden ikke 
sænket sig over Storbritannien. Brexit-situationen er 
stadig uafklaret, coronakrisen raser, og forleden oplyste 
den britiske finansminister Rishi Sunak, at der forventes 
negativ vækst på 11,3 pct. i 2020, hvilket vil være det 
største fald i mere end 300 år.

EU og Storbritannien er endnu ikke blevet enige om de fremtidige 
samarbejdsvilkår, når briterne efter planen forlader EU ved årsskiftet. 
Dermed er et hårdt Brexit stadig en reel risiko. Vi forventer fortsat at undgå 
et hårdt Brexit – evt. ved at der inden årsskiftet indgås en form for delaftale 
mellem parterne, der kan danne basis for fortsatte forhandlinger. Men lykkes 
det ikke, kan det gøre ondt på europæisk økonomi og europæiske aktier.
 
Brexit er dermed stadig en usikkerhedsfaktor for især Europa. Vi forventer 
dog, at aktiemarkedernes reaktion på et hårdt Brexit vil være forholdsvis 
kortvarig, da risikoen for et hårdt Brexit i en vis udstrækning må forventes 
at være indregnet i aktiekurserne i Europa. Samtidig kan alene det at få 
en afklaring vise sig at være en form for lettelse efter flere års vedvarende 
usikkerhed. Men uanset hvordan man vender og drejer det, vil et hårdt Brexit 
i sidste ende være meget negativt.

Brexit spøger stadig



IT-sektoren har været årets ubestridte 
solstrålehistorie på aktiemarkederne, drevet frem 

af giganter som Apple og Microsoft. Sektoren nyder 
godt af strukturel vækst – dvs. en underlæggende 
vækst uafhængigt af de økonomiske konjunkturer.

Afkast fra aktiesektorer hidtil i år 

Kilde: Macrobond, data for globale MSCI-indeks, totalafkast USD. Opgjort pr. 26.11.2020.
Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
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Årets vindere på aktiemarkederne har især været sektorer 
og virksomheder med en god strukturel vækst – dvs. 
en underlæggende vækst uafhængigt af de økonomiske 
konjunkturer. I en periode med stor usikkerhed om den 
økonomiske vækst har det været naturligt for investorer at 
søge mod selskaber, der kan levere vækst og god indtje-
ning selv i udfordrende tider. Det gælder i særdeleshed 
IT-sektoren, men også selskaber inden for sundhed, kom-
munikationsservice og e-handel, og det har blandt andet 
løftet amerikanske og danske aktier i år. 

Blandt årets dårligste sektorer på aktiemarkederne 

finder vi cykliske sektorer som energi og finans, som  
typisk performer bedst i økonomiske opgangstider. I den 
senere tid har vi dog set en sektorrotation, hvor investo-
rer i stigende grad har vendt blikket mod cykliske aktier 
og begynder at positionere sig til bedre tider i 2021 med 
højere vækst og mindre usikkerhed. Med den fortsatte 
usikkerhed om global vækst og varigheden af restriktioner 
og nedlukninger vurderer vi dog, at det er for tidligt at foku-
sere alt for ensidigt på cykliske aktier. I øjeblikket foretræk-
ker vi det bedste af begge verdener.

  Finans   Cyklisk forbrug   Stabilt forbrug         Kommunikationsservice

  Energi   Sundhed   Industri   IT

  Råvarer   Forsyning

De bedste og dårligste aktiesektorer

sen dog stadig potentiale til at skabe 
rigtig sur stemning på de finansielle 
markeder, hvis restriktioner og nedluk-
ninger skærpes eller trækker ud, hvis 
udrulningen af vacciner ikke sker så 

hurtigt og gnidningsløst som håbet, eller 
den økonomiske genopretning viser 
tegn på at gå i stå. Med andre ord er vi 
ikke ude af perioden med forøget risiko 
for volatilitet og tilbagefald.

Centralbankernes ekstremt lempe-
lige pengepolitik med meget lave renter 
og store obligationsopkøb vil dog fortsat 
være en vigtig understøttende faktor for 
de globale markeder, og med den 
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Valget i USA er ikke forbi

Den 5. januar 2021 skal vælgerne i Georgia vælge de to senatorer, der 
skal repræsentere delstaten i Kongressen i Washington. 

Republikanerne forventes at vinde sæderne i Georgia, men vinder Demo-
kraterne begge sæder, vil de kontrollere begge kamre i Kongressen – både 
Senatet og Repræsentanternes Hus. Det vil gøre det muligt for Joe Biden 
og Demokraterne at vedtage en omfattende finanspolitisk hjælpepakke til 
at løfte den amerikanske økonomi, hvilket umiddelbart vil være positivt for 
aktiemarkederne. På den negative side vil det øge sandsynligheden for højere 
skatter og øget regulering. 

Formentlig vil de finansielle markeder foretrække at fastholde en splittet 
Kongres, hvor Demokraterne og Republikanerne kontrollerer hvert deres 
kammer, og det dermed er begrænset, hvor mange ændringer Demokraterne 
kan gennemføre på det økonomiske område. Det er dog ikke udelukket, at 
partierne kan blive enige om en mere afgrænset finanspolitisk hjælpepakke – 
ikke mindst hvis økonomien i USA udvikler sig i den forkerte retning. 

lave inflation og fortsat høje arbejds-
løshed er der efter vores vurdering ikke 
udsigt til pengepolitiske stramninger 
foreløbig. Tværtimod har Den Europæ-
iske Centralbank signaleret yderligere 
lempelser i december. 

Centralbanker er fortsat medspillere
Vi har tidligere oplevet, hvordan positive 
økonomiske nyheder kan ende med 
at få en negativ effekt på de finansiel-
le markeder, fordi den økonomiske 
fremgang udløser investorfrygt for, at 
centralbankerne vil stramme penge-
politikken. På kortere sigt ser vi dog en 
begrænset risiko for, at denne dynamik 
vil få tag i de finansielle markeder. Det 
er der flere grunde til:
• Dels ændrede den amerikanske 

centralbank (Fed) tidligere i år 
strategi, så den nu navigerer efter 
et gennemsnitligt inflationsmål på 2 
pct., og det er ordet gennemsnitligt, 
der er forskellen fra tidligere. Det 
betyder, at Fed fremover vil tillade 
perioder med inflation over 2 pct. og 
dermed ikke vil være så hurtige til 
at stramme pengepolitikken, når ar-
bejdsløsheden falder, og inflationen 
kravler i vejret. Selv hvis den økono-
miske genopretning i USA udvikler 
sig stærkere end ventet, forventer vi, 
at Fed vil se igennem fingre med det 
i en periode. 

• Dels har centralbankerne indikeret, 
at de ikke nødvendigvis betragter 
coronavacciner som en game 
changer for økonomiens tilstand, og 
det kan få stor betydning. Det kan 
afholde investorer fra at tænke, at 
udviklingen og distributionen af vac-
ciner automatisk vil gå hånd i hånd 
med pengepolitiske stramninger.

Alt i alt øger det sandsynligheden 
for, at gode nyheder om coronavacciner 
forbliver gode nyheder for de finansielle 
markeder og ikke udvikler sig til dårlige 
nyheder.

Hvis forventningerne holder stik ...
Med udsigten til snarlige coronavacci-

ner og fortsat fremgang i global økonomi 
forventer vi et markant løft i virksom-
hedernes indtjening i 2021, og denne 
forventning får yderligere næring af, at 
mange virksomheder har været gode at 
reducere omkostninger under coronakri-
sen. Faktisk vil det være en eklatant 
skuffelse, hvis indtjeningen ikke stiger 
mærkbart det kommende år. Så er 
aktierne simpelt hen for dyre i øjeblikket, 
målt på nøgletallet P/E, som udtrykker 
den pris, man som investor betaler for 
en krones indtjening i selskaberne. 

Holder vores forventninger til 2021 
stik, kan investorer imidlertid se frem til 
et fornuftigt afkast fra aktier i niveau-
et 3-8 pct. (afkastforventning i euro). 
Samtidig er det en væsentlig pointe, at 
de meget lave eller negative renter på 
mange obligationer giver begrænsede 
alternativer til aktier, og vi forventer, at 
det vil være med til at understøtte aktie-
markederne. I Danske Bank fastholder 
vi derfor en overvægt af aktier i vores 

porteføljer og en undervægt i obligatio-
ner. Trods vores positive forventninger 
til global vækst og risikoaktiver det kom-
mende år er det dog blot en moderat 
overvægt i aktier, da vi anerkender, at 
der fortsat hersker betydelig usikkerhed 
om den globale vækst i 2021. Yder-
ligere er coronavirussen ikke besejret 
endnu og kan på kort sigt udvikle sig til 
det værre, før det bliver bedre.

Vi forventer også, at kombinationen 
af lave/negative renter og højere vækst 
det kommende år vil være understøt-
tende for andre risikofyldte aktiver, hvor 
investorer har mulighed for at hente 
et højere afkast end på de mest sikre 
obligationstyper. Det gælder ikke mindst 
emerging markets-obligationer.

I delstaten Georgia i USA 
udestår der stadig et omvalg 

om to pladser i senatet, 
og det bliver afgørende 

for, om Demokraterne 
eller Republikanerne får 

kontrollen med senatet. Læs 
mere her på siden
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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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1092 København K

Tlf. 33 44 00 00
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