
Aktier er den høje risiko værd 
Vi har sjældent haft større usikkerhed om den økonomiske udvikling 
og virksomhedernes indtjening end i øjeblikket, men ikke desto mindre 
ser vi et fornuftigt afkastpotentiale i aktier det kommende år og er 
forsigtige optimister i vores investeringsstrategi.
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Først kom coronavirussen med ned
lukning af store dele af global økonomi, 
hurtigt efter fulgte enorme økonomiske 
hjælpepakker fra politikere og central
banker – og hvor virussen udløste 
panik og store kursfald på de finansielle 

Selv om der er meget stor usikkerhed om, hvordan økonomien vil udvikle sig herfra, 
vurderer vi ikke, at det i øjeblikket er den rette strategi at være alt for negativ og 
forsigtig i sine investeringer.

Afkastmuligheder og risici  
i coronakrisens skygge

markeder, bidrog hjælpepakkerne til en 
delvis genrejsning.

Nu er vi trådt ind i fasen med en 
gradvis genåbning af økonomier over 
hele verden, og det har yderligere 
været med til at løfte aktierne og andre 
risikofyldte aktiver. Det betyder dog 
på ingen måde, at tingene er som før 
coronakrisen. Den økonomiske aktivitet 
er stadig hårdt ramt, ligesom de gene
relle forventninger til virksomhedernes 
indtjening i år har taget sig et gevaldigt 
dyk. Og efter de seneste måneders 
rebound på de finansielle markeder, 
hvor investorerne har indpriset både 
de store hjælpepakker og forventede 
genåbninger af økonomierne i aktiekur
serne, kan man godt sige, at vi har lagt 
det nemmeste bag os.

Herfra kræver det formentlig væ
sentlige fremskridt i forhold til økono
mien og coronavirussen, hvis vi skal 
se yderligere markante kursstigninger, 
og samtidig er der en stor usikkerhed 
om, hvor økonomien vil være om blot 
få måneder, for slet ikke at tale om et 
halvt eller helt år. Økonomerne er ved at 
løbe tør for bogstaver til at betegne de 
forskellige mulige fremtidsscenarier.

2 Coronakrisen har været en unik historisk hændelse. På meget kort tid 
bevægede global økonomi sig fra at være velfungerende til nærmest at gå 

komplet i stå. Med nedlukninger af butikker, virksomheder og kulturliv, påbud 
om at blive hjemme, rejserestriktioner og udbredt smittefrygt fulgte forstyrrelser 

af globale forsyningskæder samt stor nedgang i både erhvervsaktivitet, nye 
investeringer og globalt forbrug.

Forventet afkast fra 
globale aktier på

de kommende 12 måneder
målt i lokal valuta.

Overvægt i 
aktier

Undervægt i 
obligationer

2-6%

Danske Bank Asset Management, Quarterly House View Summer 2020

Herfra kræver det 
formentlig væsentlige 
fremskridt i forhold 
til økonomien og 
coronavirussen, 
hvis vi skal se 
yderligere markante 
kursstigninger.

Af Danske Banks 
chefstrateg 
Henrik Drusebjerg



3

Forventer aktiestigninger på lidt 
længere sigt
Det er kort fortalt den usikkerhed, 
vi skal navigere i som investorer og 
forsøge at få det bedste ud af – men vi 
vurderer ikke, at det i øjeblikket er den 
rette strategi at være alt for negativ og 
forsigtig i sine investeringer.

Der er ingen tvivl om, at vi gradvist 
vil se en bedring i den økonomiske akti
vitet i takt med genåbningen af økono
mier rundt omkring i verden, og selv om 
investorerne i et vist omfang har taget 
forskud på glæderne, forventer vi ikke 
desto mindre fornuftige aktiestigninger 

på lidt længere sigt, i takt med at den 
økonomiske genrejsning gradvist mate
rialiserer sig.

Samtidig er det vigtigt at huske, 
at coronakrisen i modsætning til fx 
finanskrisen ikke er udløst af en dybere 
strukturel krise, der bunder i store 
økonomiske ubalancer og kræver en 
smertefuld periode med økonomiske 
tilpasninger. Selv om coronavirussen 
har ramt økonomien ekstremt hårdt, 
er det formentlig af mere midlertidig 
karakter, ligesom politikerne og cen
tralbankerne har handlet hurtigere og 
med mere omfattende initiativer end 
under finanskrisen – og det kan også 
bidrage til at få økonomien hurtigere op 
i omdrejninger igen samt mange af de 
nytilmeldte ledige tilbage i job.
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Afkast fra aktier under coronakrisen 

Siden globale aktier toppede den 19. februar i år. 

Kilde: Macrobond, data for MSCI-indeks, totalafkast, lokal valuta. Opgjort pr. 27.05.2020.

Selv om coronavirussen 
har ramt økonomien 
ekstremt hårdt, er det 
formentlig af mere 
midlertidig karakter.
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5 års akkumuleret afkast

Amerikanske aktier har udviklet sig klart bedst de seneste fem år og 
europæiske aktier dårligst.

  Europa   USA   Japan

  Kina   Global   Emerging markets Index

Kineserne har været 
blandt de første til at 

genåbne deres økonomi 
efter coronavirussen – 
og kinesiske aktier har 

været blandt dem, 
der er faldet mindst 
under coronakrisen.



Forsigtig optimisme er vejen frem
Alt i alt giver det os en velbegrundet tro 
på, at vi kan undgå en længerevarende 
økonomisk recession, og selv om der 
utvivlsomt vil komme nye perioder med 
tilbagefald, forventer vi på 12 måneders 
sigt et afkast fra globale aktier i størrel
sesordenen 2-6 pct. Derfor fastholder 
vi en overvægt i aktier – dvs. at vi har en 
højere andel af aktier i vores porteføljer, 
end vi forventer at have på længere sigt 
– mens vi har en tilsvarende undervægt 
i obligationer.

Vi er dog ikke blinde for den meget 
store økonomiske usikkerhed, der her
sker i øjeblikket, og derfor har vi blot en 
moderat overvægt i aktier.

Først og fremmest skal man huske, 
at de finansielle markeder altid er forud 
for den økonomiske udvikling, at det be
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tyder som nævnt, at de betydelige aktie
stigninger siden bunden den 23. marts 
allerede afspejler en forventning om 
genåbninger af samfund og øget økono
misk aktivitet i de kommende måneder. 
Der er bare virkelig stor usikkerhed om, 
hvor hurtig og kraftig den økonomiske 
genopretning bliver, ligesom risikoen for 
en anden bølge af spredning af corona
virus ligger i baghovedet. Ser man på 
virksomhedernes indtjening i 2020, er 
den også forbundet med stor usikker
hed, og som investor er det derfor svært 
at vurdere, om aktiekursfaldene siden 
markedstoppen i februar i rimelig grad 
afspejler nedgangen i virksomhedernes 
indtjening. 

Handelskrig og Brexit kan blusse op
Yderligere er der væsentlige politi

Kollaps i erhvervstillid viser coronakrisens intensitet 

De økonomiske tillidsindikatorer (PMI) er normalt vigtige nøgletal for at lodde stemningen og vækstudsigterne i global 
økonomi. Værdier over 50 indikerer, at et flertal ser fremgang, mens værdier under 50 signalerer tilbagegang. Som grafen 
viser, har coronakrisen ramt den globale erhvervstillid for produktionssiden og – i særdeleshed – servicesiden af økonomien 
med voldsom kraft. 

  Global PMI (produktion)                 Global PMI (service)

Kilde: Macrobond pr. 25.05.2020
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for den meget store 
økonomisk usikkerhed, 
der hersker i øjeblikket, 
og derfor har vi blot 
en moderat overvægt i 
aktier.
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Både Den Europæiske Centralbank 
og centralbanken i USA har iværksat 

historisk store opkøb af obligationer – i 
USA uden en øvre beløbsgrænse. Det 

skal understøtte kreditmarkederne, 
som er helt afgørende for, at stater 

og virksomheder fortsat kan rejse ny 
kapital på fornuftige rentevilkår via 

udstedelser af obligationer. 

ske risici, der komplicerer billedet og 
kan give markedsuro:

• HANDELSKRIG KAN BLUSSE OP: 
I USA har Donald Trump – ikke 
mindst i et valgår – brug for at 
skubbe ansvaret for coronakrisen 
og den eksplosive stigning i den 
amerikanske arbejdsløshed fra 
sig. Her ser vi et blame game, hvor 
han skyder skylden på kineserne 

og har antydet muligheden for nye 
handelsrestriktioner for at straffe 
kineserne for pandemien. Samtidig 
giver pandemien ham større politisk 
opbakning til at forfølge sin agenda 
om at skærme avanceret ameri
kansk teknologi fra kineserne og 
sikre, at USA fastholder sin globale 
IT-dominans inden for teknologi. Det 
har efter vores vurdering været den 
vigtigste underliggende drivkraft for 

handelskrigen mellem USA og Kina 
og øger yderligere risikoen for en 
genopblussen af handelskrigen. Vi 
forventer dog, at det foreløbig forbli
ver ved begrænsede tiltag og trusler, 
fordi ingen af landene rigtig har råd 
til en større eskalering af handelskri
gen på nuværende tidspunkt. Men 
selvfølgelig er det en risiko, man 
skal være bevidst om. 

Faktorer der kan løfte aktierne yderligere

Hurtigere økonomisk genopretning end ventet: 
I dette best casescenarie bliver økonomierne genåbnet 
forholdsvis hurtigt og effektivt, uden at vi oplever større 
tilbagefald i forhold til spredning af coronavirussen. De 
seneste måneders udskudt privatforbrug og erhvervsin
vesteringer løfter yderligere den økonomiske aktivitet og 
selskabernes indtjening samt bidrager til, at erhvervs og 
forbrugertilliden retter sig hurtigere end ventet. Samlet set 
giver det grobund for solide aktiestigninger. Hvis vi yderli
gere oplever markante fremskridt i forhold til udvikling af 
vaccine mod eller effektiv behandling af coronavirussen, 
kan stigningerne få ekstra medvind.

Langsom, men stabil genopretning af 
økonomien: 

Selv en langsommere økonomisk genopretning kan gavne 
aktierne. Hvis de økonomiske data gradvist viser frem
gang uden at afvige for meget fra forventningerne, kan det 
fjerne noget af den store, aktuelle usikkerhed om den øko
nomiske vækst og selskabernes indtjening – og mindre 
usikkerhed er altid positivt for aktierne. 

Færre sårbare selskaber end frygtet: 
De bedste aktier i år har været dem, hvor selskabernes 
forretningsmodeller kun i begrænset omfang har været 
påvirket af coronavirussen – eller måske endda har været 
positivt påvirket af den. fortsætter disse selskaber med at 
levere gode resultater, kan det understøtte investorstem
ningen, og det samme gælder i særdeleshed, hvis coro

nakrisen munder ud i færre konkurser end frygtet, mens 
flere selskaber end forventet formår at holde forretningen 
oven vande gennem krisen.

 
Yderligere stimuli af økonomien: 

Regeringer og centralbanker har lanceret store finans og 
pengepolitiske lempelser for at understøtte økonomierne 
gennem coronakrisen – men de kan gøre mere. I USA har 
der blandt andet været snak om store investeringer i infra
struktur, mens de europæiske regeringer og EU kan skrue 
yderligere op for finanspolitisk stimuli og konkret har flere 
store initiativer på trapperne med fokus på blandt andet 
den grønne omstilling. Ser vi på den amerikanske cen
tralbank, har den – rent procentuelt – ikke skruet ligeså 
hurtigt og aggressivt op for sine opkøb af obligationer som 
under finanskrisen, så også her kan der potentielt gøres 
mere for at understøtte global økonomi og dermed også 
de finansielle markeder, hvis det bliver nødvendigt.

Investorer har kontanter i baghånden:
Data for institutionelle investorer (fra Bank of America 
Merrill Lynch) viser, at de aktuelt har en meget høj andel 
af deres midler stående kontant set i forhold til de seneste 
årtiers gennemsnit – og også en højere kontantandel end 
under finanskrisen. Det er ikke så overraskende med 
den store usikkerhed i øjeblikket, og det giver investorer 
ekstra råderum til at købe op i aktier – også i tilfælde af 
tilbagefald på aktiemarkederne, der kan blive anset som 
en opkøbsmulighed.
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• BREXIT SPØGER IGEN: I Europa 
forventer vi, at usikkerheden om 
Brexit vil tage til i den kommende 
tid. Briterne forlader endegyldigt 
EU ved udgangen af 2020, når den 
igangværende overgangsperiode 
udløber, men coronakrisen har blot 
yderligere vanskeliggjort forhandlin
gerne om de fremtidige samarbejds
vilkår mellem EU og Storbritannien. 
Kommer der ikke den fornødne 
fremdrift i forhandlingerne, skal par
terne senest ved udgangen af juni 
blive enige om en evt. forlængelse af 

overgangsperioden – men den briti
ske premierminister Boris Johnson 
har hidtil været meget kontant i sin 
afvisning af den mulighed. Det giver 
dermed en betydelig risiko for et 
såkaldt hårdt Brexit ved årsskiftet, 
hvor briterne kapper båndet til EU 
uden at have en samhandelsaftale 
på plads – og det er et skrækscena
rie for både virksomheder og de 
finansielle markeder.

• ITALIENSKE GÆLDSPROBLEMER: 
Yderligere sætter coronakrisen 

fornyet fokus på den anstrengte 
gældssituation især i Italien, hvor 
den store regning for coronakrisen 
nu øger statsgælden yderligere, og 
finansieringsomkostningerne – dvs. 
renterne – er steget. 

Afkastpotentialet fra obligationer  
i bund
Der er dog også forhold, der kan trække 
i den positive retning for de finansiel
le markeder – som fx et medicinsk 
gennembrud i forhold til behandling af 
eller vaccination mod coronavirus, 

Faktorer der kan føre til nye aktiefald

Økonomisk genopretning trækker ud 
I worst casescenariet trækker genrejsningen af global 
økonomi i langdrag, fordi coronakrisen har sat sig dybere 
spor i økonomien end ventet. Den voldsomt stigende 
arbejdsløshed især i USA kan vise sig at få en mere læn
gevarende effekt på væksten og selskabernes indtjening 
end ventet, og det samme gælder, hvis den økonomiske 
og politiske usikkerhed gør selskaberne alt for tilbagehol
dende med at foretage nye investeringer. Det negative 
scenarie kan få yderligere næring, hvis vi får en anden 
bølge af coronasmitte, når økonomierne bliver åbnet op 
rundt omkring i verden – eller hvis det trækker ud med en 
coronavaccine eller en effektiv medicinsk behandling af vi
russen. I USA har centralbankchef Jerome Powell udtalt, 
at amerikansk økonomi måske ikke kommer tilbage på sin 
fulde styrke, før vi har en vaccine mod coronavirussen – 
og er det tilfældet, kan det trække ud med en fuldstændig 
genopretning af global økonomi. 

Politiske risici blusser op
Som vi har beskrevet nærmere i hovedteksten på de 
foregående sider, er både Brexit og handelskrigen mellem 
USA og Kina politiske risici, der ulmer i øjeblikket og 
pludselig kan bryde ud i lys lue – og vi har tidligere set, 
hvordan især handelskrigen kan have en særdeles negativ 
effekt på de globale aktiemarkeder.

Værdiansættelsen gør investorer nervøse 
Kombinationen af stigende aktiekurser siden bunden 
den 23. marts og faldende forventninger til selskabernes 
indtjening det kommende år har medført, at aktiernes 
værdiansættelse ikke længere ser billig ud. Det kan få 
investorer til at holde igen med investeringer, indtil værdi
ansættelsen er mere gunstig. Investorer har dog den 
udfordring, at de meget lave renter ikke umiddelbart gør 
obligationer til et særligt tillokkende alternativ. 

Løber tør for økonomisk stimuli 
Trækker coronakrisen i langdrag eller udvikler sig til det 
værre, har hverken politikere og centralbanker uanede 
mængder ammunition til at stimulere økonomien yderlige
re. De foreløbige statslige hjælpepakker har allerede ført 
til markant stigende gældsniveauer for mange lande rundt 
omkring i verden, ligesom fx den amerikanske centralbank 
allerede har sænket renten til 0 pct. og hidtil har udtrykt 
forbehold over for negative renter, som vi kender det fra 
Europa. Det kan derfor blive en vanskelig balancegang for 
politikere og centralbanker at signalere, at de er parate 
til at understøtte økonomien yderligere, hvis der er brug 
for det – men uden at love for meget. Samtidig kan de 
forkerte udmeldinger på de forkerte tidspunkter føre til 
usikkerhed og kursfald på aktiemarkederne.
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ligesom økonomien i best casescenari
et vender tilbage til et normalt niveau før 
forventet. 

Samtidig ligger globale aktier, trods 
de seneste måneders rebound, stadig 
betydeligt under niveauet før corona
krisen, og summen af alle disse forskel
lige faktorer gør altså, at vi samlet set er 
forsigtige optimister med en moderat  
overvægt i aktier. Vi vurderer, at poten
tialet fra aktier på lidt længere sigt  
mere end opvejer de kortsigtede risici, 
og samtidig er afkastpotentialet fra  
især statsobligationer særdeles be
grænset. Dels befinder renterne sig nær 
historiske bundniveauer, dels forventer 
vi, at en gradvis genopretning af økono
mien og øget investorappetit på risiko 
efterhånden vil føre til lidt højere renter 

og dermed faldende obligations 
kurser. 

På kortere sigt kan centralbanker
nes massive opkøb af obligationer dog 
forventes at holde renterne nede, og 
trods det beskedne forventede afkast 
fra de mest sikre obligationstyper har 

de stadig en værdifuld funktion i porte
føljen, hvor de øger stabiliteten i det 
samlede afkast. Det har vi som bekendt 
senest set værdien af under corona
krisen.

Det amerikanske boligmarked er mere robust i dag 

Finanskrisen udsprang i høj grad af en dybere strukturel krise på det amerikanske boligmarked, hvor der var udstedt alt 
for mange dårlige boliglån. Til sammenligning ser billedet langt sundere ud i dag, hvor gældsandelen er meget lavere set i 
forhold til det samlede amerikanske bruttonationalprodukt, BNP. 

  Boligpriser, USA (venstre akse, 2000 = index 100)                 Boliggæld ift. BNP, USA (højre akse)

Kilde: Macrobond pr. 25.05.2020
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Vi vurderer, at potentialet fra aktier på lidt 
længere sigt mere end opvejer de kortsigtede 
risici, og samtidig er afkastpotentialet fra især 
statsobligationer særdeles begrænset.

Det amerikanske 
boligmarked er 

mere robust 
end under 

finanskrisen.



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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