
10 BØRS

Seks rigtige, tre forkerte og en
enkelt midt imellem. Det er
resultatet af de 10 bud, som
Søren Astrup, direktør i For-
muepleje, gav for et år siden.
2010 blev året, hvor investo-
rerne vandt på både gynger
og karruseller. Afkastet på bå-
de obligationer og aktier var
højere, end selv de mest op-
timistiske havde forventet.
Ikke mindst det danske aktie-
marked blev med et afkast på
over 30 pct. et af verdens
bedst præsterende markeder. 

Også 2011 byder på lys-
punkter. Store gevinster på
europæiske aktier, stigende
råvarepriser og en global
vækst på over 4 pct. venter
forude. Bekymringerne fyl-
der dog også en del i progno-
sen for næste år. Den økono-
miske krise i Europa bliver
værre, meget værre, og ren-
ten stiger, mens guldpriserne
styrter. 

Her følger Søren Astrups 10
bud på 2011. 

1. Global vækst 
på over 4 pct.

Kina vil også i 2011 give et
godt bidrag til en høj global
vækst. Kinesernes udfor-
dring er, at de er nødt til at
stramme pengepolitikken og
kreditgivningen ganske me-
get for at undgå inflation og
overophedning på f.eks.
ejendomsmarkedet. I Tysk-
land har væksten ikke haft
det bedre siden 1991 ved
genforeningen, og vore na-
boer mod syd vil også næste
år levere gode resultater. Der-
imod ser Søren Astrup store
udfordringer i USA. En po-
tentiel statskrise lurer og kan
snildt skræmme markederne
i 2011, men samtidig vil skat-
telettelser hjælpe økonomi-
en på vej. 

2. Renten stiger
De seneste måneder har

budt på rentestigninger i de
toneangivende renter ver-
den over, eksempelvis er den
danske 10-årige rente steget
med 1 pct. point fra bunden i
oktober 2010, og der vil kom-
me flere stigninger, inden
2011 er forbi. Dog ikke vold-
somme stigninger. Fokuse-
ringen på statsgæld kan pres-
se renten op, mens den høje
arbejdsløshed, lave inflation
og de lave centralbankrenter
vil begrænse rentestignin-
gerne.

3. FED sætter 
renten op

52 ud af 64 økonomer vur-

derer ifølge Bloomberg, at
FED, USA’s centralbank, ikke
rører renten i 2011. Søren
Astrup holder dog med min-
dretallet og mener, at FED for
første gang i fem år hæver
renten. Når først tallene en-
tydigt viser en faldende ar-
bejdsløshed i USA, vil stig-
ningen blive en realitet. 

4. Dollaren 
styrkes over for kronen

Ingen over, og ingen ved si-
den af USA som global reser-
vevaluta. Sådan lyder vurde-
ringen fra Søren Astrup, og
derfor forudser han en styr-
kelse af dollaren igennem
2011. Mere præcist forventer
han, at dollaren ligger kom-
fortabelt over 6 kr. godt hjul-
pet på vej af en fornuftig
vækst i USA. Samtidig vil va-
lutaunionen i Euroland være
præget af krise og uenighed.
At kineserne løbende annon-
cerer, at de vil nedbringe an-
delen af amerikanske stats-
obligationer, kan dog puste
til frygten for et dollarfald. 

5. Aktier bedre 
end obligationer

Aktionærer kan se frem til
store afkast i 2011. Virksom-
hederne tror igen på fremti-
den, og deres kontantbe-
holdninger er nu så store, at
det belaster egenkapitalfor-
rentningen. Pengene skal på
arbejde, og de vil blive brugt

til udbytter, tilbagekøb af eg-
ne aktier, investeringer, fu-
sioner og opkøb. Da renten
samtidig er lav, tvivler Søren
Astrup ikke et sekund på, at
aktierne vil klare sig meget
bedre end obligationerne. 

6. Næsten alt bliver
bedre end statsobligatio-
ner

Undgå statsobligationer.
Sådan lyder det korte råd fra
Søren Astrup. Der kan være

lidt at hente i europæiske
statsobligationer i takt med,
at dramaet om statsgældskri-
sen til- og aftager, men det
klogeste vil være at under-
vægte statsobligationerne.
Realkreditobligationer, virk-
somhedsobligationer og ak-
tier vil klare sig markant bed-
re, så der er rigeligt med
bedre alternativer.

7. Europæiske aktier
stiger mindst 15 pct.

De europæiske aktier er bil-
lige i øjeblikket, og der er god
plads til stigninger. De vil
komme i løbet af 2011, me-

ner Søren Astrup. Nogle
vil undre sig over,

at kursstig-

ninger kan hænge sammen
med økonomiske sparepla-
ner og krisestemning, men
en stor del af de europæiske
virksomheders indtjening vil
blive hentet uden for Europa.
Især fra Emerging Markets.
Søren Astrup vurderer, at det
bedste afkast-risikoforhold i
2011 opnås ved at investere
indirekte i Emerging Mar-
kets; købe aktier i de udvikle-
de markeder med væsentlige
aktiviteter i de nye markeder.

8. Uro på emerging
markets

Der er masser af potentiale
i de nye markeder, og derfor
er de attraktive for investo-
rerne i 2011. De er dog også
behæftet med bekymringer.
Vil kineserne være i stand til
at styre en eventuel overop-
hedning af økonomien? Bli-
ver Kina ramt af en boligbo-
ble? Og hvordan vil det gå
med fødevareinflationen?
Søren Astrup forudser, at ki-
neserne kommer til at stram-
me en tand for meget, eller at
der opstår en frygt for, at de
vil stramme for meget. Det
fører i løbet af 2011 til en kø
ved udgangen fra emerging
markets. Uroen og kursfald-
ene er dog kun midlertidige. 

9. Råvarerne stiger,
men guldet falder

Guld sejrede i 2010. Med
stigninger på 30 pct. nåede
det ædle metal igen nye re-
korder, men i 2011 bliver
priseksplosionen afløst af et
fald på mindst 20 pct. 

Det sorte guld er derimod
en god investering i 2011. Sø-
ren Astrup vurderer, at efter-
spørgslen på olie vil overhale
væksten i udbuddet. Det bør
sikre priser omkring 80 til 90
dollars pr. tønde.

Nikkel, kobber, zink og bly
vil også stige i værdi på grund
af efterspørgslen fra de nye
markeder, der skal bruge me-
tallerne til udbygning af in-
frastruktur og ejendomme. 

10. Eurokrisen
bliver meget værre

Krisen i Europa kommer til
at dominere dagsordenen i
2011, og der er lagt i kakkel-
ovnen til en langvarig krise.
Tyskerne vil ifølge Søren
Astrup ikke acceptere at op-
købe flere dårlige obligatio-
ner, og uenighederne mel-
lem euro-landene kan føre til
en opløsning. Enten vil lan-
dene forlade fastkurspolitik-
ken og dermed euroen, eller
også vil de gældstyngede lan-
de Portugal, Italien, Irland,
Grækenland og Spanien
skulle få styr på banksekto-
ren i en fart. Det kræver en
beslutsomhed i de fem lande,
som endnu ikke er set. 

En cocktail af fastkurspoli-
tik og manglende finanspoli-
tisk disciplin har alle dage
været giftig og vil før eller si-
den fejle. Og det er præcis en

sådan situation, Europa nu
står i, mener Søren

Astrup.
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2011
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N Hvordan vil det gå med
aktierne og obligationerne
i 2011? Vil guldpriserne
stadig buldre opad? Og
hvor vil renten bevæge sig
hen? 

N Spørgsmålene er 
mange for de private
investorer. Søren Astrup,
direktør i Formuepleje, 
giver her sine 10 bud på
udviklingen i 2011. 
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Eurokrisen øges i 2011, forudser Søren Astrup, direktør i Formuepleje. Foto: Peter Morrison/AP

FAKTA:

2010: Seks plettere
Søren Astrups 10 bud fra sidste år.
N Global vækst over 4 pct.: Rigtigt
N Uafhængighed i Emerging Markets: Rigtigt
N Inflationen er død: Rigtigt
N Renten stiger: Både og
N Statsobligationer får det svært: Rigtigt
N Dollaren stiger: Rigtigt
N Guldpriserne falder: Forkert
N Aktieafkast på mindst 10-15 pct.: Rigtigt
N Danske aktier underpræsterer: Forkert
N Value vinder: Forkert
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