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10 realistiske bud på 2014

I: RecessIon I euRopa slutteR   
(KoRReKt)
Recession defineres som to på hinanden følgende 
kvartaler med negativ vækst i BNP. Det oplevede 
Europa ikke i 2013, hvor væksten derimod ser ud  
til at lande på cirka +0,5 procent ifølge de aktuelle 
prognoser.

II: Global væKst oveR 3,5% (FoRKeRt)
Ifølge den seneste prognose fra den internationale  
valutafond, IMF, tyder det på, at den samlede vækst  
vil lande på cirka +2,9 procent.

III: ecb haR Renten på hold (KoRReKt)
Den europæiske centralbank har i hele 2013 holdt 
renten i ro. Den sænkede endda styringsrenten  
yderligere med 0,25 procentpoint til 0,25 procent i 
begyndelsen af november.

Iv: de lanGe RenteR stIGeR (KoRReKt)
Renten på den 10-årige amerikanske statsobligation  
er steget mere end 1 procentpoint i 2013. Den tilsva-
rende danske statsrente er steget cirka et halvt  
procentpoint.   

v: aKtIeR slåR vo, deR slåR stateR  
(KoRReKt)
De globale aktier er i 2013 steget cirka 22 procent.  
Investment Grade Virksomhedsobligationer har før 
omkostninger givet cirka 4 procent i afkast, mens 
statsobligationer har givet negativt afkast.

vI: Globale aKtIeR stIGeR 10 pRocent, 
men bøR stIGe 15 pRocent (KoRReKt)
De er endda steget en smule mere, nemlig cirka  
22 procent.

vII: dollaR styRKes oveR FoR dansKe 
KRoneR (FoRKeRt)
Den højere rente i Europa og den mindre lempelige 
pengepolitik end i USA betød, at euroen blev styrket 
over for amerikanske dollar, der faldt fra cirka 5,60  
til 5,45 danske kroner for en dollar.

vIII: GuldpRIsen FaldeR (KoRReKt)
Prisen på guld målt i dollar faldt med næsten 30  
procent i løbet af 2013 i takt med, at usikkerheden  
i den globale økonomi aftog.

IX: ameRIKansKe bolIGpRIseR stIGeR 
(KoRReKt)
Det amerikanske Schiller-indeks for huspriserne steg 
godt 3 procent i løbet af 2013.

X: stoRe KuRsudsvInG I peRIodeR 
(FoRKeRt)
Der var udsving i både renterne og aktierne i løbet af 
året. Der var et fald i aktiekurserne og en stigning i 
renterne fra slutningen af maj til hen i august som 
følge af udmelding fra den amerikanske centralbank 
om nedtrapning af støtteopkøbene af langt løbende 
obligationer. Men set henover året har markedsbevæ-
gelser alt i alt være moderate.

sådan gik det

7 ud af 10 rigtige...
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