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MARKEDSVURDERING

Centralbankerne vil også i 2016 spille en væsentlig rolle, og især stigende divergens 
mellem centralbankerne og hastigheden af amerikanske renteforhøjelser vil få stor 
betydning. Et kraftigt fald i olieprisen har givet flere penge til forbrugerne, og sammen 
med centralbankernes stimulanser er det med til at holde en hånd under mange 
vestlige økonomier. Likviditeten på de finansielle markeder er blevet forringet, og det 
kan medføre større kursudsving.

Stadig gode investeringsmuligheder, 
men forvent større udsving
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Stemningen på de finansielle markeder har været opløf-
tende i årets sidste kvartal. Det har givet medvind til de 
fleste aktivklasser og har skabt grundlaget for ganske 
fornuftige afkast i Formueplejeforeningerne. Aktiemar-
kederne er kommet godt igen ovenpå nedturen i tredje 
kvartal i kølvandet af Kinas devaluering, og samtidig er 
både dollaren og danske realkreditobligationer steget i 
værdi. 

Centralbankerne har i høj grad præget markederne i 
fjerde kvartal. Den amerikanske centralbank har hævet 
renten for første gang i ni år som tegn på, at den ameri-
kanske økonomi efterhånden har lagt de værste dønnin-
ger af finanskrisen bag sig. Modsat slås Den Europæiske 
Centralbank (ECB) fortsat med at bekæmpe eftervirknin-
gerne af krisen, og derfor indførte ECB i december yder-
ligere pengepolitiske stimulanser. ECB levede dog ikke 
helt op til markedets forventninger, og det gav kortvarigt 

en smule tilbagefald på de finansielle  
markeder, men set samlet over de sidste par måneder 
har nettoeffekten af de nye tiltag været ganske positiv. 
Udover gunstige markedsforhold har Formueplejefor-
eningerne også profiteret af, at såvel aktie- som obliga-
tionsudvælgelsen har bidraget, da både aktie- og obliga-
tionsporteføljen har klaret sig bedre end aktie- og 
obligationsmarkedet generelt. 

Stigende dollar løftede afkastet i 2015
Set over hele 2015 har mange aktivklasser haft vanskelige 
betingelser. Globale aktier målt i dollar sluttede året med 
et lille minus, hvor især aktierne fra Emerging Markets-
landene har trukket ned, men også amerikanske aktier 
har haft et halvsløjt år. Til gengæld har dollarkursen haft 
vind i sejlene og er styrket med over 11 procent i forhold 
til danske kroner. Det vil sige, at en stor del af  afkastet i 
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2015 stammer fra en højere dollarkurs. Danske realkredit-
obligationer har været under pres i løbet af året, hvor dan-
ske banker i stor stil har nedbragt deres beholdninger 
forud for indførelse af ny EU-lovgivning pr. 1. oktober. Det 
har medført, at merrenten på danske realkreditobligatio-
ner er steget kraftigt i løbet af året, så selvom statsren-
terne sluttede året stort set uforandrede, er kursen på 
danske realkreditobligationer faldet i løbet af året. For-
mueplejes obligationsbeholdning er dog kommet helskin-
det igennem 2015, hvilket afspejler sig ved, at den rent  
obligationsbaserede Formuepleje Fokus har leveret et  
positivt afkast på 2,2 procent i 2015 efter omkostninger. 
Det skal ses i lyset af, at danske realkreditobligationer  
generelt har givet et negativt afkast i niveauet -0,5 procent. 

Kollaps i olieprisen
I løbet af det seneste halvandet år er olieprisen nærmest 
kollapset, så den målt i dollar i dag er faldet til en tredje-
del af prisen i sommeren 2014. Samme tendens er tilfæl-
det for olieprisen målt i euro, om end faldet har været en 
anelse mindre. Det skyldes i høj grad øget udbud af olie. 
USA har haft stor succes med at udvinde skiferolie i de 
seneste år, så deres olieproduktion er steget kraftigt, 
hvilket har medført, at USA nu er verdens største olie-
producent. Samtidig vil Irans olieeksport stige kraftigt, 
når sanktionerne mod landet fjernes i starten af 2016. 
Mængden af olie er altså stigende, og det presser prisen. 
Generelt er en lavere oliepris godt for verdensøkono-
mien, da virksomheder og forbrugere bruger færre 
penge på olie og benzin. Derved får de mere luft til at 
kunne bruge pengene på andre ting. På den negative side 
rammer det mange virksomheder i oliesektoren, og flere 
konkurser kan have negativ afsmitning.

Løft til europæisk økonomi
Samlet set har den lave oliepris været understøttende  
for blandt andet den europæiske økonomi, hvor især de 
europæiske forbrugere har nydt godt af lavere benzinpri-
ser. Samtidig har europæiske virksomheder nydt godt af 
svækkelsen i eurokursen, hvilket har forbedret konkur-
renceevnen i forhold til virksomheder udenfor Euroland. 
Endelig har ECB pumpet masser af penge ud til de euro-
pæiske banker og presset de europæiske renter i bund. 
Så der har været rigtig mange understøttende faktorer 
for den europæiske økonomi i 2015. Effekten af disse til-
tag vil dog sandsynligvis aftage i løbet af 2016, medmin-
dre olieprisen og eurokursen falder yderligere. Der er 
derfor risiko for, at den europæiske vækst aftager igen, 
men i så fald vil Den Europæiske Centralbank sandsyn-
ligvis stå klar med yderligere pengepolitiske lempelser. 

Divergerende centralbanker
Det er vores forventning, at de globale centralbanker 
også i 2016 vil spille en afgørende rolle på de finansielle 
markeder. Der vil især være stor fokus på forskelle mel-

lem de store centralbanker, hvor den amerikanske cen-
tralbank på den ene side sandsynligvis vil hæve renten 
yderligere i løbet af året for at imødegå stigende infla-
tion, vil såvel den europæiske som den japanske central-
bank fortsat pumpe milliarder ud i et forsøg for at skabe 
vækst og øge inflationen. Graden af denne divergens vil 
være et vigtigt tema i de kommende måneder på især 
rente- og valutamarkederne, men det vil også have afledt 
effekt på aktiemarkederne. Der vil især blive skelet til 
udviklingen i den amerikanske økonomi og inflation, da 
det har betydning for hastigheden af renteforhøjelser fra 
den amerikanske centralbank. Markedet har indpriset to 
amerikanske renteforhøjelser i løbet af 2016, mens me-
dianen af centralbankmedlemmerne forventer, at der 
kommer fire renteforhøjelser. Hvis markedet tager fejl, 
og der skal indregnes to ekstra renteforhøjelser, kan det 
give turbolens på markederne. 

Større udsving
Det er Formueplejes forventning, at 2016 også vil være 
et fornuftigt investeringsår, hvor især den amerikanske 
økonomi fortsat trækker læsset. Der er dog også en  
risiko for større markedsudsving i lighed med 2015.  
Likviditeten på mange aktivklasser er blevet forringet  
i kølvandet af centralbankernes indblanding, og en 
tsunami af øget regulering har skyllet ind over bankerne. 
Det har medført, at bankerne har slanket deres balancer 
kraftigt, hvilket også er gået hårdt ud over bankernes 
handelsbeholdninger. Derfor kan bankerne i mindre grad 
agere buffer, når der sker store kursbevægelser, og det 
kan give større kursudsving. Likviditet er blevet en 
endnu vigtigere parameter, og derfor består Formueple-
jeforeningerne også primært af meget likvide globale  
aktie og danske realkreditobligationer.  

UDVIKLING I OLIEPRISEN
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OBLIGATIONER OG VALUTA 

De danske renter har bevæget sig i forskellige retninger 
det seneste kvartal. De lange danske renter har ligget for-
holdsvist stabilt, men er dog steget en anelse. Det skyldes 
i et vist omfang, at Nationalbanken igen er begyndt at  
udstede danske statsobligationer, og det har presset de 
lange danske renter lidt op. Til gengæld er de korte ren-
ter faldet lidt, hvilket i høj grad skyldes Den Europæiske 
Centralbanks (ECB) beslutning om at indføre yderligere 
pengepolitiske stimulanser – blandt andet ved at sænke 
den toneangivende rente til et rekordlavt niveau på 
-0,3 procent. 

Isoleret dansk renteforhøjelse på trapperne 
Under kronekrisen for knap et år siden steg Nationalban-
kens valutareserver kraftigt, da Nationalbanken solgte 
danske kroner og købte udenlandsk valuta. Siden foråret 
er valutareserverne løbende nedbragt, så de nu er tilbage 
på samme niveau som primo 2015. Det øger spekulatio-
nerne om, hvornår Nationalbanken vil hæve den danske 
rente, der fortsat ligger væsentligt lavere i forhold til den 
europæiske. Efter det seneste fald i valutareserverne har 
markedet indregnet en isoleret dansk renteforhøjelse  
i løbet af kort tid. Der er samtidig indpriset en relativt  
hurtig normalisering af rentespændet mellem Danmark  
og Euroland, hvilket umiddelbart virker for aggressivt. 

Formueplejeforeningerne tjener stadig på at låne
Selvom der er udsigt til en snarlig dansk renteforhøjelse, 
vil de korte danske renter fortsat blive på et meget lavt  
niveau, og det er fortsat muligt for Formueplejeforenin-
gerne at få penge for at låne. Aktuelt kan Formuepleje-
foreningerne låne til mellem -0,1 og -0,2 procent inklusiv 
lånemarginal til bankerne, og der er udsigt til, at de nega-
tive lånerenter vil være gældende i et stykke tid endnu. 

Stadig høj merrente på danske 
realkreditobligationer
Danske realkreditobligationer har de seneste måneder 
fået lidt medvind igen. De har været under pres frem til 
1.oktober, som var skæringsdatoen, hvor danske banker
skulle overholde ny EU-lovgivning omkring likviditets-
beredskabet. Derfor har danske banker nedbragt deres 
beholdninger af realkreditobligationer i stor stil, hvilket 
har medført, at merrenten på danske realkreditobligatio-
ner i løbet af 2015 er steget kraftigt. Det har medført, at 
merrenten er steget til niveauet omkring finanskrisen og 
ligger på et historisk højt niveau, også selvom merrenten 
er blevet indsnævret en anelse igen. Vi forventer ikke, at 
merrenten vil stige ret meget fra det nuværende niveau, 
men usikkerheden omkring yderligere regulering af 
banksektoren kan bevirke, at merrenten forbliver på et 
højt niveau i en længere periode. 

Store udsving i dollarkursen
De seneste måneder har budt på store udsving i dollar-
kursen. I løbet af oktober og november kravlede dollar-
kursen opad med knap 6 procent på grund af forventnin-
ger om renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank 
og om nye stimulanser fra Den Europæiske Centralbank 
(ECB). Markedet havde dog taget forskud på nogle af  
glæderne, så dollarkursen faldt noget tilbage, da ECB 
ikke helt levede op til de store markedsforventninger.  
Generelt set har dollarkursen dog været stigende både  
i løbet af kvartalet og over det seneste år. Med udsigt  
til yderligere amerikanske renteforhøjelser og meget 
lempelig europæisk pengepolitik i 2016 peger pilen for 
dollarkursen fortsat opad i den kommende periode. 

Små renteudsving
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AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE 
sammenholdt med Nordeas obligationsindeks seneste fem år
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Formuepleje Nordea indeks
rentefølsomhed 2,5

Rentefølsomhed 2,88 2,50

Konveksitet -0,65 -0,44

FORVENTNINGER KOMMENDE 12 MDR. 

31/12/15 12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK -0,31% -0,10%

10-årig statsrente DKK 0,97% 1,25%

2-årig swap-rente DKK 0,20% 0,30%

10-årig swap-rente DKK 1,32% 1,55%

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en rente-
ændring på 1 procentpoint, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gen-
nemsnit kan forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et  
udtryk for, hvor meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på 
1 procentpoint. Ved en rentestigning på 1 procentpoint vil rentefølsomheden 
stige fra 2,88 til 3,53 (+0,65). 

Indekseret værdier, 1. juni 2009 = 100. Som sammenligningsgrundlag er anvendt 
Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. I 2015 har rentefølsom-
heden i Formueplejeselskaberne i gennemsnit været ca. 2,75. 

Swap-rente er en interbank-rente, og derved er et udtryk for en kreditrente, 
da der er større risiko på banker i forhold til staten. Derfor bruges swap- 
renter typisk som udgangspunkt ved vurdering af prisfastsættelsen af danske 
realkreditobligationer.  

Kilde: Nordea og Formuepleje
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Spot 6 mdr. frem 12 mdr. frem

EUR 7,46 7,46 7,46

CHF 6,86 6,80 6,70

USD 6,87 7,00 7,10

GBP 10,12 10,20 10,30

JPY* 5,71 5,60 5,40

Ovenstående figur viser Formueplejes samlede investeringsmandats  
valutaeksponering. Kilde: Formuepleje

*  Kursen på JPY er skaleret med 100. Kurserne er i forhold til dansk kroner 
EUR-euro; CHF-schweizerfranc; USD-amerikanske dollar; GBP-britisk pund; 
JPY-japanske yen

Obligationer Valuta
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AKTIER

Tredeling af globalt aktieafkast i 2015

Kilde: Bloomberg og Formuepleje

De globale aktiemarkeder fik i starten af 4. kvartal 2015 
rystet sig fri af den negative udvikling i kølvandet af  
Kinas devaluering i august. Fokus har i udpræget grad 
været på verdens centralbanker i forhold til, hvornår USA 
ville begynde at stramme op, og om Europa og Japan ville 
lempe yderligere. 

Samlet set er Formueplejeforeningernes aktieporte-
følje i 4. kvartal 2015 steget med 8,0 procent før omkost-
ninger, hvilket er på niveau med markedet som helhed. 
Set over hele 2015 er Formueplejeforeningernes aktie-
porteføljer før omkostninger steget med 10 procent, 
hvilket målt før  omkostninger er 0,4 procentpoint 
bedre end markedet som helhed.

Tredeling i globalt aktieafkast 
Som det fremgår af nedenstående figur, har det globale 
aktieafkast i 2015 udviklet sig i tre tempi. Overordnet  
set er verdensmarkedsindekset faldet med 2,4 procent, 
når der ikke tages højde for den amerikanske dollar-
udvikling. 

USA har med stort set uændret afkast i 2015 udviklet 
sig på samme måde som verdensindekset. Den beher-
skede udvikling for amerikanske aktier set over hele året 
skal i høj grad ses i lyset af forventninger til rentestignin-
ger fra den amerikanske centralbank. Allerede i foråret 

begyndte markedet at spekulere i rentestigninger, hvilket 
lagde et opadgående pres på den amerikanske dollar. 
Netop dette pres har været en udfordring for de ameri-
kanske eksportører og en af årsagerne til, at udviklingen 
i USA har været så afdæmpet, som den har. Dollaren er i 
2015 steget med 11,6 procent over for danske kroner.

Derudover har priskorrektionen på olie lagt et betyde-
ligt pres på indtjeningen i energisektoren, som også har 
påvirket den samlede indtjeningsudvikling for det ameri-
kanske marked negativt. 

Europa og Japan er to af verdens hovedøkonomier,  
der fortsat stimulerer økonomierne gennem månedlige 
opkøb af obligationer i markedet. Renten er sænket til 0 
procent, men ved at være en aktiv deltager i obligations-
markedet kan centralbankerne presse markedsrenterne 
ned og derigennem øge incitamentet for investeringer 
uden for obligationsmarkedet. Det er blandt andet dette, 
der har været med til at presse værdiansættelsen på  
aktier op, simpelthen fordi mange obligationsinvestorer 
har fundet det nødvendigt at finde afkast i blandt andet 
aktiemarkedet. Forventninger om positive økonomiske 
effekter af centralbankernes pengepolitiske stimuli kom-
bineret med øget efterspørgsel efter aktier har gjort, at 
både Europa og Japan har gjort det væsentlig bedre end 
eksempelvis USA.

AKTIEMARKEDER (LOKAL VALUTA)
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NØGLETAL PR. 31.12.2015

Formuepleje MSCI World AC

P/E 2016E 16,2 15,3

Kurs/indre værdi 1,7 1,9

Standard afvigelse p.a. 15,4 15,6

Nøgletallene viser aktieporteføljens egenskaber. Est. P/E angiver værdi- 
ansættelsen i forhold til næste års forventede indtjening, mens kursen i forhold 
til den indre værdi fortæller, hvad vi i gennemsnit betaler for 1 krones egen-
kapital på tværs af aktieporteføljen. Aktieporteføljens historiske udsving for 
perioden måles ved standardafvigelsen. Kilde: Bloomberg og Formuepleje

AktierEmerging markets står for det negative bidrag til det  
globale aktieafkast, og især Kina har været i fokus i andet 
halvår af 2015. Devalueringen af yuanen i august har 
øget spekulationerne om, hvorvidt Kinas økonomi ople-
vede en kraftigere opbremsning end hidtil antaget. Sam-
tidig har de kraftige prisfald på olie og andre råvarer 
presset råvareeksportører som blandt andet Brasilien. 

Råvarepriserne under massivt pres 
Hele råvaresegmentet har været under pres i 4. kvartal 
2015. Således er olieprisen faldet med knap 20 procent  
i 4. kvartal og med mere end 35 procent i hele 2015. 
Bloombergs råvareindeks er faldet med 10 procent i 4. 
kvartal og samlet med over 25 procent i hele 2015. Bag-
grunden for priskorrektionen i olie og metaller skal ses  
i lyset af både udbud og efterspørgselsforhold. På olie-
siden har en fastholdelse og endda forøgelse af den hid-
tidige daglige OPEC-produktion haft en væsentlig indfly-
delse på prisdannelsen. På metalsiden er det i højere 
grad manglen på efterspørgsel fra blandt andet Kina, 
som har været medvirkende til at sænke priserne mar-
kant. Derudover har en overproduktion af visse metaller 
eskaleret situationen. Udviklingen har i 4. kvartal natur-
ligt øget risikoen i aktier og specielt inden for de berørte 
sektorer, men har omvendt også haft en positiv effekt i 
specielt de forbrugsrelaterede sektorer, der har en nega-
tiv korrelation med olieprisen. 

Mere af det samme i 2016 
Formuepleje forventer, at det driftsmæssige opsving fort-
sætter, og at det over tid vil forplante sig til de øvrige 
økonomier udenfor USA. Specielt den europæiske og  
japanske økonomi vil dog fortsat være afhængige af pen-
gepolitiske stimulanser i bestræbelserne på at genstarte 
den økonomiske vækst. De forskellige globale økonomi-
ske tempi er af afgørende betydning for den globale pen-
gepolitik og for genereringen af aktieafkast i 2016.

Det globale aktieafkast forventes at ligge på mellem 
5-10 procent målt i dollar, og dertil kan man som dansk 
investor lægge udviklingen i den amerikanske dollar 
oveni, hvilket bringer det samlede forventede aktieafkast 
op på mindst 10 procent målt i danske kroner. Det ameri-
kanske aktiemarked vil primært være trukket af indtje-
ning, mens blandt andre Europa og Japan i højere grad 
fortsat vil trækkes af stimuli. 

Værdiansættelsen af aktier samt drivkræfterne på  
det globale aktiemarked gør, at man som aktieinvestor 
bør indstille sig på lavere aktieafkast og perioder med 
væsentlig højere volatilitet sammenlignet med de sene-
ste fire år. 

Læs mere om Formueplejes aktiestrategi i artiklen ”Centralbankpolitik bliver 
afgørende for aktieafkastet i 2016” i Magasinet FORMUE//1. kvartal 2016  
eller på formuepleje.dk.

Kilde: Bloomberg og Formuepleje

Kilde: Bloomberg og Formuepleje




