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MARKEDSVURDERING

Formueplejeforeningerne er kommet nogenlunde helskindet igennem en yderst 
turbulent start på året. Centralbankerne holder fortsat en hånd under markederne, og 
især Den Europæiske Centralbank er trukket i arbejdstøjet. Tiltagene fra centralban-
ken er med til at holde korte renter lave i en årrække og giver samtidig interessante 
muligheder for virksomhedsobligationer. Usikkerheden på markederne kan vende 
tilbage forud for den britiske EU-afstemning i juni måned.

Gavebod fra Den 
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3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST, INDRE VÆRDI

-10%-14% -6% -2% 2% 6%

Seneste kvartalSeneste 12 mdr.

Årets første kvartal har budt på store udsving på de  
finansielle markeder, hvor især januar måned udviklede 
sig dramatisk og gav den værste start for de globale  
aktiemarkeder i nyere tid. Det var især bekymringer  
omkring væksten i Kina kombineret med yderligere fald i 
olieprisen, der medførte turbulens på de globale aktie-
markeder. Efter en vis stabilisering i februar har marke-
derne fået lidt farve i kinderne i løbet af marts, men  
generelt ligger de globale aktier stadig under vand set 
over hele kvartalet. 

Centralbankerne har kastet redningskransen igen
Som så mange gange før har centralbankerne givet en 
hjælpende hånd, da både den europæiske, japanske og 
kinesiske centralbank er kommet med yderligere stimu-
lanser. Samtidig har den amerikanske centralbank signa-
leret ved adskillige lejligheder, at de vil være tilbagehold-

ende med at hæve renten, hvilket har bevirket, at 
markederne har nedjusteret forventningerne til kom-
mende amerikanske renteforhøjelser. Det har dog sam-
tidig været med til at svække dollarkursen med 4,6 pro-
cent i løbet af det seneste kvartal, og det har trukket 
afkastet i Formueplejeforeningerne ned. 

Stærk relativ performance
Til gengæld har obligationsporteføljerne bidraget posi-
tivt til afkastet i kvartalet, hvilket blandt andet skyldes et 
generelt rentefald. I Euroland er renterne faldet kraftigt i 
kølvandet af de mange stimulanser fra Den Europæiske 
Centralbank. Samtidig har Formueplejes aktie- og obliga-
tionsporteføljer klaret sig bedre end aktie- og obligati-
onsmarkedet generelt, hvilket også har bidraget positivt 
til afkastene. Obligationsstrategien har vist sit værd i  
en længere periode, hvilket afspejler sig ved, at det rent 
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obligationsbaserede Formuepleje Fokus det seneste år 
har leveret et positivt afkast på knap 6 procent, hvilket 
vel og mærke er i en periode, hvor danske realkreditobli-
gationer har givet et negativt afkast. Så selvom det har 
været et hektisk kvartal, er de fleste Formueplejeforenin-
ger kommet nogenlunde helskindet igennem perioden. 

ECB har åbnet pengetanken
Den Europæiske Centralbank (ECB) har som nævnt  
åbnet op for alle sluserne i et forsøg på at stimulere væk-
sten i Euroland og presse inflationen op. De nyeste tiltag 
indebærer blandt andet rentenedsættelse, forbedrede  
lånevilkår for bankerne samt forøget opkøb af obligatio-
ner og herunder også virksomhedsobligationer. 

Korte renter på lavt niveau i mange år endnu
ECB tilbyder bankerne at låne penge gratis i fire år og 
endda med mulighed for negative renter, hvis bankerne 
låner flere penge ud. Dermed forsøger ECB virkelig at til-
skynde bankerne til at sætte gang i udlånsvæksten, så det 
bliver meget interessant at følge, hvor stor en succes dette 
tiltag bliver. Udfordringen for bankerne er dog, at de fort-
sat bliver mødt med strammere regulering, hvor der stil-
les krav om mere kapital som buffer, og det løser tiltaget 
fra ECB ikke. Til gengæld er der på grund af masser af 
penge i omløb udsigt til, at de korte renter i Euroland og 
Danmark forbliver på et meget lavt niveau i en årrække 
endnu, og netop det scenarie er obligationsporteføljerne i 
Formueplejeforeningerne fortsat positioneret til. 

Attraktivt afkast i High Yield-obligationer
En anden vigtig nyskabelse fra ECB er, at banken også  
vil udvide obligationsopkøbet ved at købe europæiske 
virksomhedsobligationer med en høj kreditværdighed 
(Investment Grade-obligationer). Denne udvidelse af  
opkøbsprogrammet vil alt andet lige være positivt for alle 
typer af virksomhedsobligationer. Der vil være en afsmit-
tende effekt på virksomhedsobligationer med en lavere 
kreditværdighed, da investorerne vil søge længere ud på 
kreditkurven i jagten på et højere afkast. Da merrenten på 
virksomhedsobligationer med lidt lavere kreditværdighed 
(High Yield-obligationer) generelt ligger på et højt niveau, 
er det Formueplejes vurdering, at der fremadrettet kan 
være et attraktivt afkast på High Yield-obligationer. 

FED tager den med ro
På den anden side af Atlanten har den amerikanske cen-
tralbank (FED) indikeret, at den ikke har travlt med at 
sætte renten op. Det er lidt overraskende, da jobskabelsen 

i USA fortsat ligger på et højt niveau, og samtidig er der 
tegn på, at inflationen er begyndt at tikke opad. Central-
bankchefen Janet Yellen er dog usikker på, om stigningen i 
inflationen kun er midlertidig, så derfor vurderer hun 
fortsat, at renten kun skal sættes op i et langsomt tempo. 
Disse udmeldinger har medført, at der kun er indregnet 
én årlig amerikansk renteforhøjelse i løbet af de kom-
mende tre år. Hvis inflationen bider sig fast på et højere 
niveau, vil det sandsynligvis betyde, at FED vil hæve ren-
ten i et hurtigere tempo, og det kan have en afledt effekt 
på flere aktivklasser. Derfor er det vigtigt at holde et  
vågent øje med udviklingen i den amerikanske inflation.

Britisk EU-afstemning 
Storbritanniens afstemning omkring EU-medlemsskabet 
bliver afholdt den 23. juni, og frygten for en britisk  
udtræden af EU (Brexit) vil præge markederne de kom-
mende måneder. Et Brexit vil højst sandsynligt have  
stor negativ effekt for britisk økonomi, men det vil givet 
også have nogle negative afledte effekter for europæisk 
økonomi. 

Meningsmålingerne ligger tæt og vil sandsynligvis 
også gøre det op til afstemningen, så det vil være umuligt 
at forudsige resultatet. Det kan føre til stigende usikker-
hed på de finansielle markeder, selvom en del af denne 
usikkerhed i et vist omfang allerede er indpriset. Derfor 
er det Formueplejes vurdering, at man skal holde et 
skarpt øje med udviklingen de kommende måneder. 

MERRENTE PÅ GLOBAL HIGH YIELD IFHT. STATSRENTER
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OBLIGATIONER OG VALUTA 

Renterne er generelt faldet i løbet af det seneste kvartal, 
hvilket i høj grad er sket i kølvandet af de mange nye tiltag 
fra Den Europæiske Centralbank (ECB). Rentefaldet har 
været størst i de længere renter med et fald i den tiårige 
danske statsrente på 0,5 procentpoint. Til sammenligning 
er den toårige danske statsrente kun faldet med 0,15  
procentpoint. Det er især ECB’s store månedlige opkøb af 
europæiske statsobligationer, der har presset de lange 
renter ned. Det har medført, at der er negativ rente på  
tyske statsobligationer med en løbetid op til ni år.

Stadig muligheder i danske renter
På trods af, at ECB sænkede sin toneangivende rente til et 
rekordlavt niveau på -0,4 procent, valgte Nationalbanken 
at holde renten uændret på -0,65 procent. Det skyldes,  
at den danske valutareserve løbende er faldet tilbage til 
niveauet før kroneuroen i første kvartal af 2015, og der-
for har Nationalbanken ønsket at indsnævre rentespæn-
det til Euroland. Der er generelt indpriset en hurtig nor-
malisering af rentespændet, hvilket afspejler sig ved, at 
danske toårige renter ligger noget højere i forhold til  
tilsvarende europæiske renter. Det virker aggressivt, så 
derfor kan der være fornuftige muligheder i korte og 
mellemlange danske obligationer. 

Flere lande med negative renter
Der er efterhånden flere lande, der har negative tone-
angivende renter. Senest er Japan fulgt i fodsporet på 
Danmark, Schweiz, Sverige og Euroland. I de store øko-
nomier som Euroland og Japan har centralbankerne ind-
ført negative renter i et forsøg på at skabe vækst og infla-
tion. Onde tunger vurderer, at centralbankerne også gør 
det i et forsøg på at svække valutaen og derved forbedre 
virksomhedernes konkurrenceevne på bekostning af  
andre lande. Blandt økonomer er der efterhånden ved at 
være enighed om, at negative renter i sig selv ikke har den 

store effekt på vækst, kun indirekte via valutaen. Derfor 
forventer markederne ikke, at ECB vil sænke renten yder-
ligere i nævneværdig grad. Det forventes, at ECB i stedet 
vil fokusere på andre tiltag såsom opkøb af obligationer. 

Fortsat negative lånerenter i  
Formueplejeforeningerne
Med de meget lave korte renter og udsigt til masser af  
likviditet er der fortsat udsigt til, at Formueplejeforening-
erne kan låne til negative renter. Aktuelt kan Formue-
plejeforeningerne låne til mellem -0,1 og -0,2 procent  
inklusive lånemarginal til bankerne. 

Merrente på dansk realkredit fortsat attraktiv
Danske realkreditobligationer har i februar været under 
pres i kølvandet af halvdårlige auktioner i forbindelse 
med refinansiering af rentetilpasningslån. Stemningen 
vendte dog hurtigt igen, hvilket har betydet, at merren-
ten på danske realkreditobligationer er faldet igen. Set i 
et historisk perspektiv ligger merrenten jf. nedenstående 
graf stadig på et højt niveau, og det er Formueplejes 
holdning, at merrenten vil forblive omkring det nuvæ-
rende niveau. Niveauet er fortsat attraktivt, og derfor er 
der stadig fornuftigt afkastpotentiale i danske realkredit-
obligationer. 

Fald i dollarkursen
Dollarkursen er faldet tilbage med 4,6 procent i løbet af 
første kvartal, hvilket primært skyldes, at den amerikan-
ske centralbank (FED) har signaleret færre renteforhøj-
elser. Det har betydet, at der nu kun er indpriset få ame-
rikanske renteforhøjelser de kommende år. Hvis den 
amerikanske inflation bider sig fast på et højere niveau, 
må det dog forventes, at FED bliver nødt til at hæve ren-
ten i et hurtigere tempo, end markedet forventer. I så fald 
vil dollarkursen kravle opad igen. 
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MERRENTE PÅ KONVERTERBARE OBLIGATIONER 

Aktuel værdi

Merrente på konverterbare realkreditobligationer i forhold til swapkurven 
Kilde: Nordea

Kilde: Bloomberg 
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AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE 
sammenholdt med Nordeas obligationsindeks
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FORDELING AF OBLIGATIONER PÅ KATEGORIER
5%-realer: 3,7%

Mellemlange
flexer: 46%

3,5%-realer: 4,9%

3%-realer: 7,4%

6%-realer: 0,7%

CF’ere, 0,8% 

0,5-2%-realer: 27,5%

4%-realer: 6,5%

Lange flexer: 1,6%
Korte flexer: 0,9%

NØGLETAL PR. 31.3.2016

Formuepleje Nordea indeks
rentefølsomhed 2,5

Rentefølsomhed 2,41 2,50

Konveksitet -0,64 -1,13

FORVENTNINGER KOMMENDE 12 MDR.   

31/3/16 12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK -0,35% -0,30%

10-årig statsrente DKK 0,44% 0,65%

2-årig swap-rente DKK 0,12% 0,15%

10-årig swap-rente DKK 0,90% 1,10%

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 2,41 til 3,05 (+0,64).     
       

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 7,45 7,45 7,45

CHF 6,80 6,80 6,70

USD 6,55 6,70 6,80

GBP 9,40 10,00 10,20

JPY* 5,82 5,70 5,50

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      
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