
Konjunkturfase: Nedtur Konjunkturfaser siden afdelingens start

Hvor er vi i konjunkturfasen?

Seneste ændringer i CLI

Den igangværende Nedturssfase  13-06-2018 - 07-10-2019

Den igangværende Nedtursfase, hvor IBRA er allokeret 100% til obligationer, går ind i sin 17. måned. 
Historisk set giver obligationer 4 ud af 5 gange et bedre afkast end aktier i Nedtursfasen.
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Månedens CLI-tal fra OECD, der bestemmer 
allokeringen mellem aktier og obligationer i afdelingen 
Investin Balanced Risk Allocation (IBRA), viste at 
konjunkturen forbliver i nedturssfasen, hvorfor IBRA 
allokeres 100% til obligationer og 0% til aktier.
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DISCLOSURE

Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Asset Management, der er en del af Nykredit Bank A/S. 

Nykredit Bank A/S er en finansiel virksomhed, der er under tilsyn af Finanstilsynet.

Nærværende materiale anvendes i forbindelse med vores investeringsrådgivning af de investorer, som 

vi har udarbejdet materialet til. Der gælder ikke et forbud mod at handle finansielle instrumenter 

omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. 

DISCLAIMER

Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Asset Management til personlig orientering for de investorer, 

som Nykredit Asset Management har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt 

tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå.

Nykredit Asset Management påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller 

fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb 

eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Asset Management påtager sig intet ansvar for 

dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. 

Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke 

anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativ. Oplysninger i 

materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling, 

og kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i 

valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer 

være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle 

situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på 

bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning.

Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer 

omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i 

corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet.

Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Asset Management.
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