
 

Denne analyse er markedsføringsmateriale og udgør en ”ikke-uafhængig analyse” udarbejdet af Global Macro & Strategy i Nykredit 
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Store udsving i rentemarkederne og tiltagende usikkerhed om 

vækst- og inflationsudsigterne gjorde det vanskeligt at agere i ak-

tiemarkedet i 2022. Stemningen blev lidt bedre i 4. kvartal, men 

generelt forbliver markedet præget af stor daglig volatilitet i alle 

dele af markedet. Og i hvert fald den første del af 2023 bliver 

næppe meget nemmere, selvom markedsstemningen er blevet 

mere lun her i starten af året. Investorerne spejder fortsat efter 

svar på de usikkerhedsfaktorer, der også sidste år var de afgø-

rende. Vil inflationen konvergere mod 2%, vil centralbankerne 

formå at orkestrere en blød landing, og vil Kinas genåbning for-

løbe som de vestlige med heftig vækstopblomstring til følge? Vi 

vil igennem året komme tættere på svar, men især på den korte 

bane er udfaldsrummet for alle de opremsede emner stort. 

 

Vi fastholder forventningen om, at en global vækstafmatning er 

det mest sandsynlige udfald i 2023. Stramningen af finansielle 

vilkår vil stadig ramme større dele af økonomien. Vigtigst bliver 

effekten på arbejdsmarkedet, der særligt i USA er centrum for 

centralbankens inflationsbekymring. Indtil videre er tempoet på 

arbejdsmarkedet fortsat for højt, men vi venter at se en opblød-

ning materialisere sig i takt med en svækkelse af væksten over 

de næste kvartaler. Et stykke ind i 2023 vil diskussionerne om at 

”gøre mere” fortsat florere i FED. Det samme gælder i nogen 

grad for ECB, hvis (optimistiske) vækstsyn og inflationsfrygt fort-

sat tilskynder til at stramme pengepolitikken. En blød landing er 

forhåbningen, men som vi har set det før, kan resultatet af en 

stramningscyklus vise sig at være væsentligt voldsommere end 

tilsigtet. Det er også tilfældet denne gang, hvor de pengepolitiske 

renter på få kvartaler har rykket sig mere, end vi har set i flere 

årtier. Vækstsignalerne vil i vores optik blive en stadigt vigtigere 

faktor for markedsudviklingen igennem 2023. 

 

Vi ser primært nedadrettet risiko for lange renter, i takt med at 

den økonomiske forværring efterhånden vil dulme inflationsbe-

kymringen. Det vil gradvist åbne for pengepolitiske lempelser – 

men senere end markedet håber. Udviklingen vil især under-

støtte vækstsektorerne, der i 2022 var aktiemarkedets klart sva-

geste led. Vi fastholder overvægten i Sundhed og IT/Teknologi, 

men udskifter vores oprindelige overvægt i Stabilt Forbrug med 

Forsyning. Forsyning giver os dels et hedge mod ny uro om Eu-

ropas energiforsyning, og dertil viser vores historiske studier, at 

sektoren typisk har klaret sig relativt bedre end markedet i perio-

der med stigende korte og aftagende lange renter – vores hoved-

scenarie for den næste tid. Som undervægte fastholder vi cykli-

ske sektorer som Cyklisk Forbrug og Industri og erstatter dertil 

Kommunikation med Råvarer/Materialer som ny undervægt. 

Samlet set er sektorallokeringen i den defensive ende, da vi ser 

yderligere udfordringer for markedet, når inflationsfrygten afløses 

af ny bekymring for de økonomiske udsigter.  
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• Overgangen fra inflations- til vækstbekymring bliver næppe uden volatilitet i aktiemarkedet  

• Lavere til flade renter vil hjælpe vækstsektorer, men på den korte bane foretrækker vi de defensive ender af markedet 

• Forsyning erstatter Stabilt Forbrug som ny overvægt – IT/Teknologi og Sundhed fastholdes på overvægt 

Markedsbevægelser 

 

 
Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 

Sektoranbefalinger 

 Undervægt Neutral Overvægt 

Cyklisk Forbrug ✓ ▶   

Energi  ✓ ▶  

Finans  ✓ ▶  

Forsyning   ✓▲ 

Industri ✓ ▶   

IT/Teknologi   ✓ ▶ 

Kommunikation  ✓▲  

Råvarer/Materialer ✓▼   

Stabilt Forbrug  ✓▼  

Sundhed   ✓ ▶ 

▼ Nedjusteres                     ▶Uændret                     ▲Opjusteres 
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IT/Teknologi (fasthold overvægt) 

2022 var et skidt år for teknologiaktierne, hvis følsomhed over for 

højere renter igennem året kostede betydelig underperformance. 

Tech vil på den korte bane forblive udfordret af usikkerheden om 

inflations- og renteudsigterne, der forbliver høj. I takt med at ud-

sigterne bliver mere klare, ser vi på ny markedet vende blikke 

mod sektorens væksthistorie, der også efter pandemien er at-

traktiv. Profitabiliteten er blandt de højeste på tværs af aktiemar-

kedet, og sektoren handler med det sidste års kursfald i dag væ-

sentligt billigere end tidligere. Vi vurderer, at de kommende regn-

skaber vil bekræfte, at sektorens mastodonter (Apple, Microsoft 

mv.) fortsat formår at levere solid vækst i det mere udfordrende 

makromiljø. Det er ikke mindst et resultat af sektorens indtje-

ningsbase, der med tiden er skiftet i retning af strukturelle (og 

stabile) historier som bl.a. Cloud-segmentet. De historier vil blot 

styrkes af, at globale forsyningsknuder (bl.a. på chips) efterhån-

den udgør en mere marginal modvind for produktionen. Igennem 

2023 ser vi presset fra rentesiden aftage, i takt med at renterne 

flader ud/falder en anelse. Bliver faldende større, vil særligt de 

rentefølsomme softwareaktier vinde. Vi fastholder overvægten. 

 

Sundhed (fasthold overvægt) 

Sundhedsaktierne var sidste år blandt de stærkeste i et uroligt 

markedsmiljø, men prisfastsættelsen fremstår endnu ikke for al-

vor høj i sammenligning med det øvrige marked. Vi venter ikke, 

at den forestående økonomiske opbremsning for alvor vil bremse 

sektoren, da Sundhed typisk er blandt de mest stabile indtje-

ningsmotorer i aktiemarkedet. Sektorens indtjeningsvækst vil i 

2023 fortsat være understøttet af producenter af medicinsk ud-

styr/services, der med genoptagelsen af operations- og behand-

lingsefterslæbet efter corona fortsat oplever medvind. Dertil kom-

mer den stærke USD, der dog vil få aftagende betydning for væk-

sten i 2. halvår af året. De store pharma-selskabers solide balan-

cer (bl.a. i form af stærke kapitalbuffere) giver et godt grundlag 

for øget M&A-aktivitet til gavn for kurserne. Sektoren fremstår 

som flere af de øvrige defensive eksponereret mod en tilpasning 

til de højere renteniveauer i dag, men vi vurderer, at vækstbe-

kymring en tid endnu vil fortsætte med at understøtte den relative 

performance. Den splittede kongressammensætning i USA bety-

der, at den regulative risiko for den kommende tid forekommer 

meget begrænset. Vi fastholder overvægten i Sundhed. 

 

Forsyning (fra neutral til overvægt) 

Forsyningsaktierne har det seneste år holdt skindet på næsen i 

et ellers særdeles udfordrende makromiljø. Efterårets aktie-rally 

ledte kortvarigt investorerne mod de mere cykliske ender af mar-

kedet, men med december måneds fornyede usikkerhed har 

sektoren genvundet en del. Forsyning er blandt de dyreste sek-

torer ved indgangen til det nye år. I vores optik berettiges det af, 

at sektoren både er en sikker havn ift. markedsuro og samtidig 

et relativt hedge mod nye stigninger i de europæiske gas- og el-

priser. I 2023 vil fokus igen være på den regulative agenda, der i 

EU bl.a. indebærer ekstraskatter på sektorens merprofit under 

energikrisen, mens der mere globalt også vil være fokus på om-

stillingen til mere klimavenlige energiformer. Udrulningen af bl.a. 

EU’s NextGen-pakke fortsætter til gavn for investeringerne, og 

her fremstår særligt de europæiske (grønne) navne som velposi-

tionerede. Vores forventning om yderligere rentekurveinvente-

ring (højere korte/lidt lavere lange) har historisk været sammen-

faldende med outperformance i Forsyning (se figur), og det 

 

 

 

 

 

IT har historisk haft få udsving i marginer 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets  

 

Sundhed vinder typisk på en stærkere dollar 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 

 

Forsyning vinder typisk i sidste del af stramningscyklen 

 

Ovenstående figur viser median-afkast (12M) og standardafvigelse herfra i 

perioder med stigende korte renter og faldende lange renter. Data er hentet 

fra Fama French-arkiverne. 
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dominerer for os den efterhånden høje relative prisfastsættelse. 

Vi hæver Forsyning til overvægt. 

 

Stabilt Forbrug (fra overvægt til neutral) 

De stabile forbrugsaktier leverede igennem 2022 solid perfor-

mance i det volatile markedsmiljø. Risikoappetittens kortvarige 

genkomst gav i efteråret lidt modvind til den relative performance, 

men i december er billedet vendt til det bedre med den øgede 

markedsuro. Vi vurderer, at markedets vækstbekymring vil være 

forhøjet et stykke tid endnu, og det vil fastholde investorernes 

fokus på sektorens stabile indtjeningsevne og høje udlodnings-

procent. Den største risiko for sektoren synes på kort sigt at være 

en tilpasning til de højere markedsrenter, som sektorens perfor-

mance historisk har været klart negativt korreleret med. Det har 

dog også typisk været i sammenhæng med et mere positivt mar-

kedsklima, og det bliver i vores optik først historien senere på 

året. Prisfastsættelsen af sektoren er i dag højere, men niveauet 

er på tværs af mål ikke alarmerende højt. Sektorens stabile ind-

tjeningsevne, høje kvalitet og attraktive udlodningsprofil vil for-

blive en skattet egenskab, men i det defensive univers ser vi 

større værdi i Forsyning/Sundhed, hvor væksthistorien synes 

stærkere. Vi sænker Stabilt Forbrug fra overvægt til neutralvægt. 

 

Finans (fasthold neutral vægt) 

Stigende renter i løbet af 2. halvår har begunstiget finansaktier-

nes performance, der både absolut og relativt til markedet har 

været solid. Udviklingen er sket parallelt med stadigt svagere ind-

tjeningsforventninger (absolut), der først og fremmest afspejler 

udsigten til et sværere klima i 2023, hvor bankerne vil fortsætte 

med at hensætte kapital til kredittab. Historisk har finansaktierne 

været blandt de hårdest ramte sektorer, når recessionfrygten for 

alvor får fat i markedet. Den risiko er kun i nogen grad afspejlet i 

prisfastsættelsen af sektoren, som på vores foretrukne mål grad-

vist er blevet dyrere igennem 2022 i sammenligning med det øv-

rige marked. Højere renter peger på fortsat medvind til nettoren-

teindtægterne, men den vigende vækst i USA/Europa og afsmit-

ningen heraf på det finansielle system kan nemt komme til at do-

minere kursudviklingen i den kommende tid. Vi ser dog ingen 

større uro om stabiliteten i systemet, da bankerne efter et årti 

med øget regulering bør kunne opretholde långivningen i selv et 

væsentligt mere udfordrende makromiljø. Men flere af de mest 

profitable forretningsområder (bl.a. corporate finance) vil lide et 

stykke tid endnu. Vi fastholder Finans på neutralvægt. 

 

Energi (fasthold neutral vægt) 

Indtjeningen i energisektoren er med højere olie- og gaspriser 

tiltaget markant, og det har både styrket energiselskabernes ba-

lancer (bl.a. via gældsreduktion) samt styrket udlodningerne. Ak-

tierne har allerede vundet stort, men prisfastsættelsen (særligt 

for de europæiske) forbliver i den billige ende – både relativt og 

ift. egen historik. Meget afhænger af udviklingen i olieprisen, som 

den relative performance er knyttet til. Vi ser prisniveauet for 

Brent fastholdt omkring det aktuelle (≈USD 80-85/tønde) igen-

nem 2023 (tæt på konsensus). På kort sigt er risikoen dog opad-

rettet som følge af bl.a. EU’s stop for den russiske olieimport, der 

kan give forviklinger i det globale oliemarked. Det taler i sig selv 

for medvind til energiaktierne på kort sigt, men udfaldsrummet er 

stort, og volatiliteten bliver (som nu) forhøjet. Den største nedad-

rettede risiko for energiaktierne synes lige nu at være den globale 

Stabilt Forbrug har klaret sig godt i det urolige miljø 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets  

 

Bankers renteindtægter vil forblive styrket ift. præ-corona 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 

 

Olie er faldet, men niveau stadig ok for indtjeningen 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 
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vækstafmatning, der via et pres på efterspørgslen risikerer at do-

minere de udbudsrelaterede (opadrettede) effekter på olieprisen. 

Kinas hastige genåbning er i den sammenhæng en positiv faktor, 

selvom den første del af genåbningen sandsynligvis vil lede til 

aktivitetstab pga. produktionsstop, øget sygefravær og selvisole-

ring. Det store udfaldsrum for Energi får os til at bibeholde neu-

tralvægten, men for den risikovillige investor er der klart potenti-

ale. Vi foretrækker de billigere europæiske energiaktier. 

 

Kommunikation (fra undervægt til neutral) 

Kommunikation har igennem 2022 været tynget af udfordrin-

gerne i Alphabet og Meta (tilsammen 1/3 af market cap), der har 

kostet betydelig underperformance. Annonceindtægterne hæm-

mes af større forsigtighed/omkostningsfokus i erhvervslivet, og 

samtidig udfordres selskaberne af nye (ikke-børsnoterede) kon-

kurrenters fremmarch, som fx TikToks på de vestlige markeder. 

De forhold er dog efterhånden velkendte og synes i vid udstræk-

ning indregnet i analytikerestimater såvel som kurser. Det glo-

bale kommunikationsindeks er siden sommeren 2021 faldet knap 

45%, mens indtjeningsforventningerne (12M/24M) er 20% la-

vere. Resultatet af tilpasningen er en relativ prisfastsættelse, der 

på de fleste mål i dag er 25-50% under det 10-årige gennemsnit. 

Det er en ganske stor rabat, der dog ud over førnævnte mod-

vinde også afspejler rentestigningerne i 2021-22 og den afledte 

(hårdere) diskontering af fremtidigt cashflow – den del, der typisk 

betyder mest for vækstaktierne. Vi ser bedre vilkår for kommuni-

kationsaktiernes relative performance i 2023, der i vores optik vil 

blive karakteriseret ved et skifte fra inflationsfrygt mod en øget 

bekymring for væksten i USA såvel som globalt. Sektoren er ikke 

immun over for de forhold, men vi vurderer, at en stabil til afta-

gende renteudvikling giver bedre vilkår for sektoren end tidligere. 

Vi hæver Kommunikation fra undervægt til neutral. 

 

Råvarer/Materialer (fra neutral til undervægt) 

Råvareaktierne, der primært udgøres af mine- og kemiselskaber, 

har i 2. halvår haft sværere vilkår med stigende vækstbekymring, 

høje energiomkostninger (særligt i Europa) og aftagende råvare-

priser. Kinas genåbning af samfundet efter covid-19 har dog på 

det seneste skabt et spirende håb om større robusthed i råvare-

efterspørgslen, trods vækstafmatningen i de vestlige økonomier 

og navnlig i byggeriet. Vi ser et udfordrende 2023 for sektoren, 

der er blandt de mest eksponerede over for større afmatning i 

investeringer og for kemiselskabernes vedkommende forbruget 

af varige (cykliske) forbrugsgoder som fx biler. Dertil kommer, at 

produktionsomkostningerne fortsat er stærkt forhøjede i særligt 

den europæiske kemisektor pga. de høje gaspriser. Den mod-

vind forsvinder næppe foreløbig, og det vil gradvist dæmpe sel-

skabernes udlodningsevne, som de sidste år har været ekstraor-

dinært forhøjet. Prisfastsættelsen er relativt til markedet en snert 

under det historiske gennemsnit, men som figuren til højre viser, 

synes indtjeningsestimaterne (12M/24M) høje ift. de aktuelle 

spotpriser på industrimetallerne. På den korte bane virker det i 

vores optik mest sandsynligt, at estimaterne skal korrigeres mere 

ned, og det vil også ramme kurserne. Når usikkerheden om glo-

bal vækst mindskes (sandsynligvis længere inde i 2023), vil rå-

vareaktierne være et oplagt sted at øge eksponering, men i vores 

optik fremstår de kortsigtede udfordringer for sektoren betyde-

lige. Vi sænker sektoren fra neutral til undervægt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation handler væsentligt billigere i dag 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets  

 

Lavere renter vil hjælpe kommunikationsaktierne 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 

 

EPS-estimater for råvareaktierne synes optimistiske 
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Cyklisk Forbrug (fasthold undervægt) 

Svag forbrugertillid og pres på købekraften har kostet på perfor-

mance for de cykliske forbrugsaktier de sidste seks måneder. 

Faldende inflation igennem 2023 vil gradvist dæmpe modvinden, 

men overgangen fra inflations- til vækstfrygt er potentielt et mere 

negativt scenarie, da biproduktet er flere arbejdsløse med pres 

på indkomster og forbrugsvillighed til følge. Det er dårligt nyt for 

sektorens mest cykliske lommer (bl.a. auto), mens andre dele 

(bl.a. luksusvarer) ventes at kunne stå bedre imod pga. en typisk 

mere stabil efterspørgsel og højere pricing power. Den kinesiske 

genåbning vil igennem 2023 hjælpe luksussegmentet, men på 

den korte bane peger mobilitetsindikatorer på lavere aktivitet – 

sandsynligvis som følge af fortsat bekymring for smitten. Vi er 

ikke overbeviste om, at det er indregnet i estimaterne. Sektoren 

har igennem 2022 også været ramt af stigende usikkerhed om 

bl.a. ledelsesretningen i Tesla, der er (eller nærmere var) en af 

de klart tungeste aktier i sektoren. Med til historien om den ringe 

performance i 2022 for sektoren hører dog også rentestignin-

gerne, der har ramt de mest aggressivt prisfastsatte vækstaktier. 

Prisfastsættelsen er med kurskorrektionen blevet relativt mere 

attraktiv, og sektoren handler på de fleste mål omkring det 10-

årige snit ift. markedet. For nu vægter vi dog først og fremmest, 

at sektoren i den kommende tid kan rammes af usikkerhed om 

husholdningernes forbrugsvillighed. Vi fastholder undervægten. 

 

Industri (fasthold undervægt) 

Lavere råvarepriser og opblødning af flaskehalse har igennem 2. 

halvår 2022 hjulpet industriaktierne tilbage efter en svær start på 

året. Udviklingen har været svagest blandt sektorens transport-

aktier, der nu for alvor rammes af stigende økonomisk usikker-

hed og vigende fragtrater. Økonomisk afmatning igennem 2023 

vil nære pessimismen om udsigterne for den del af sektoren. Den 

relative prisfastsættelse af industriaktierne er generelt tæt på det 

historiske niveau, hvilket er en klar forbedring ift. starten af året. 

Baggrunden er, at indtjeningsestimaterne for sektoren er blevet 

løftet igennem året – til dels som følge af et rebound i flysektoren, 

men også blandt de øvrige tungtvejende dele af sektoren som 

bl.a. maskinproducenterne. Det flugter umiddelbart ringe med et 

makroøkonomisk klima, der igennem året ventes at blive forrin-

get væsentligt i de vestlige økonomier. I vores optik indebærer 

estimaterne en betydelig risiko for, at analytikerne ser for optimi-

stisk på udsigterne for industrisektoren – også selvom store dele 

af industrien får gavn af det hastigt aftagende omkostningspres 

fra råvarepriser. Spørgsmålet er i sidste ende, om den økonomi-

ske afmatning i 2023 vil trumfes af den gevinst. På kort sigt er vi 

ikke optimistiske og fastholder Industri på undervægt. 

 

  

Amazon og Tesla har kostet dyrt for Cyklisk Forbrug i år 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets  

 

Industriens ordreindgang i modvind 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 
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DISCLOSURE  

Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er en finansiel virksomhed, der er under 

tilsyn af Finanstilsynet.  

 

Denne analyse er en "ikke-uafhængig analyse" udarbejdet af Global Macro & Strategy i Nykredit Markets. Ikke-uafhængige analyser er markeds-

føringsmateriale og udgør ikke-uafhængige objektive investeringsanalyser, og de er derfor ikke underlagt de juridiske krav, som gælder for uaf-

hængige investeringsanalyser. Der gælder derfor heller ikke et handelsforbud inden udbredelsen af markedsføringsmaterialet.  

 

 

DISCLAIMER  

Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. 

Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå.  

 

Nykredit Markets 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 specifikke finansielle instrumenter, og Nykredit Markets 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 mate-

rialet 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 geby-

rer, 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 Markets.  
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