
 

Denne analyse er markedsføringsmateriale og udgør en ”ikke-uafhængig analyse” udarbejdet af Advisory Services i Nykredit Markets. 

Analysen er ikke en objektiv og uafhængig investeringsanalyse og er derfor ikke underlagt de juridiske krav, som gælder for uaf-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommeren har som bekendt budt på et solidt comeback for ak-

tiemarkedet efter nedturen i første halvår. Globale aktier er målt 

i lokal valuta steget 13% (16% i DKK) og S&P 500 17% fra lav-

punktet sidst i juni til den seneste top 15. august. Siden har 

markederne sat noget af stigningen over styr igen, men bevæ-

gelsen er stadig ganske markant og underbygget af en outper-

formance af cykliske aktier og vækstaktier. 
 

Positive overraskelser i nøgletal, større robusthed i indtjeningen 

end ventet (i USA) og ikke mindst et stort fald i renterne midt på 

sommeren er de væsentligste drivkræfter, som under lav han-

delsvolumen fik større effekt end normalt. 

 

Men renterne er igen begyndt at pege opad, og vi venter flere 

skuffelser for markedet på rentefronten, som vil fortsætte med 

at trykke aktiemarkedet. Godt nok vil faldende amerikansk infla-

tion over de kommende måneder muligvis kunne holde liv i 

markedets forhåbning om, at Fed allerede kort inde i 2023 kan 

begynde at kigge på lempelser i stedet for stramninger. Det kan 

i bedste fald understøtte aktiemarkedet i de kommende måne-

der, hvis jobvæksten begynder at miste højde. Men vi vurderer, 

at der skal en længerevarende periode med højere renter til, før 

det vil lykkes for Fed at bremse arbejdsmarkedet i en grad, at 

lønvæksten kommer ned. Det kræver trods alt sit at dæmpe en 

lønvækst på 6%. Er vurderingen rigtig og deles den af medlem-

merne i Fed, så risikerer markedet at skulle løfte forventnin-

gerne til rentebanen fra 2023 og frem – sandsynligvis med af-

smitning til de længere renter. 

 

I Europa risikerer gaskrisen at medføre høje energipriser hen-

over vinteren – både gas- og strømpriser vil ligge langt over 

normalen. Og det i en grad så væksten vil lide under det. Det vil 

som beskrevet tidligere (se renteprognose) på den anden side 

kunne holde ECB tilbage, når vi kommer hen imod årets afslut-

ning. Indtil videre må man dog nok forvente, at de fleste med-

lemmer i ECB opretholder en relativ høgeagtige tone, som un-

derstøtter fortsatte stramninger i lyset af de kommende over-

enskomstforhandlinger. Det værste, ECB kunne forestille sig, 

er, hvis inflationspresset skulle stige via løndannelsen, netop 

som økonomien rammes af chok, der på lidt længere sigt har 

potentiale til at underminere arbejdsmarkedet. De forestående 

tyske overenskomstforhandlinger (IG Metal) bliver afgørende. 

Frem til Q2 tyder intet på, at lønningerne er ved at stikke af her.  

 

Samlet ser vækstbilledet i den vestlige verden ikke synderlig 

opmuntrende ud. Det er ingen stor nyhed for markedet, at væk-

sten er tynget, men leder det ikke til den vending hos særlig  

Fed, som markedet har øjnene rettet imod, så er det spørgsmå-

let, om aktiekurserne kan holde stand.  

 

  

 

 

Strategi-update – august 2022 

29. august 2022 13:52   Markedsføringsmateriale 

Chefstrateg Frederik Engholm-Hansen, freh@nykredit.dk, 23 67 57 77 

Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 

Senioranalytiker Frederik Romedahl, frop@nykredit.dk, 44 55 13 14 

• Aktiekurser steget på spinkelt grundlag over sommeren 

• Gaskrise og vedholdende Federal Reserve underminerer væksten i vesten og presser selskabers indtjening 

• Risikopræmien i aktiemarkedet er ikke høj; fasthold aktieundervægt – drop overvægt i europæiske aktier pga. energikrise   

Risikopræmien i aktier i den lave ende trods usikkerhed 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 

Forventning til lempelser fra Fed i 2023 optimistiske 
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Kina står tilbage som en potentielt positiv katalysator – ikke 

fordi væksten her forventes at være særlig høj, men fordi for-

ventningerne til, at tingene bliver bedre, synes at ligge på et mi-

nimum. Kina bliver ikke den redningskrans, der holder global 

økonomi oppe, mens vesten mister fodfæste. Men sekventiel 

bedring i Kinas vækst vil bidrage positivt på marginalen, og ikke 

mindst kan det hjælpe til at afmontere frygten for et større kol-

laps i Kinas økonomi drevet af eskalerende problemer i ejen-

domssektoren. Det lader til, at flere i markedet efterhånden vur-

derer den risiko som værende ganske stor og meget akut. Vi er 

knap så foruroligede, selvom risikoen ikke er negligerbar. 

 

I Europa er gassen som beskrevet ovenfor fortsat den helt store 

hovedpine. Den seneste udvikling i gasflow og -pris er så slem, 

at vi nu venter større tilbagegang i væksten i eurozonen henover 

2. halvår og ind i starten af 2023. Tingene kan selvfølgelig ændre 

sig pludseligt med Putins vilje, men lige nu tjener han mere end 

nogensinde på gas. En brøkdel af det gamle flow sælges til ti-

tyve-fold højere priser. Det virker ikke som hovedscenariet, at der 

kommer mere gas. Det gør derimod vedvarende høje priser. Og 

hvis ikke de virker tilpas efterspørgselsdæmpende, så ender vi 

med rationering. Ligegyldigt hvad, så ser vi en svagere profil i 

væksten end oprindeligt indregnet. Det er både pga. lavere indu-

striproduktion, men også ringere efterspørgsel, da købekraften 

undermineres, fordi lønningerne som nævnt stadig vokser relativt 

moderat i eurozonen (i 2. kvartal 2022 med 2,1% å/å).  

 

En yderligere påvirkningskraft på stemningen i Europa er valget 

i Italien i slutningen af september. Det tegner meget klart til en 

sejr til højrefløjen under ledelse af den yderste højrefløj (Meloni 

fra ”Italiens Brødre”). Den klare føring i meningsmålingerne til 

højrefløjen må forventes at betyde, at konsekvensen af en even-

tuel sejr vil være mere begrænset for markedet. Men ingen tvivl 

om, at en højrefløjsregering i Italien vil skabe usikkerhed om 

samarbejdet inden for EU og om enigheden i, hvordan Rusland 

skal håndteres. 

 

Den europæiske udvikling er så usikker, at vi ikke længere me-

ner, at en overvægt i europæiske aktier er hensigtsmæssig, 

selvom Europa fremstår billig prisfastsat. Der er risiko for, at 

energikrisen ender med at blive så langvarig og omkostningsfuld 

for virksomhederne, at den lavere prisfastsættelse afspejler en 

længerevarende ny normal med svagere indtjeningsvækst. Vi 

har stadig vores tvivl om udviklingen i det amerikanske aktiemar-

ked, som er mere væksttungt, og hvor både høje omkostninger 

(lønninger) og pengepolitikken er en modvind for selskaberne. 

Det er på den anden side det mest defensive marked. Et andet 

alternativ er emerging markets, som allerede over det sidste 

halvandet år er kommet i ugunst hos investorerne på baggrund 

af bekymringer om Kina, stramninger i USA og krigen i Ukraine, 

som har gjort Rusland uinvesterbar. Risikoen er altid højere i EM, 

men vi vurderer overordnet forholdet mellem forventninger og 

potentiale som mest attraktivt her. Regionens prisfastsættelse 

(ift. historiske normaler) ligger knap så lavt som Europa, men en 

del billigere end USA. Den stærkere dollar (vi ser potentiale til lidt 

mere styrkelse) og højere lange renter i USA er dog en risiko, der 

også plejer at ramme EM. Vi har samtidig indirekte en overvægt 

i EM via vores tematiske case i kinesiske aktier. Kina fylder en 

tredjedel af MSCI EM. Vi ligger os derfor neutralt regionalt p.t.  

 

 

Udviklede økonomier ser kraftigst vækstopbremsning 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit  

 

Skyhøje energipriser i Europa presser væksten ned   

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit  

 

Overvægt i Europa siden primo juni 2021 har underperformet 

 

Note: MSCI Europa har underperformet globale aktier med 9,8% siden juni 

2021 og USA med 15,5%.  

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit  
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Allokeringsoversigt 
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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 Advisory Services i Nykredit Markets. Ikke-uafhængige analyser er markedsførings-

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

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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