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Økonomi
Foråret blev skudt tidligt i gang i år. For aktieinvestorerne meldte forårstakterne sig allerede fra
starten af året og efter 1. kvartal er store dele af det tabte fra sidste år vundet tilbage. Ligesom
forårsvejret kan de finansielle markeder dog være lunefulde. Gældskrise-spøgelset lurer stadig,
vækstopbremsningen i Kina giver panderynker, og optrapningen af Iran-konflikten har medført, at
oliepriser (Brent oil) er steget med 15 procent i 1. kvartal 2012. En høj oliepris trækker købekraft ud
af både de private forbrugere og virksomheder verden over, hvilket dæmper den økonomiske
vækst. De mørkeste skyer er drevet over, men solen skinner således ikke fra en skyfri himmel
endnu, og usikkerheden på de finansielle markeder er stadig til stede.
Begyndende økonomisk opsving i USA
Primært de amerikanske nøgletal har været på den bedre side i starten af 2012. Markedernes
forventninger til den amerikanske vækst har været stigende, hvilket har medført stigende renter i
USA. Udover de forbedrede nøgletal skyldes rentestigningen primært en lidt mere optimistisk tone
fra den amerikanske centralbank (FED) på rentemødet den 13. marts. De mere optimistiske toner
fra FED mindsker sandsynligheden for, at FED vil indlede en ny runde af opkøb af statsobligationer
for nye penge, såkaldte kvantitative lempelser (QE3). Markedernes positive opfattelse af den
amerikanske økonomi og den positive betydning for Europa og resten af verden har betydet svagt
stigende renter visse steder også på vores breddegrader.
Desværre kender markederne ikke til den gyldne mellemvej. Først går man i panik over manglende
vækst og gældsproblemer. Kort tid senere er lidt forbedrede nøgletal nok til at få markedet til at
blive ret så optimistisk. Faktum er, at den
amerikanske økonomi ved redaktionens
slutning nu producerer en beskeden
vækst, og der skabes job. Således har de
tre
seneste
amerikanske
arbejdsmarkedsrapporter været solide,
og der er i gennemsnit blevet skabt knap
245.000 nye job om måneden. Dette er
bestemt positivt. Man skal dog huske,
hvilke enorme tilskud i form af
vækstpakker og næsten gratis likviditet,
der fortsat anvendes til at skabe denne
vækst.
Som det fremgår af grafen til venstre, har
den amerikanske centralbank under den
nuværende krise tilført ufatteligt store stimuli. Populært sagt har man simpelthen ladet

seddelpressen rulle i håb om, at man dermed kan skubbe gang i den amerikanske økonomi.
Omfanget af denne saltvandsindsprøjtning er historisk stor og får de to seneste
saltvandsindsprøjtninger i forbindelse med henholdsvis IT-boblen og terrorangrebet 9. september
2001 til at blegne.
Foreløbig ser det dog ikke ud, som om økonomien ville kunne klare sig uden massiv offentlig
økonomisk støtte, og euforien burde derfor gemmes til et senere tidspunkt. En fortsat forbedring af
arbejdsmarkedet i USA kan dog sætte gang i en positiv spiral med faldende arbejdsløshed og
stigende forbrug.
Gældskrisen er trådt i baggrunden
Selvom den europæiske gældskrise stadig diskuteres i kulisserne, er emnet på grund af
udviklingen i USA trængt lidt i baggrunden på de finansielle markeder. Dette til trods for at
Grækenland har fået eftergivet over 100 milliarder EUR af sin statsgæld. Aldrig tidligere er
investorer blevet påført så stort et tab på statsobligationer fra et enkelt land. Baggrunden for, at
reaktionerne ikke har været kraftigere på den kontrollerede ”statsbankerot” i Grækenland, skal
findes i, at markedet ikke blev overrasket, da den endelig blev effektueret.
Nøglen til en bæredygtig løsning af problemerne skal findes i en økonomisk vækst. Den
nødvendige hestekur, som Grækenland og andre gældsplagede lande gennemgår, går dog hårdt
ud over væksten på kort og mellemlang sigt. Portugal - ligeledes med drastiske budgetbesparelser
og deraf følgende lav vækst - er i overhængende fare for at havne i flere vanskeligheder, og i
Spanien, hvor næsten hver fjerde er uden arbejde, og ungdomsarbejdsløsheden lige har sneget
sig over 50 procent, tegner den nære fremtid heller ikke godt.
Vi vurderer, at gældsproblematikken, de besluttede voldsomme besparelser samt det deraf
følgende fravær af vækst nok skal blive markedsbestemmende igen. På nuværende tidspunkt
vurderer vi ikke, at den amerikanske vækst inden for overskuelig tid bliver selvbærende og herefter
er så kraftig og sejlivet, at hele den europæiske økonomi trækkes op i gear.
I Danmark oplever vi pt. en periode med begrænset
økonomisk dynamik. En vigtig faktor i den danske
økonomi er traditionelt boligmarkedet, som fortsat er
i et stadie af ”dybfrost”. Minimale ”forbedringer”,
f.eks. at prisfaldene fra måned til måned bliver en
smule mindre, kan tilskrives sæsonudsving. Det er
som spørgsmålet om hønen og ægget: På den ene
side er et velfungerende boligmarked forudsætning
for et stabilt privatforbrug. På den anden side
afhænger boligmarkedet af et stabilt privatforbrug.
Udviklingen er præget af de økonomiske
fremtidsudsigter og især større eller mindre frygt for
at miste arbejdet.
Indtil forbrugerne får troen på den danske økonomi
tilbage, og frygten for at blive arbejdsløs aftager, vil
den negative boligprisudvikling sandsynligvis
fortsætte. På grund af de faldende priser har
boligkøbere den oplevelse, at de kan gøre en
bedre handel ude i fremtiden, når priserne er blevet
endnu lavere. Jo længere tid denne opfattelse er
den fremherskende, des mere skal der til for at
ændre trenden. Trendændringen er således

afhængig af væsentligt forbedrede fremtidsudsigter. Når fremtidsudsigterne forbedres, kan de
mange udskudte køb føre til en ”ketchup-effekt” med kraftige prisstigninger, når efterspørgslen
pludselig genopstår.

Aktier
I løbet af det første kvartal 2012 har aktiemarkedet været vidne til en lang række begivenheder,
der har sat sit aftryk på såvel enkeltaktier som det generelle aktiemarked. Dog har stemningen
generelt været positiv, og de fleste globale aktieindeks kan således præsentere ganske fornuftige
stigninger.
Det danske OMXC-20 indeks er ingen undtagelse. I løbet af årets første tre måneder er indekset
steget med intet mindre end 13,81 procent, hvilket må siges at være ganske pænt, specielt når
man tager den noget usikre afslutning på 2011 i betragtning. Det skal dog hertil nævnes, at Novo
Nordisk, som fylder godt 40 procent i OMXC20-indekset, i løbet af årets første tre måneder er
steget med 17,05 procent. Således tegner den danske medicinalgigant sig for 6,80 procent af
stigningen alene. Det danske OMXC20 Cap-indeks, hvor der er et loft på 20 procent på de enkelte
aktiers vægt i indekset, er steget med 13,70 procent, hvilket bevidner, at der for stort set samtlige
OMXC20-aktier har været tale om et kursmæssigt flot kvartal.
Risikoappetitten vendte tilbage på markedet
Kendetegnende for årets første tre måneder var, at de konjunkturfølsomme aktier, som havde et
særdeles dårligt 2. halvår i 2011, igen fik medvind på aktiemarkederne. Således har FLSmidth,
A.P. Møller Mærsk, NKT Holding og DSV alle tegnet sig for flotte stigninger, mens også den
finansielle sektor har nydt godt af den forøgede risikoappetit, som indfandt sig som følge af en
række bedre end ventede nøgletal fra specielt USA og den midlertidige løsning i Grækenland.
Til gengæld har interessen for flere af
de
defensive
selskaber
været
begrænset. Således har TDC, Tryg,
Topdanmark og Novozymes klaret sig
dårligere end markedet, mens Novo
Nordisk som nævnt ovenfor har
fortsat
den
flotte
trend,
der
efterhånden kendetegner selskabets
aktie.

Indekseret udvikling - konjunkturfølsomme kontra defensive aktier
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Illustrationen til venstre viser med al
tydelighed, at det er de cykliske
aktier, som har klaret sig bedst i årets
første tre måneder.

Et stemningsskifte kan være på vej
Til trods for, at aktieåret 2012 er startet flot, gror træerne ikke ind i himlen. Der er fortsat en stor
underliggende usikkerhed omkring 2012, hvilket også blev beskrevet yderligere i afsnittet omkring
økonomi. Denne usikkerhed blev særdeles tydelig, da årsregnskaberne for 2011 blev præsenteret.
Til trods for, at flertallet af de danske OMXC20-selskaber klarede sig flot i 2011, så blev
årsregnskaberne præget af særdeles konservative udmeldinger om 2012. Især de cykliske
selskaber var tilbageholdende.

Vi forventer derfor, at aktiemarkedet i perioden frem mod kvartalsregnskaberne for 1. kvartal 2012,
vil fokusere på de makroøkonomiske nøgletal, og med stigningerne fra årets første tre måneder in
mente skal nøgletallene være bedre end ventet, for at OMXC20-indekset kan fortsætte sin
fremgang.
Nøgletallene - specielt ultimo marts måned - har dog vist en mindre positiv udvikling end i starten
af året. Det blev cementeret af de amerikanske arbejdsløshedstal for marts der blev offentliggjort
efter redaktionens slutning, som viste en langt svagere udvikling end ventet. Det kan betyde, at
investor i nær fremtid bør skifte placering fra konjunkturfølsomme aktier til mere defensivt
orienterede aktier.
Bliver 2012 vendepunktet for Vestas?
Ét selskab har været mere i de hjemlige mediers søgelys end noget andet, nemlig den danske
vindmøllekoncern Vestas. Selskabet har præsteret stik modsat sine konjunkturfølsomme
artsfæller, og efter årets tre første måneder er Vestas-aktien faldet med 8,7 procent.
Året startede ganske skrækkeligt for Vestas, som blot tre handelsdage inde i 2012 måtte
nedjustere forventningerne til helåret, vel at mærke efter en særdeles ordrestærk afslutning på
2011. Selskabets investorer straffede prompte aktien, og kravet om både bestyrelsesformandens
og koncerndirektør Ditlev Engells afgang blev endnu engang forstærket.
Der blev da også foretaget flere rokeringer i topledelsen hos Vestas. Således blev vicechefen
Henrik Nørremark fyret efter blot en måned på posten. Herudover valgte den daværende
bestyrelsesformand Bent Erik Carlsen og næstformand Torsten Erik Rasmussen at forlade
koncernen. Ditlev Engell sidder dog fortsat i chefstolen hos Vestas, som muligvis kan se et lys for
enden af tunnelen i 2012.
Det skyldes blandt andet den amerikanske PTC-ordning, som giver en skatterabat til ordregivere
på projekter med et ”grønt islæt”, altså investeringer i grøn energi. PTC-ordningen udløber ultimo
2012, og de umiddelbare meldinger fra Barack Obama og andre bejlere til præsidentposten går på,
at den ikke bliver forlænget. Det kan skabe en massiv efterspørgsel efter vindmøller fra potentielle
ordregivere, som ønsker at gøre brug af PTC-ordningen i indeværende år.
Denne efterspørgsel er en nødvendighed på et vindmøllemarked, som lider under overkapacitet og
faldende priser. Det er dog vigtigt at understrege, at effekten af en manglende forlængelse af PTCordningen alene vil give et kortvarigt løft. Således anslår analytikere, at det amerikanske marked
kan falde et sted mellem 80 og 95 procent i 2013 i forhold til 2012, hvis ikke ordningen forlænges.
Vi forventer således, at Vestas vil opleve en pæn ordreindgang i 2012, hvoraf langt størstedelen vil
være på Vestas’ større og nye vindmølletyper, der er langt mere indtjeningsgivende end V90møllen, som Vestas har benyttet til at bibeholde markedsandele i 2011. Således venter vi, at såvel
ordreindgang som indtjening vil blive forbedret i Vestas, dog først i løbet af 2., 3. og 4. kvartal
2012. Der er dog stor usikkerhed om specielt 2013, idet effekterne af en manglende forlængelse af
PTC-ordningen kun vil være positiv på kort sigt, mens den på længere sigt vil have en negativ
effekt.
Novo Nordisk fra diabetes til fedme
Til trods for, at årets første tre måneder har budt på et massivt fokus på de konjunkturfølsomme
aktier, har ét af de traditionelt mere defensive selskaber også fået sin tid i rampelyset. Det skyldes i
særdeleshed selskabets guldkalv, type-2 diabetesmidlet Victoza, som i 1. kvartal 2012 blev
interessant af andre grunde end produktets virkning for diabetikere.
Novo Nordisk har således offentliggjort flere undersøgelser, der viser, at Victoza også har en
positiv virkning mod overvægt. Seneste nyt på dette område er, at Victoza i starten af april har fået

de amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse til i indlægssedlen at oplyse, at produktet
virker bedre til både blodsukkerkontrol og vægtreduktion end produktet Januvia fra det
amerikanske medicinalselskab Merck. Dette er noget af en skalp for Novo Nordisk og Victoza, da
Januvia-pillen i 2011 solgte i omegnen af USD 4,7 mia. mod Victozas salg på rundt regnet USD 1
mia.
De ”nye” virkninger af Victoza kan således fortsat komme i fokus i den resterende del af 2012, og
vi forventer, at Novo Nordisk vil være blandt de aktier, som står øverst på ønskesedlen hos
investorerne året ud, specielt hvis risikovilligheden i aktiemarkedet falder.

Obligationer og renter
Midt i december troede vi, at ECB ville nedsætte styringsrenten i løbet af første halvår 2012. På
nuværende tidspunkt må vi erkende, at en rentenedsættelse fra ECB nok er udskudt til tidligst
andet halvår 2012.
På trods af, at et stigende antal markedsdeltagere forventer svagt stigende renter, er vi stadig ikke
i tvivl om, at næste rentebevægelse bliver nedad. Årsagen findes i Sydeuropa, hvis store
problemer vil blive yderligere forværret, hvis ECB på grund af inflationsfrygt begynder at stramme
pengepolitikken for tidligt.
Grækenland har fået reduceret sin gæld med ca. 70 procent, men kæmper stadig med negativ
vækst, stor arbejdsløshed og underskud på statsbudgettet. Samme problemer har såvel Spanien
som Italien. Et af disse lande kan meget vel blive det næste land, som markedet begynder at kigge
kritisk på.
I det hele taget begynder hele projektet med en fælles europæisk valuta at ligne en udfordring. Vi
er bange for, at man på et tidspunkt må erkende, at en fællesvaluta - uden en eller anden form for
fælles finanspolitik - kan være problematisk.
Med finanspagten forsøger man at løse dette problem. Landene forpligter sig til at ensrette deres
finanspolitik. Problemet er imidlertid, at landene ikke har brug for samme finanspolitik, idet
udfordringerne ikke er de samme og derfor ikke skal behandles ens. Derudover er kravene i
finanspagten så stramme, at stort set ingen lande på nuværende tidspunkt kan overholde dem.
Frygten er derfor, at kravene i finanspagten ikke bliver overholdt, ligesom kravene i den gamle
Maastricht-traktat ikke blev det.
Midt
i
marts
afholdt
kreditforeningerne
fleksauktioner. Igen blev
det med nye rekordlave
renter. Således blev den
etårige fleksrente fastlagt til
lige omkring 0,85 % p.a. lidt
afhængig af kreditforening.
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Derudover har markedet
været præget af en del
konvertering fra 5% til de
nye 3,5% 2044. Det har medført store udtrækninger til april terminen. Der er derfor mange penge i
omløb, som formentlig igen skal placeres i korte obligationer.
Den 30. marts tilbød nationalbanken 3-årige lån til bankerne. Det sker for at sikre bankerne den
fornødne likviditet, også fremadrettet. ECB har tidligere været ude med lignende tildelinger, hvorfor
tildelingen formentlig også sker for at sikre de danske bankers konkurrenceevne. Den første

tildeling var dog beløbsmæssigt noget begrænset, men der kan lånes igen til september, og
tildelingen skal ses samlet. En stor del af de lånte penge må også forventes at skulle placeres i
korte obligationer.
Tilbage i december spåede vi, at den etårige fleksrente i december i år ville blive fastsat til under
1%. Som det ser ud i øjeblikket, tyder intet på, at vi ikke får ret. Derudover forudså vi, at 3,5% 2044
i løbet af året ville lukke for udstedelse, når den gik over kurs 100. Det er endnu ikke sket, men
vores forventninger er stadig, at vi kommer til at se obligationen over kurs 100. Udover den svage
økonomiske situation i Europa tror vi også, at det store spænd mellem korte og lange renter kan
medvirke til dette. Årsagen er, at vi tror, investorerne med tiden vil købe længere obligationer for at
øge deres afkast.

Valuta
Valutamarkederne er i løbet af det sidste
kvartal svinget fra en overordnet stemning
af bekymring og risikoaversion til en noget
mere positiv grundholdning. Skiftet i
markedets grundlæggende opfattelse af
situationen skyldes markant forbedrede
økonomiske nøgletal i løbet af 1. kvartal
2012, en afklaring af forholdene omkring
Grækenland, ECB’s likviditetstildeling til de
europæiske banker samt en række andre
faktorer, som tilsammen har afblæst de
panikagtige tilstande, der prægede det
meste af 2011. Grafen til højre viser den
samlede udvikling af en lang række
underliggende nøgletal samt udviklingen i
de finansielle forhold som helhed i henholdsvis USA og Europa. Det fremgår tydeligt af grafen
herover, at den ekstreme fokus på gældsætningen i Europa har medført en radikal forværring af
forholdene i Europa i 2011, mens USA kun er blevet ramt i væsentlig mindre målestok. Det
ændrede fokus og de faktisk bedre økonomiske
forudsætninger betyder nu, at forholdene i
Europa forbedres hurtigere end i USA. Det er
dog vigtigt at huske, at forbedringen sker fra et
væsentligt ringere niveau.
Alligevel har den relativt større forbedring af de
europæiske forhold betydet, at euroen (EUR) er
blevet styrket i forhold til US-dollaren (USD), den
japanske yen (JPY) og en række andre valutaer.
Grafen til venstre viser kursudviklingen for 1 EUR
udtrykt i USD. EUR faldt på baggrund af
gældskrisen gennem hele 2011, og er blevet
styrket lige nøjagtig siden de overordnede
finansielle forhold begyndte at forbedres omkring
årsskiftet.
Selvom de basale økonomiske og finansielle forhold forbedres, er det vigtigt at holde sig for øje, at
Europa fortsat er i negativt territorium, mens USA bevæger sig lige omkring nulpunktet.
Markederne prissætter dog kun i meget begrænset omfang efter aktuelle forhold, men

inddiskonterer i stort omfang positive eller negative holdninger til fremtiden. Det resulterer i, at
markedet altid ”overskyder”, dvs. når f.eks. aktuelle data er negative og begivenheder som
gældskrisen i euroområdet er fremherskende, bliver EUR svækket for kraftigt. På samme måde
bliver stemningen nu alt for positiv, hvis man ser på, at forholdene kun er ved at være ”lidt mindre
dårlige end før”, og at det kræver et langt sejt træk, før Europa slipper ud af gældsproblemerne. Vi
forventer, at stemningen snart skifter til en EUR svækkelse igen, hvilket vil betyde, at USD også
bliver styrket i dansk regning.
Der er ikke meget at berette om schweizerfrancen (CHF) siden sidste kvartal. Schweizerfrancen
har i mange år spillet en stor rolle som flugtvaluta. Den schweiziske centralbank SNB indførte
allerede i 2011 en bund på 1,20 for EUR kursen beregnet i CHF, hvilket svarer til et CHF kursloft
omkring 620 i dansk regning. Markedet har accepteret de nye forhold fra starten, og SNB er fortsat
ikke blevet udfordret med massive opkøb af CHF for at teste bankens beslutsomhed. Der er en vis
frygt i markedet for, at kursloftet kunne sænkes yderligere, blandt andet fordi der jævnligt luftes
tanker i den retning både hos SNB og den schweiziske regering. Alligevel kommer CHF af
forskellige årsager ikke ned fra sine høje
niveauer. Den schweiziske økonomi har på
grund af den fortsat høje valutakurs svært at
konkurrere på verdensmarkedet, og der er
opstået en mild deflation. Begge forhold
tilsiger, at loftet består og på sigt sænkes.
I forhold til kursændringerne i sidste kvartal
2011 er stigninger og fald noget mere
beskedne år til dato. Der er for en stund faldet
lidt ro over markedet, og volatiliteten (mål for
udsving over tid) er blevet reduceret kraftigt.
Det betyder, at de procentvise forskydninger
over kvartalet ligeledes generelt er blevet
mindre. Undtagelsen i denne sammenhæng er
JPY, som er blevet svækket med næsten 9 procent mod den danske krone, der er koblet på EUR.
Vi er, som nævnt før, af den opfattelse, at den aktuelle optimisme med hensyn til udviklingen i
euroområdet er overdrevet, og at forhold som meget lav vækst, høj arbejdsløshed og høj
gældsætning vil komme i fokus igen. Efter al sandsynlighed vil volatiliteten, som hænger sammen
med nervøsiteten og frygten i markedet, dog ikke komme op på samme høje niveauer som i 2011.

Konklusion
De finansielle markeder var præget af frygt og nervøsitet for et kollaps i eurosamarbejdet, en
statsbankerot i Grækenland og en spredning af gældskrisen til andre og større lande i
eurosamarbejdet i 2. halvår 2011. Frygt og nervøsitet er en uheldig cocktail for de finansielle
markeder og medførte således også fald på aktiemarkederne. Efterhånden er de finansielle
markeder blevet mere fortrøstningsfulde og vurderer, at sandsynligheden er større for, at det
lykkes at afværge en kollaps af eurosamarbejdet. Det betyder, at denne frygt og nervøsitet
er blevet ”priset” ud af aktiemarkederne. Omvendt forventer vi, at markederne skal ”prise” en
længere periode med lav vækst ind som følge af de massive europæiske spareplaner.
Konklusionen er dog positiv for aktiemarkederne, hvilket også ses på afkastene de seneste
måneder. Den øgede optimisme har resulteret i markant stigende aktiekurser fra midten af
december og frem til i dag. Specielt de konjunkturfølsomme aktier har i denne periode ført an i
stigningerne.

På baggrund af de store stigninger på aktiemarkederne tegner der sig et billede af et aktiemarked,
hvor de kommende nyheder nu skal være bedre end forventet for at drive markeder videre op
herfra. Frem mod regnskabssæsonen for 1. kvartal er der kun nyt om de økonomiske nøgletal
tilbage. Hvis vi begynder at se nogle stagnerende eller negative nøgletal, er der risiko for en
forholdsvis kraftig nedadgående korrektion på specielt de konjunkturfølsomme aktier. Vi fastholder
for nuværende vores anbefaling om en overvægt i de konjunkturfølsomme aktier, men overvåger
udviklingen tæt med henblik på et skift til de defensive aktier.
Aktuelt er det vores vurdering, at vi således er i en fase, hvor markedet ser for positivt på den
umiddelbare fremtid. Det tyder de kraftige aktiestigninger, den voldsomme EUR styrkelse i forhold
til både USD og JPY samt de indledte rentestigninger på. Vores formodning er, at stemningen kan
begynde at svinge over i mere negativt territorium, hvor man så skal regne med, at markedet igen
”overskyder” i negativ retning.

