
Østen haler 
ind på Vesten  
– global magtbalance under forandring

Aktiestrateg: 
Klar til 2. fase i  
aKtie marKedets optur 

finansKrisens tilstand
– er den stadig i live?

gældsbyrder og demografiske
udfordringer

Cheføkonom: 
der er et opsving i gang

Skattereform:
skat og aktier for personer og selskaber

inVestering [juli 2009]

19

06

15

16

24

28



Stigning i Kinas bilsalg over det seneste år.
læs om asien side 20

47%
inVestering udkommer 10 gange årligt. hensigten med magasinet er at give primært bankens  

investeringsaktive privatkunder et godt overblik over de mest aktuelle investeringsmuligheder

og anbefalinger og samtidig skabe den bedst mulige indsigt i andre emner af økonomisk karakter. 

udgiver: danske Bank · Holmens · Kanal 2–12 · 1092 København K · telefon 33 44 00 00

sWift: daBadKK www.danskebank.dk/kontakt · redaktion: niels adelmark (ansvarshavende) 

og redaktør flemming Østergaard · redaktion afsluttet den 7. juli 2009 · grafisk design og

produktion: datagraf as · tryk: rosendahls Bogtrykkeri · Kommentarer, spørgsmål, ris og ros  

bedes sendt til flste@danskebank.dk, evt. pr. telefon: 45 13 58 54 · Forside: istock/datagraf

04 Kort nyt
  Hest/jockey?, grøn vækst i oeCd, grøn trend i Kina.

08 skeptisk investeringsguru
  den amerikanske forfatter til flere bestsellere om  

investering, John mauldin, påpeger, at vi går ind i en  
periode med andre normalniveauer, end vi er vant til.

09 volatiliteten falder, usikkerheden aftager 
 – men optimismen er behersket
  optionsmarkedet indregner en stor risiko for, at aktie-

markedet i 2010 kan ligge langt under niveauet i dag.

12 aktieanbefalinger
 novozymes, Bank of america, Husqvarna, e.on.

14 flere rentestigninger i sigte
  ser vi udover 3-4 mdr. er der lagt op til en stigende 

tendens, især i de lange renter.

15 finanskrisens tilstand
  Hvordan står det til med finanskrisen? er den stadig  

i live, eller er den gået over til de evige bankkrak?

22 Kort nyt
  outsourcing 2.0, biobrændsel, fødevarepriser.

27  pensionsopsparing – indbetalinger  
betaler sig særligt godt i år

28 Beskatning af selskabers investering i aktier  
  skattereformen medfører i fremtiden en skærpet  

beskatning på selskabers investering i værdipapirer.

31 skat og aktier – for personer
  Beskatningen af aktieindkomst for private investorer 

bliver også ændret i forbindelse med skattereformen.

32 opsving eller ej – spred investeringerne
  The Times They Are a-Changin’, sang Bob dylan.  

emerging markets er ikke længere for de særligt  
risikovillige, men bør indgå som en naturlig del af  
porteføljen.

06
aKtiestrateg: Klar til 2. fase i aKtiemarKedets optur
aktiestrateg morten Kongshaug hæver målet for ultimo 2009 med 10 pct. men 
skal det nås, kræver det, at flere forudsætninger opfyldes.

16 
gældsByrder og demografisKe udfordringer
imf påpeger, at stigningen i den offentlige gæld i mange lande som følge af massi-
ve redningspakker og finanspolitiske stimulanser er slem nok i sig selv. men for-
ude venter store udfordringer i form af pensionsbyrden.

19 
emerging marKets ændrer verdens magtBalanCe
de to seneste internationale kriser udsprang begge af vestens overdrivelser, men 
det har blot fået emerging markets til at rykke endnu tættere på de rige lande. 

20 
Østen Haler ind på vesten
de asiatiske økonomier rejser sig stærkere end nogensinde - og Kina skiller sig 
særligt ud. de kinesiske forbrugere bliver en vigtig fremtidig afløser for amerika-
nerne, der i mange år har været en stærk drivkraft for verdensøkonomien.

24 
CHefØKonom: der er et opsving i gang
men det er ikke ensbetydende med, at ledigheden falder eller boligpriserne stiger. 
der er lang vej til normale tilstande.

faste ruBriKKer:
33 modelporteføljer for obligationer
34 verdensøkonomien – kort fortalt 
35 aktieoversigt

tema: 
Østen haler
ind på Vesten

istock



n l e d e r

der var engang, hvor verden altid var, som den 
plejede at være. da den vestlige verdens tidsreg-
ning starter, er verden ret statisk. der er en ud-
præget mangel på epokegørende opfindelser, og 
hver dag, hvert år, hvert årti ligner hinanden i på-
faldende grad. verdensøkonomiens Bnp ændrer 
sig ikke synderligt. indien tegner sig for en tredje- 
del, Kina for en fjerdedel og vesteuropa for godt 
en tiendedel. resten er småtterier. 

men omkring år 800 bliver man i stand til at 
bygge større skibe, sødygtige og solide nok til at 
krydse oceanerne. skibsfarten gør sin entré i ver-
denshistorien, og det sætter lidt mere fart i glo-
balisering, samhandel og kulturelle udvekslinger 
– og opdagelser, krige og erobringstogter. vest-
europa klarer sig særlig godt i den periode, Kina 
kommer også til at fylde mere i verdensøkono-
mien, mens det går nedad bakke for indien. 

i år 1820 ser det væsentlig anderledes ud 
med den økonomiske magtfordeling i forhold til 
1000 år tidligere. det er dog stadig asien, der 
fylder mest, men Kina og indien har byttet plads. 
Kina tegner sig for en tredjedel af verdens Bnp 
og indien for en sjettedel. 30 vesteuropæiske lan-
de sørger for knap en fjerdedel. og usa, der først 
for alvor blev opdaget af den hvide mand i 1492, 
kan som Japan ikke præstere mere end to pct., 
viser beregninger fra oeCd’s angus maddison. 

men så gør industrialiseringen sin entré, alt 
imens usa fortsat suger mennesker til sig fra he-
le verden, især europa. industrialiseringen bliver 
afgørende for usa - men også for vesteuropa, der 
med storbritannien i front her oplever sin stor-
hedsperiode. fra omkring 1870 og 50 år frem 
sidder vesteuropa i spidsen for den globale øko-
nomi med en Bnp-andel på en tredjedel. men usa 
er på vej, og efter første verdenskrig sker der no-
get i den amerikanske ende af verden. 

usa’s industrielle udvikling begynder for alvor 
at tage fart, samlebåndsproduktionen eskalerer, 
og usa (Henry ford) starter den første masse-
produktion af biler. det bliver slutningen på det 
britiske imperiums dominans – og starten på det 
amerikanske. vesteuropas Bnp-andel falder frem 
til slutningen af 2. verdenskrig, mens usa’s  
stiger. 

i efterkrigstiden starter de ud på nogenlunde 
samme niveau, men vesteuropa holder dog skan-
sen som verdens stærkeste økonomiske region 
frem til omkring 1980. men så overhaler usa 
og ligger nogenlunde stabilt på 24-26 pct. frem 
til vore dage, mens vesteuropa ligger et par pro-
centpoint lavere. 

det skal dog tilføjes, at asien i mellemtiden 
bestemt ikke er forsvundet fra det globale, øko-
nomiske landkort. Japan indledte en voldsom 
vækst efter 2. verdenskrig og etablerede sig al-
lerede i 80’erne som verdens næststørste øko-
nomi på landebasis efter usa. og så er der re-
sten af asien.. 

For 8-9 år siden gav usa reelt asien (og an-
dre udviklingsøkonomer) et ekstra skub. it-bob-
len bristede i 2000, og trak både det amerikan-
ske og andre udviklede aktiemarkeder ned. det 
blev startskuddet til en økonomisk krise – men 
også for alvor starten på outsourcing af industri-
produktion til emerging markets, især Kina. det 
skabte grundlaget for en massiv eksportvækst i 
emerging markets, øget velstand og en generel 
stimulering af den indenlandske vækst på man-
ge planer, et løft i uddannelselsniveauet og en 
øget samhandel mellem mange lande i emerging 
markets. 

da den rige verdens kreditbobler, ejendoms-
bobler og aktiebobler punkterede i 2008, stod 
det klart, at den rige verden igen havde givet en 
ufrivillig håndsrækning til udviklingsøkonomier-
nes jagt på vestlige velstandsniveauer. 

Outsourcing 2.0 er i de senere år begyndt at vok-
se frem, og den får nu et ekstra skub af finanskri-
sen og den økonomiske nedtur, som tvinger de 
vestlige virksomheder til at se på spare- og 
vækstmuligheder. Her falder blikket igen på ud-
viklingsøkonomierne, der ikke mindst i Kina og 
indien har kompetence og uddannelse til at over-
tage dele af den vestlige vidensøkonomi.

Verdensøkonomiens magtbalance har ellers 
været nogenlunde stabil fra 1980 og indtil star-
ten af dette århundrede. men ikke længere. Kina 
og indien er i fuld gang med at tilkæmpe sig me-
get mere end biroller i det verdensøkonomiske 
teater. det er ikke normalt. 

normalt er det heller ikke, at hele verden – 
undtagen asien – er i krise. at g20-landenes 
statsgæld står til at vokse med 36 pct. af Bnp 
på fem år – eller måske endda det dobbelte i imf’s 
worst case. eller at inflationen truer med at bli-
ve til deflation. normalt er det heller ikke, at he-
le verden kan komme til at mangle mad, vand og 
energi, når klodens økonomi kommer op i om-
drejninger igen. eller at verdens klima ændrer 
sig så hurtigt, som det gør. 

Verden har forandret sig drastisk siden indu-
strialiseringen, men der er vendt ekstra meget op 
og ned på det hele i disse år, så der nu og frem-
over er meget, der ikke er, som det plejer at være. 
og plejer er død. vi skal finde nye normalværdier 
på mange områder, og bevæger os samtidig ind i 
en ny økonomisk verdensorden – og mange ting 
vil være svære at gennemskue og forudsige. 

en ting er dog sikkert. usa’s innovationsevner 
vil som normalt næppe fornægte sig – men århun-
dredet bliver asiens. 

det var engang normalt. n

3

arkiv over tidligere numre af inVestering. du finder alle tidligere udgaver i danske Banks netbank. efter log-on vælges i venstre side menupunkterne »investering«, »nyheder og analyser« og 

»WeB-redaktionen«. Herefter kan du se linket til arkivet over tidligere numre af investering i den nederste boks til højre på siden.

verden bliver ikke, som den plejer at være

»The early 20th century was a turning point. It was the beginning of the end of Britain’s dominance in the world, and was the beginning of the 
rise of US dominance; a catch-up and transformation that spanned half a century. The early 21st century perhaps represents a similar turning 
point. It could be the beginning of the end of the dominant status of the United States in the world.« 
Professor Deepak Nayyar · World Institute for Development Economics Research of the United Nations University (UNU-WIDER) 
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CITAT:
»... selv om der er 
et opsving på vej 
er det ikke ensbe-
tydende med, at der 
så er medvind på  
cykelstien herfra.«
Steen Bocian,
Danske Banks 
cheføkonom

er det hesten eller jockeyen, 
der gør forskellen?
Should investors bet on the jockey or the 
horse? Det er overskriften på en artikel i et nyligt 
nummer af Journal of Finance, udarbejdet af for-
skerne Kaplan, Sensoy og Strömberg fra hhv. Uni-
versity of Chicago, University of Southern Cali-
fornia og The Swedish Institute for Financial Re-
search. Eller sagt på en anden made: Er det ledel-
sen eller forretningsidéen/-konceptet, der afgør, 
om et firma bliver blandt de fremtidige vindere? 

I analysen har forskerne set på udviklingen fra 
den tidlige forretningsplan til børsnoteringen i 50 
selskaber finansieret af venturekapital i opstarts-
fasen samt en del selskaber, der blev børsintrodu-
ceret i 2004. 

Et fællestræk for alle de selskaber i analysen, der 
oplever dramatisk vækst, er, at deres kerneaktivite-
ter har en tendens til at forblive de samme eller bli-
ve udvidet over tid. Mens betydningen af forret-
ningsidéerne; de punkter hvor de enkelte virksom-
heder skiller sig ud; de salgbare aktiver (patenter og 
fysiske aktiver) samt kunderne forbliver relativt kon-
stante over tid - så bliver den personrelaterede eks-
pertise mindre vigtig, og den enkelte virksomheds 
humane kapital ændrer sig radikalt.

Disse resultater stiller spørgsmålstegn ved en ud-
bredt antagelse og en kendt analyse (Quindlen 2000), 
som hævdede, at en stærk ledelse er i stand til at fin-
de gode muligheder, selv om den er nødt til at lave 
et meget stort spring fra det marked, som den ak-
tuelt beskæftiger sig med. Resultaterne for den nye 
analyse peger imidlertid tydeligt i retning af, at virk-
somheder, der børsnoteres, sjældent ændrer eller la-
ver et stort spring fra den oprindelige forretnings-
idé. Et stærkt forretningskoncept fra starten er mu-
ligvis ikke tilstrækkeligt, men er dog en afgørende 
forudsætning for at en virksomhed kan opnå suc-
ces – en stærk ledelse er ikke nok. Tværtimod så er 
det ganske normalt, at virksomheder udskifter de 
oprindelige stiftere og oprindelige ledere, endda før 
de søger børsnotering – hvilket indikerer, at ventu-
rekapitalisterne er ganske gode til at finde erstatnin-
ger for ledelsen eller forbedre virksomhedens drift. 
Forskerne fortolker resultaterne af deres analyse så-
ledes, at venturekapitalisterne bør fokusere på vær-
dien og perspektiverne for selve forretningskonceptet/-
idéen frem for ledelsen. 

Altså – det er hesten, der gør forskellen, ikke 
jockeyen. Det – erkender forskerne – vil en del læ-
sere straks have indvendinger imod og nævner selv 
som et oplagt eksempel Steve Jobs i Apple, der 
identificeres med Apples succes. 

»Mens han er en mulig undtagelse, så er det og-
så sandt, at Apple stadig er i den samme branche, 
som den startede i, men den har tydeligvis udvidet 
sig. Apple er stadig bygget op omkring teknologi og 
virksomhedsekspertise, som stammer fra Apples tid-
lige dage. Og Apple overlevede Jobs’ første fravær 
fra selskabet,« lyder kommentaren.

Efter forskernes mening er det nemmere at pege 
på velkendte selskaber, der passer på analysens re-
sultater, end det er, at finde selskaber, der afhæn-
ger af en specifik person som Steve Jobs. Eksem-
pelvis eBay, Cisco og til dels også Google, er i de 
samme brancher, som de startede ud i og er tid-
ligt i selskabernes levetid blevet ledet af andre end 
de oprindelige stiftere. Når først selskabernes grund-
læggere havde etableret de ikke-humane aktiver, 
så kunne disse stiftere »ofres« og kompetente er-
statninger kunne drive virksomhederne mod suc-
ces med brug af disse ikke-humane aktiver.

Forskerne mener, at deres analyse viser, at de 
vigtige ikke-humane aktiver tager form allerede 
tidligt i et selskabs levetid. Identificérbare forret-
ningsaktiviteter og vigtige fysiske aktiver – paten-
ter og intellektuel kapital – skabes i de succesrige 
virksomheder allerede af den tidlige forretnings-
plan. De er relativt stabile og ændres ikke eller for-
svinder, selv om der skiftes ud blandt specifikke 
nøglepersoner – personer, der ellers ofte fremhæ-
ves som den »lim«, der binder virksomhederne 
sammen. 

Forskerne peger også på, at deres resultater er 
relevante for teorierne om kritiske ressourcer. Den 
tidlige opståen og efterfølgende stabilitet af ikke-
humane aktiver er konsistent med, at disse akti-
ver er kritiske ressourcer. Den manglende stabili-
tet i humane ressourcer indikerer, at i det omfang 
en kritisk ressource er en specifik person, så bli-
ver et net af specifikke investeringer bygget op om-
kring et selskabs stifter(e) i sig selv en kritisk res-
source på et tidligt tidspunkt i et selskabs liv. 

Forskerne fremhæver også, at selskaber med fle-
re salgbare aktiver (f.eks. patenter) på et tidligt tids-
punkt har en langt højere udskiftning af human ka-
pital end andre over tiden – hvilket indikerer, at 
specifik human kapital er mere kritisk, før de 
salgbare aktiver er skabt. Eller sagt på en an-
den og næppe overraskende måde: Det er 
vigtigt for et selskabs fremtidige succes, at 
de starter ud med at have kloge folk, der 
får nogle gode idéer! n
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 Definately, the worst is behind us« 
 sagde hedgefondmilliardæren George Soros for nylig om den globale krise i et interview 

med polsk tv, hvor han – netop hjemvendt fra Kina – pegede på, at verdens tredjestørste 
økonomi vokser i styrke fordi landet var relativt upåvirket af krisen. Nogle tolker hans 
udtalelser som udtryk for, at han igen er gået lang i aktiemarkedet ...

»

OECD’s nyligt afholdte årlige minister-
møde i Paris med deltagelse af ministre fra 
over 40 lande, der repræsenterede 80 pct. af 
den globale økonomi, gav anledning til opti-
misme forud for klimatopmødet i København 
til december. 

I en deklaration om Grøn Vækst underskre-
vet af alle 30 OECD-lande plus Chile, Estland, 
Israel og Slovenien, pålægges det OECD at ud-
vikle en Grøn Vækst Strategi, som knytter øko-
nomiske, miljømæssige, teknologiske, finan-
sielle og udviklingsmæssige aspekter sammen. 
Den første rapport herom vil blive præsente-
ret i forbindelse med ministermødet i OECD 
i 2010. 

»Vi taler om et paradigmeskifte i politik. 
Teknologisk udvikling og handlinger, som skal 
beskytte miljøet og bekæmpe klimaændrin-
ger kan også udnyttes i favør af den økono-
miske vækst,« sagde den koreanske premier-
minister Han Seung-Soo, der også var for-
mand for mødet.

»Vi har anerkendt vigtigheden af målrette-
de politiske instrumenter, som vil stimulere 
grønne investeringer til at bidrage til både 
kortsigtet økonomisk opsving og langsigtet 
grøn infrastruktur. Dette er et vigtigt signal 
og afsæt på vejen til, hvad vi håber vil blive 
en ambitiøs aftale om klimaændringer i Kø-
benhavn i slutningen af året,« sagde OECD’s 
generalsekretær Angel Gurria.

usa har svært ved at blive grøn
Om det forbliver andet end store ord må frem-
tiden vise. USA underskrev også deklarationen, 
hvilket understreger, hvilket uforpligtende sta-
die de grønne intentioner og ambitioner be-

finder sig på. I USA er der nemlig ikke meget, 
der tyder på, at USA vil dukke op til COP15 
med et stærkt grønt mandat. 

Ganske vist vedtog Repræsentanternes Hus 
for nylig lovforslaget »American Clean Energy 
and Security Act« med 219 stemmer for og 212 
imod (8 rep. for, 44 dem. imod)  – en plan, der 
skal nedbringe udslippet af CO

2
 og andre driv-

husgasser og også omfatter investeringer i grøn 
energi. Størstedelen af Republikanerne i Re-
præsentanternes Hus stemte imod lovforslaget. 
De mener, at klimaloven kommer til at koste 
erhvervsliv og forbrugere penge på et tidspunkt, 
hvor USA i forvejen er trængt i knæ af den øko-
nomiske krise.

Vedtagelsen i Huset er ikke ensbetydende 
med, at Obama har sikret sig en ambitiøs ener-
gi- og klimaplan, der blot kræver hans under-
skrift, langtfra. Næste skridt er Senatet, hvor 
det bliver endnu vanskeligere at opnå flertal – 
Demokraterne har ikke de famøse 60 ud af 100 
pladser, som sikrer »superflertal«. 

Republikanerne har her allerede truet med 
en langvarig strategi – en såkaldt filibuster – 
som vil trække forhandlingerne i langdrag og 
måske endda helt kvæle loven i sin fødsel.  Og 
selv hvis Senatet når frem til et forslag, vil det 
utvivlsomt være en mindre ambitiøs version 
end den, der netop er vedtaget i Huset. Der-
efter skal repræsentanter fra begge kamre så 
forsøge at lave en fælles lovtekst. 

Med europæiske briller på er det første lov-
forslag i øvrigt ikke specielt ambitiøst. Planen 
medfører en begrænsning af udslippet på 3-4 
procent inden 2020 sammenlignet med 1990-
niveauet. EU stiler efter en nedgang på 20 pro-
cent i samme tidsrum. n

mange lande sigter mod grøn 
vækst som en vej ud af krisen

Hold øje med 
den grønne 
trend i Kina
IEA-prognose: Lande uden for OECD vil 
bruge mere energi end OECD allerede i 
2015 – ført an af BRIK-landene, især Ki-
na. Kinas energiforbrug var i 2000 en tred-
jedel af USA’s. I 2006 2/3 – og ifølge IEA 
vil det overgå USA’s i 2020. Kina er ver-
dens største udleder af CO

2
 og andre driv-

husgasser, og vil forbruge 15 pct. af ver-
dens energi i 2010. Landets primære ener-
gikilde er kul – Kina er verdens største 
producent og forbruger af kul. Der er al-
lerede nu flere kulkraftværker i Kina end 
i USA, Storbritannien og Indien tilsam-
men. Kul repræsenterer en alvorlig miljø-
mæssig og helbredsmæssig trussel for Ki-
na, og resulterer i dyre skadevirkninger 
hvert år. 

Men Kina er fuldt opmærksom på mil-
jøproblemerne og effekterne af global op-
varmning; herunder ekstreme vejrbegi-
venheder og risikoen for landets anseelse 
som verdens største udleder af CO

2
. Og 

derfor er der en massiv udvikling i gang 
inden for udvikling af alternative energi-
kilder og andre aspekter inden for Clean 
Technology. Kina er allerede i dag verdens 
største producent af solceller og elbiler. 
Aktuelt genererer Kina 17 pct. af landets 
elektriciet og 7 pct. af landets samlede 
energiforsyning fra vedvarende energikil-
der. Kinas National Renewable Energy 
Law, implementeret for at fremme udvik-
lingen og udnyttelsen af vedvarende ener-
gi, har som mål at producere 20 pct. af 
landets elektricitet og 16 pct. af energien 
fra vedvarende energikilder i 2020. 

Også Indien skal man holde øje med. 
Ifølge FN vil Indiens befolkning (1,1 mia.) 
vokse med over 1 pct. årligt indtil 2020, 
hvilket øger energiefterspørgselen. Aktuelt 
producerer Indien 50 pct. af energien fra 
kul, men Indien har kun omkring 7 pct. af 
verdens kulreserver – omkring det halve af 
Kinas. Indien har derfor i den 11. femårs 
plan (2007-2012) erkendt behovet for at 
investere i, udvikle og anvende ukonventi-
onelle energikilder såsom vind, mindre 
vandkraftværker, biomasse og sol. Indien 
planlægger at øge energiproduktionen fra 
disse kildrer til 183.000 MW i 2032. n



Fire nøglefaktorer i markedet, 
som med stor sandsynlighed 
vil bane vejen for yderligere 
stigninger i aktiemarkedet. 

1. fortsatte stigninger i 
efterspørgselen

2. at investorerne dækker 
undervægtede positioner 
i aktiemarkedet

3. at der kommer fokus på 
valueringen, som er relativt 
attraktiv på dette tidspunkt 
i opsvinget

4. svagere deflationære  
impulser. 
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I marts i år var Kongshaugs mål for USA’s 
ledende markedsindeks S&P 500 ved årets slut-
ning på 950. Men nu er det spirende økono-
miske opsving ved at manifestere sig tidligere 
end ventet. Det fremgår bl.a. af, at de fem for-
udsætninger, som aktiestrategen tidligere hav-
de opstillet som betingelser for, at kunne tale 
om et økonomisk opsving og dermed også 
grundlag for en vedholdende opadgående trend 
i aktiemarkedet – stort set er opfyldt. 

De fem forudsætninger var et opsving i den 
globale industricyklus; en fortsat bedring af 
kreditkrisen; stabilisering af det amerikanske 
boligmarked; stop for nedjusteringer af ind-
tjeningsforventninger til 2009/2010 samt en 
normalisering af den såkaldte risikopræmie – 
dvs. det merafkast, som aktieinvestorerne kræ-
ver i forhold til statsobligationer.

Alle forudsætninger er nu opfyldt – men også 
mere eller mindre afspejlet i kurserne. Hvad 
skal der så til for, at markedet kan fortsætte 
med at stige?

»Efter min vurdering er der fire nøglefakto-
rer i markedet, som med stor sandsynlighed vil 
bane vejen for yderligere stigninger i aktiemar-
kedet i de kommende måneder. Det drejer sig 
om fortsatte stigninger i efterspørgselen; at in-
vestorerne dækker undervægtede positioner i 
aktiemarkedet; at der kommer fokus på value-
ringen, som er relativt attraktiv på dette tids-
punkt i opsvinget samt svagere deflationære 
impulser. Hvis de forudsætninger gradvist op-

fyldes i den kommende tid er der basis for, at 
det amerikanske marked stiger op til 1050 ved 
årets slutning,« siger Morten Kongshaug.

Hvis der virkelig er tale om et opsving i ame-
rikansk økonomi og verdensøkonomien som 
helhed, og aktierne forekommer relativt billige 
på dette tidspunkt, så burde yderligere stig-
ninger måske være mulige?

»Grunden til at vi løfter med vores mål for 
årets slutning med kun 10-11 pct. er, at der sta-
dig er mange udfordringer og dermed usikker-
hedsfaktorer for amerikansk økonomi. For ak-
tiemarkedet vil den største udfordring her i an-
det halvår være et nedadgående pres på salgs-
priserne for mange virksomheder. Deflationært 
pres kan eksempelvis overraske og blive en re-
el udfordring i mange industrier. Tegn på, at 
denne trussel fortoner sig, vil derfor blive be-
lønnet af markedet. Her i andet halvår vil vi 
forvente at se en afdæmpet stigningstakt i le-
digheden og dermed også en stabilisering af 
den personlige indkomst – faktorer, som sam-
men med en stabilisering af huspriserne kan 
fjerne en stor del af frygten for fortsat deflati-
on.«

Vi er en nordisk bank og vores aktieanalytike-
re i Danske Markets Equities dækker udeluk-
kende nordiske aktier. Hvorfor er det så vigtigt 
at kigge så meget på det amerikanske aktie-
marked og amerikansk økonomi – har vi ikke 
vores egne udfordringer her i Norden?

»Efter min mening er der ikke noget vigti-
gere end det amerikanske aktiemarked, når 

Danske Banks aktiestrateg Morten 
Kongshaug tror på yderligere stigninger 
herfra – og peger på de forudsætninger, 
der skal opfyldes.

aKtiestrateg: 

Klar til
2. fase



det handler om investering i nordiske aktier. 
Jo, vi har bestemt vores egne udfordringer, og 
det hele ser generelt ikke lyst ud lige nu. Der 
er lagt op til fortsat lav produktion i mange 
nordiske virksomheder henover sommeren. 
Vi har et økonomisk kollaps i Baltikum, som 
også påvirker de europæiske og nordiske øko-
nomier, finanssektoren og erhvervslivet. Og vi 
har en dyb økonomisk krise i den nordiske re-
gion, herunder et boligmarked, der er mere 
end et år efter det amerikanske, hvad angår 
priskorrektion og stabilisering. Ikke desto min-
dre – ingen af disse temaer er lige så vigtige 
for nordiske investorer som den sandsynlige 
styrke eller svaghed af kurstrenden på Wall 
Street.«

Hvis vi antager, at forventningerne om et op-
sving opfyldes i de kommende måneder be-
kræftes af virkeligheden, hvilke aktier og sek-
torer bør man så koncentrere sig om?

»Umiddelbart bør man i et cyklisk opsving 
have en overvægt af cykliske aktier. Man skal 
dog være opmærksom på, at netop de cykli-
ske aktier er steget ret markant gennem de se-
neste måneder. Man så en tilsvarende situati-
on i 2000-2002 krisen. De cykliske aktier steg 
voldsomt, da økonomien bundede, og forvent-
ningerne til opsvingets styrke blev ikke ind-
friet så hurtigt, som markedet havde regnet 
med. Man burde efter den første voldsomme 
stigning have skiftet en del af de cykliske ak-
tier ud med flere defensive aktier, som nåede 
et kursniveau i forhold til deres indtjenings-
udsigter og de cykliske aktier, der ikke var for-

tjent. Jeg tror, vi ser det samme denne gang. 
Derfor bør man på dette tidspunkt udskifte 
en del af de cykliske aktier med defensive ak-
tier.«

Hvilke kriterier skal man generelt bruge, når 
man udvælger aktier i en tid som denne, der – 
uanset prognoserne om opsving – er relativt 
dyster og præget af mange udfordringer og 
usikkerhedsfaktorer?

»Man skal gå efter selskaber med lav gæld, 
højt frit cash flow, selskaber uden behov for 
at rejse ny kapital, kvalitetsaktier med solide 
brands. Selskaber med relativt stabile margi-
ner, idet der er udsigt til faldende outputpri-
ser i mindst et halvt år endnu – og så skal man 
sikre sig den førnævnte balance mellem de-
fensive og cykliske aktier og generelt god spred-
ning på mange sektorer.« 

sektoranbefalinger
Når de professionelle investorer skal sammen-
sætte porteføljen, så taler de om »neutral«, 
»overvægt« og »undervægt«. Det vil sige i for-
hold til, hvor meget de enkelte sektorer væg-
ter i benchmarket, man måler porteføljens af-
kast imod. Aktuelt anbefaler Morten Kongs-
haug f.eks. undervægt af industri, hvilket umid-
delbart kan forekomme overraskende, når der 
venter et opsving forude, netop i høj grad dre-
vet af en vending i den globale industricyk-
lus.

»Det hænger sammen med, at vi har haft et 
stærkt rally i industri allerede, og den aktuel-
le efterspørgsel er ganske enkelt ikke stærk til 

at kunne matche den 
meget store overka-
pacitet i industrien p.t. 
– heller ikke i takt med 
vendingen i industri-
cyklen, som er i gang. 
Man skal generelt væ-
re forsigtig med cyk-
liske aktier. Det gæl-
der også kapitalgoder 
– netop overkapaci-
teten gør, at det har 
lange udsigter, før vi igen ser investeringer fra 
virksomhederne. Finans tror vi heller ikke på 
endnu, selv om aktierne kan se billige ud. Vi 
foretrækker forsikring frem for banker, idet 
bankerne i lang tid endnu vil være pressede, 
de er for vanskelige at gennemskue, og de har 
udsigt til tab i forbindelse med de stadig fal-
dende boligpriser. De sektorer, man bør over-
vægte er Health Care, Tele og IT. IT-selskaber-
ne er generelt præget af lav eller ingen gæld, 
og vil nyde godt af den cykliske medvind. Te-
leselskaberne befinder sig i nogle generelt me-
get stærke væksttrends. Og Health Care tror 
jeg også står over for en meget stærk vækst-
periode – ikke mindst drevet af en stærkt sti-
gende efterspørgsel fra de regioner, hvor vi al-
lerede nu og i lang tid fremover vil opleve den 
største økonomiske vækst – nemlig Emerging 
Markets. Det bliver de stærkeste udviklings-
økonomier, især de asiatiske, der vil spille en 
væsentlig rolle i det globale opsving.« n

7

morten kongshaug

getty images

 Man skal gå efter 
selskaber med lav 
gæld, højt frit cash 
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det er langt fra alle, der tror, at vi er på vej mod 
et økonomisk opsving, som retfærdiggør 
yderligere stigninger på aktiemarkedet. 

John Mauldin, amerikansk forfatter til flere bestsel-
lere om investering, har – som mange af de iagttage-
re i hans store netværk i den finansielle verden han 
jævnligt refererer til – vanskeligt ved at se lyset. Han 
påpeger flere forhold, der tyder på et trægt, svagt og 
jobløst opsving.

Kapacitetsudnyttelsen i amerikansk økonomi er om-
kring 65 pct. – ikke betryggende da alt under 80 er et 
sygdomstegn. Faktisk er aktuel produktion i forhold 
til potentialet nu på det laveste niveau siden 30’erne. 
På den baggrund er der ikke udsigt til, at virksomhe-
derne foreløbig vil investere i øget kapacitet. 

Gennemsnitstiden for en ledig uden for arbejds-
markedet på det højeste niveau i 60 år – 22,5 uger – 
og stadig stigende. Dagpengene stopper ved 39 uger, 
en grænse, der i forvejen er hævet midlertidigt fra 26 
uger. En udvikling, der indikerer, at det heller ikke 
bliver forbrugerne, der løfter USA op igen. De er nem-
lig også begyndt at gøre noget de ikke har gjort i man-
ge år – de sparer op.

Opsparingskvoten er steget til 6,9 pct. i USA på me-
get kort tid. Men faktisk var det engang »normalt« om-
kring 12 pct., og Mauldin påpeger, at det i historisk 
perspektiv ikke vil være udsædvanligt, hvis kvoten sti-
ger til 9 pct. eller mere på få år. Det vil betyde, at for-
bruget falder med 9 pct. og det vil kunne mærkes på 
økonomien, hvis dette bliver det nye normalniveau, 
idet forbruget i 2006-2007 (hvor opsparingskvoten var 
omkring nul) udgjorde omkring 70 pct. af BNP. Efter-
spørgselen vil slet ikke svare til produktionskapacite-
ten – og det betyder lukning af flere fabrikker og for-
retninger. 

Det kan i høj grad også mærkes på verdensøkono-
mien, når amerikanerne holder på pengene – i 2007 
udgjorde USA’s privatforbrug 21 pct. af verdens BNP. 
Så begynder amerikanerne nu for alvor at spare op, 
er der heller ikke udsigt til, at vi foreløbig når det ni-
veau for verdenshandel og transport, der var gælden-
de før krisen. Mauldin peger på, at verdens 15 stør-
ste eksporterende lande har oplevet et fald i samhand-
len på 30 pct. og at transportsektoren – luftfart, last-
biler, jernbaner og shipping – er nede med 20 pct.

Boligbyggeriet udgjorde engang 5 pct. af BNP, og 
derfor har kollapset trukket ned i USA’s BNP. Men 
boligmarkedet er formentlig tæt på en bund, vurde-
rer Mauldin – og selv hvis det falder yderligere her-
fra, vil et fald fra det langt lavere niveau betyde et 
meget mindre fald i BNP end før. Det samme gæl-
der lagerbeholdningerne, der på et tidspunkt finder 
et nyt normalniveau. Mauldin sammenligner den 
økonomiske udvikling med en mand, der springer 
ud med faldskærm. Når den er foldet ud, falder han 
stadig, men det går langsommere.

»Sådan er det i dag. Økonomien falder stadig, men 
faldskærmen har foldet sig ud. Vi når bunden på et 
tidspunkt, og vi vil finde det nye normalniveau. Vi må 
bare justere vores aktiviteter og planer omkring den 
nye destination.«

Mauldin er overbevist om, at USA igen på et tids-
punkt i fremtiden vil være i stand til at vokse med 
vækstrater på 3 pct. og nå en ledighed på 4 pct.

»Men det vil tage mere end nogle få år, især hvis 
skatterne hæves så meget, som der tales om i visse 
kredse,« lyder den dystre melding, men han åbner 
dog op for lidt optimisme til slut. 

»I det næste årti vil en række nye teknologier og 
industrier blive skabt. Entreprenører vil respondere 
med nye innovationer og forretningsområder. Jobs, 
der ikke nu kan ses i horisonten, vil springe frem. 
Som et samfund må USA imidlertid arbejde sig igen-
nem overdrivelserne fra en livsstil, der var pustet op 
af en stadigt stigende gæld og et forbrug, der var ude 
af kontrol. Det vil ske med tiden. Men det vil tage tid, 
og vi er nødt til at justere vores forventninger til at 
tage højde for det,« understreger John Mauldin. n

sKeptisK inVesteringsguru

 Økonomien falder stadig, men
 faldskærmen har foldet sig ud. 
 Vi når bunden på et tidspunkt, og 
 vi vil finde det nye normal niveau.« 
 john mauldin · investeringsguru
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Så meget udgjorde USA’s privat-
forbrug af landets BNP. i 2007
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volatiliteten falder,  
usikkerheden aftager,
men optimismen  
er behersket
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Optionsmarkedet indregner stadig en 
betydelig risiko for, at aktiemarkedet kan 
ligge langt under det aktuelle niveau i 
2010.

Betragter man den forventede volatilitet på 
optionsmarkedet, kan man konstatere, at der 
er en øget tillid til aktiemarkedet. Men aktø-
rerne på optionsmarkedet indregner stadig en 
betydelig risiko for, at aktiemarkedet kan lig-
ge langt under det aktuelle niveau i 2010.

De fleste analytikere, økonomer og iagtta-
gere på de finansielle markeder mener, at ak-
tiernes bearmarked er overstået. Finanskrisen 
er ikke længere den store trussel. Nu er det 
den økonomiske krise, det handler om. Og 
her er det opmuntrende, at de seneste 3-4 må-
neder har budt på nøgletal og tendenser, der 
indikerer, at et svagt opsving her i andet halv-
år er sandsynligt. 

Dermed er der udsigt til en fremgang i den 
generelle efterspørgsel efter diverse varer og tje-
nester – og dermed også vækst i virksomhe-
dernes indtjening, i hvert fald nogle, og det er 
nu en gang forventninger til virksomheders 
indtjening, der bestemmer aktiekurserne.

På optionsmarkedet er en meget vigtig fak-
tor for optionernes pris den såkaldte volatili-
tet. Den implicitte volatilitet i en option ud-
trykker, hvor stort et kursudsving, der var den 
generelle markedsforventning ved kontrak-
tens indgåelse. 

Idet man antager, at de daglige kursændrin-
ger på det finansielle aktiv, det drejer sig om, 
følger en såkaldt normalfordeling (se boks s. 
10), så fortæller volatiliteten noget om det 
sandsynlige udfaldsrum for kursen i kontrak-
tens løbetid. Antag f.eks., at S&P 500 ligger i 
kurs 900, og at volatiliteten på indekset for en 

kontrakt med en løbetid på et år er 30 pct. 
Det betyder med andre ord, at indekset med 
68,3 pct. sikkerhed vil ligge inden for 630-
1170 inden for det kommende år. Og det med 
95,4 pct. sikkerhed vil ligge inden for 360 til 
440 – en difference på 1080.

udfaldsrummet er blevet mindre
I INVESTERING marts 2009, hvor markedet 
satte ny bundrekord op til redaktionens slut-
ning, udførte Goldman Sachs nogle interessan-
te beregninger for os, idet banken så på, hvad 
den implicitte volatilitet på optionsmarkedet 
sagde om forventningerne til fremtiden.

Da beregningerne blev foretaget 24. feb., lå 

S&P 500 i 743, og ingen vidste, om bunden var 
nær (det blev 666 d. 6. marts). Det var yderst 
begrænset med godt nyt på den økonomiske 
front samtidig med, at finanskrisen stadig hav-
de godt fat, og der var stor frygt for nye kol-
laps blandt finanssektorens giganter. Disse dy-
stre forhold vejede naturligvis tungt på opti-
onsmarkedets forventninger. Som sagde, at S&P 
500 med 90 pct. sikkerhed ville bevæge sig in-
den for 255-1165, hvis vi så et år frem. 

Siden bunden blev nået i marts og mere lo-
vende økonomiske tegn er spiret frem har ten-
densen været en faldende volatilitet. Den fak-
tiske volatilitet for den seneste måned (ud-
trykt annualiseret) er faldet til under 20 pct. ›

 Økonomien falder stadig, men
 faldskærmen har foldet sig ud. 
 Vi når bunden på et tidspunkt, og 
 vi vil finde det nye normal niveau.« 
 john mauldin · investeringsguru
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normalfordelingen 
– en behagelig, men fejlagtig antagelse

inden for den finansielle verden er det en udbredt an-
tagelse, at de daglige kursændringer på eksempelvis 
aktier følger en såkaldt normalfordeling. denne anta-
gelse er gængs i langt de fleste risikostyringsmodel-
ler og er et grundlæggende element i prisfastsættel-
sen på optionsmarkedet. antagelsen er yderst beha-
gelig, da man med kendskab til blot to tal – gennem-
snittet og standardafvigelsen – kan lave en fuldstæn-
dig dækkende beskrivelse af den statistiske fordeling 
– noget man ikke ikke kan gøre med andre statistiske 
fordelinger. med normalfordelingen ved man, at kur-
sen på et givent indeks eller en aktie inden for en gi-
ven tidshorisont med 68,3 pct. sandsynlighed vil be-
finde sig inden for et interval på +/- 1 standardafvi-
gelse. og med 95 pct. sandsynlighed inden for +/- 2 
standardafvigelser (volatiliteten er standardafvigel-
sen omregnet til en annualiseret procentsats).

i virkeligheden følger kursudviklingen på aktiemar-
kedet (og andre finansielle markeder) ikke normal-
fordelingen. der er flere små kursændringer end nor-
malfordelingen tilsiger – og endnu værre – der er 
langt flere ekstreme kursudsving. læs mere om det-
te i investering oktober 2008 s. 8-11 samt nov. 
2008, s. 19. 

tidligere numre findes i netbanken. 
n efter log-on vælges i venstre side menupunkter-

ne »investering«, »nyheder og analyser« og »WeB-
redaktionen«. 

n Herefter kan du se linket til arkivet over tidligere 
numre i den nederste boks til højre på siden. 

Volatilitet – definition
den implicitte vol. for et givet aktiv – f.eks. en aktie 
eller et aktieindeks - er et udtryk for det kursudsving 
markedet forventer i kontraktperioden. den svarer 
ikke nødvendigvis til det kursudsving, man har ob-
serveret i den forgangne tilsvarende periode.

volatiliteten udtrykkes altid som en årlig procent-
sats. 
antag en call-OptiOn (at the money) på en ak-
tie i kurs 100 med en løbetid på et år og en implicit 
volatilitet på 30 pct. det udtrykker, at aktien med 
68,3 pct. sikkerhed vil ligge mellem kurs 70 og 130 
om et år. 
antag nu, at kontrakten kun løber en måned, og 
volatiliteten også her er 30 pct. årligt. Hvis man vil 
beregne det sandsynlige udfaldsrum for en måned, 
så skal man dividere den årlige vol. med kvadratro-
den af tiden – dvs. her kvadratroden af 12 – hvilket 
giver en vol. på 8,7 pct. og aktiekurs ved udløb i in-
tervallet 91,3-108,7 samt 82,6-117,4 med hhv. 68,3 
pct. og 95,4 pct. sandsynlighed. 
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for det amerikanske marked, hvilket vil sige, 
at den faktiske kursudvikling har nået »nor-
male tilstande«. 

Men normaliteten har dog ikke ramt den 
forventede volatilitet endnu. Den volatilitet, 
der handles i optionsmarkedet for øjeblikket, 
er lige under 30 pct. for de udviklede lande, 
og det afspejler, at der fortsat er relativt stor 
usikkerhed i markedet – ikke mindst om hold-
barheden af det økonomiske opsving, forbru-
gernes købelyst, kraftigt stigende statsgæld, 
bankernes sundhedstilstand m.v. 

Denne usikkerhed fører til forventning om 
relativt store kursudsving på aktiemarkedet, 
hvis vi ser et år frem, og dermed et stort ud-
svingsinterval for aktiemarkedet. Som det frem-
går af den opdaterede figur, så indebærer den 
aktuelle implicitte volatilitet på optionsmarke-
det i øjeblikket, at S&P 500 med 90 pct. sand-
synlighed vil befinde sig mellem 430 og 1270 
om et år. Det lyder stadig voldsomt, men det 
er dog en fremgang i forhold til for et år siden, 
hvor finanskrisen begyndte at blusse op, og ud-
faldsrummet gik fra 800 til knap 1800. Men et 
godt stykke fra forventningerne i midten af 
2005 og et år frem – et »normal-år« – hvor ud-
faldsrummet gik fra 820 til 1480. Også forvent-
ningerne i 2006 og 2007 var det, man i histo-
risk perspektiv vil kalde normal-år.

stadig unormalt
Så vi er med andre ord stadig i en usikker, 
unormal situation. Bearmarkedet kan meget 
vel være slut, men det er ikke ensbetydende 
med, at aktiemarkedet om et år ligger højere 
end nu. Overordnet set er der dog en række 
lyspunkter, og udgangspunktet i Danske Ana-
lyse er, at vi er på vej ind i et opsving. Dan-
ske Banks aktiestrateg Morten Kongshaug vur-
derer bl.a. på den baggrund, at aktiemarkedet 
er i en vedholdende fase og vil ligge højere 
ved årets udgang (se s. 6). 

I et bearmarked har enkeltaktier og sekto-
rer en tendens til at falde i takt over en bred 
kam – man siger, at korrelationen mellem sek-
torerne er høj. I et stærkt bullmarked kan man 
opleve det samme – tilliden til fremtiden og 
risikovilligheden er så stor, at man også her 
ser aktiemarkedet stige massivt uden den sto-
re skelen til vigtige fundamentale forskelle. 

Lige nu er vi i en fase, hvor usikkerheden 
stadig er stor, og sektorer og enkeltaktier skal 
skille sig positivt ud for at bejle til investorer-
nes gunst. Korrelationen mellem sektorerne 
er faldende. Stockpicking er vigtigt i denne fa-
se. Man skal f.eks. ikke ukritisk købe cykliske 
selskaber, selv om der er et opsving i sigte. 
Man skal heller ikke på storindkøb i finans 
med bind for øjnene, selv om mange aktier 
her ser billige ud. Ganske vist er finanskrisen 
mere eller mindre afblæst, men der er stadig 
mange afskrivninger og trange tider i vente 
for bankerne.

større risiko i emerging markets
I tabellen på side 11 kan man se aktuelle for-
ventede volatiliteter på regions- og sektorni-
veau. Som det fremgår er volatiliteten og der-

 d e r i Vat e r

›



1 1

med den forventede risiko noget højere i Emer-
ging Markets end i de udviklede lande. Til gen-
gæld er vækstmulighederne i Emerging Mar-
kets også anderledes gunstige (ex. Østeuropa), 
og sammenholdt med de strukturelle ændrin-
ger, der pågår i verdensøkonomien i disse år, 
er den risiko måske i virkeligheden for høj i 
forhold til den forbedring, der er sket på man-
ge områder over de seneste 10-15 år. Verden 
forandrer sig, og det gør Emerging Markets 
og deres stabilitet og position i verdensøko-
nomien i særdeleshed også. 

På sektorniveau er volatiliteten højere blandt 
de cyklisk følsomme som råvarer, energi, in-
dustri og forbrugsgoder. Mens forbrugsvarer 
og Health Care traditionen tro er mere stabi-
le. Det er vigtigt som investor, at man er op-
mærksom på disse forskelle. Ikke mindst i en 
periode som denne, hvor der er usikkerhed 
om verdensøkonomiens kurs. En usikkerhed, 
der for nylig blev bekræftet af Verdensbankens 
nedjustering af dens prognose for den globa-
le økonomi til 2,0 pct. i år mod 2,3 pct. esti-
meret i marts. Hvis man har købt mange cyk-
liske aktier til porteføljen i forventning om, at 
vi er på vej mod et pænt opsving USA og Euro-
pa, så kan man tjene godt på en sådan ekspo-
nering. Det vil til gengæld også gøre mere ondt, 
hvis den økonomiske udvikling viser sig skuf-

fende. Dette er et forhold, man skal gøre sig 
klart. Vælger man en stærk eksponering i sek-
torer med relativt høj volatilitet tjener man re-
lativt godt på en stærk trend i aktiemarkedet 
underbygget af en solid økonomisk udvikling. 
Til gengæld lider man også større tab, hvis ud-
viklingen går dårligere end ventet.

For en del opleves denne sandhed på den 
dårlige måde. De kan have valgt en for heftig 
eksponering mod eksempelvis cykliske selska-
ber. Hvis tingene udvikler sig skuffende, og 
markedet får et måske kun midlertidigt tilba-
geslag, får de relativt store tab. Som modtræk 

hertil orienterer de porteføljen i en mere de-
fensiv retning. Når markedet så kører op igen, 
vil de opleve et afkast, der måske er mindre 
end markedsafkastet, fordi porteføljen nu er 
relativt defensiv – og det vil forekomme fru-
strerende. Til gengæld har de ikke den samme 
risiko ved et nyt tilbageslag i markedet. Risiko 
kan belønnes, men det kan også koste penge. 
n

eKsempler på 3 mdr. implicit VOlatilitet (i %, annualiseret)

regiOner seKtOrer

s&p 500 (usa) 28 råvarer 37

Ftse 100 (uK) 26 energi (usa) 37

nasdaq 100 (usa) 29 industri 34

s&p latam 45 Finans 46

hang seng china 43 biotek 30

topix (japan) 26 health care (europa) 18

eurostoxx 50 29 teknologi 27

daX (tyskland) 29 Forbrugsgoder 34

msci emerging markets 43 Forbrugsvarer 20

kiLDe: goLDman sachs

p
o

Lfo
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en af tvivlerne. Warren Buffet, verdens nu næstrigeste mand, har skabt sin formue på Value investing. Warren Buffet har ikke den store tiltro til, at obama-administra-

tionen selv med massive hjælpepakker og finanspolitiske indsprøjtninger vil være i stand at løfte amerikansk økonomi ud af krisen så hurtigt, som administrationen selv 

og mange økonomer og finanshuse tror. han sagde for nylig: »you can’t produce a baby in one month by getting 9 women pregnant. it just doesn’t work that way.«
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kiLDe: X

novozymes står  
stærkt i klimatrenden

DKK NOVOZYMES/KILDE: REUTERS

3
0

-0
6

-2
0

0
4

3
0

-1
0

-2
0

0
4

3
0

-0
2

-2
0

0
5

 3
0

-0
6

-2
0

0
5

3
0

-1
0

-2
0

0
5

3
0

-0
2

-2
0

0
6

3
0

-0
6

-2
0

0
6

3
0

-1
0

-2
0

0
6

3
0

-0
2

-2
0

0
7

3
0

-0
6

-2
0

0
7

3
0

-1
0

-2
0

0
7

3
0

-0
2

-2
0

0
8

3
0

-0
6

-2
0

0
8

3
0

-1
0

-2
0

0
8

3
0

-0
2

-2
0

0
9

3
0

-0
6

-2
0

0
9

200

300

400

500

600

700

800

Bank of america Corporation (BaC) tilbyder en bred vifte af bankre-
laterede og andre finansielle ydelser i hele usa. selskabet opererer 
gennem tre forretningsområder; forbrugere og mindre virksomheder, 
større virksomheder og investering, samt kapitalforvaltning og for-
mue. 

goldman sachs (gs) vurderer, at BaC står stærkt efter en suc-
cesfuld kapitaludvidelse på 1,25 mia. nye aktier. endvidere har sel-
skabet gennem sit nylige frasalg af ejerandelen i en kinesisk storbank 
realiseret en nettogevinst på usd 3,5 mia. efter skat. 

af potentielle kurstriggere forude kan nævnes en ekstra fokus på 
aktien op til rapporteringen for andet kvartal, som gs venter vil vise 
en væsentlig forbedring af de bogførte aktiver. endvidere vil det gå 
op for investorerne, at aktien har ligget kunstigt lavt som følge af usik-
kerhed omkring kapitaludvidelsen, vurderer gs.

de største risici ved aktien er en uventet forværring af kreditsitu-
ationen, og yderligere behov for kapital. 

gs har en købsanbefaling på aktien med 12 mdr. kursmål i 15 
usd. 

er underVurderet

USD BANK OF AMERICA/KILDE: REUTERS
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være fokus på løbende produktlancering og herunder udvikling af nye tek-
nologier, der vil være med til at sikre novozymes’ stærke position i sek-
toren.

risici ved aktien vil være problemer i pipeline/produktintroduktion, 
faldende brændstofpriser/brændstofvolumener, stigende/fortsat høje 
inputpriser og selskabets dollarfølsomhed. dme har en akkumulér- 
anbefaling og et 12 mdr. kursmål på 435 dKK.

novozymes er som verdensleder på det industrielle marked for enzy-
mer, mikroorganismer og biopharmaceutiske ingredienser stærkt pla-
ceret inden for sine to forretningsområder enzyme Business og Bio-
Business. enzyme Business, der dækker over vaskemiddel-, tekniske, 
fødevare- & foder-enzymer, står for hovedparten af både selskabets 
omsætning og bruttoresultat med over 90 pct. på begge poster.

novozymes har generelt et stærkt brand med stærke markedsposi-
tioner og ledende teknologi i en sektor med høje indtrængningsbarrierer. 
aktien er særlig interessant som følge af den stærke og stadigt stigen-
de globale politiske fokus på alternative energiformer, ikke mindst som 
følge af klimatopmødet i København til december. novozymes produce-
rer og udvikler nemlig de enzymer, der anvendes til fremstilling af bioet-
hanol – den type biobrændsel, der indgår i de langsigtede energipolitiske 
mål for både usa og europa.

volumen og produktivitet er på vej tilbage i enzymforretningen for 1. 
generations (1g) bioethanolproduktion, og mere vigtigt - 2. generations 
(2g) bioethanol på vej frem. det stadigt nye og umodne marked for 2g 
bioethanol er et marked, der spås betydeligt vækstpotentiale for novo-
zymes, da novozymes udvikler og producerer de enzymer, der anvendes 
i nedbrydningen af planternes cellulosemateriale til fremstillingen af bio-
ethanol (se mere s. 22). fremadrettet er nyhedsflowet derfor vigtigt på 
den front – og det forventes at være positivt og bekræfte, at enzymudvik-
lingen og konversionsprocessen til stadighed forbedres og dermed ryk-
ker et kommercielt gennembrud i stor skala tættere på. 

det ventes også, at novozymes i år vil lancere enzymer til erstatning 
af overfladeaktive stoffer, der benyttes i vaskemidler. Herunder vil der 
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graferne viser kursudviklingen for de respektive aktier. Bemærk, at tidligere års kursudvikling ikke er  
en pålidelig indikator for den fremtidige kursudvikling. Bemærk ligeledes, at udsving i valutakursen kan 
påvirke afkastet på de udenlandske aktier.
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graferne viser kursudviklingen for de respektive aktier. Bemærk, at tidligere års kursudvikling ikke er  
en pålidelig indikator for den fremtidige kursudvikling. Bemærk ligeledes, at udsving i valutakursen kan 
påvirke afkastet på de udenlandske aktier.

e.on ag er et tysk elektricitets- og gasselskab, som er engageret i hele 
værdikæden – alt fra generering af strøm og gasproduktion til salget til 
den enkelte forbruger.   

denne aktie er interessant at købe nu, da selskabet står foran en stor 
plan om frasalg af ikke-kerneaktiviteter – et program, der skal frigive eur 
10 mia.  goldman sachs (gs) estimerer, at minimum eur 5 mia. vil kom-
me fra salg af positioner med svagt afkast og mindre strategisk værdi. en 
sådan strømlining af selskabet ser gs som positiv for gruppens fremtidi-
ge afkast og værdiansættelse. endvidere handles aktien på nuværende 
tidspunkt lavt i forhold til selskabets indtjening. 

af potentielle begivenheder forude, der kan påvirke kursen markant op-
ad,  er  højere energipriser, som selskabet er væsentligt eksponeret mod. 
Hvis omstruktureringen lykkes i samme grad som ventet, vil dette des-
uden virke understøttende på kursen.  

særlige risici ved aktien er lavere energipriser, mindre restrukturering 
end ventet, og en større grad af politisk indblanding, f.eks. i form af ekstra 
afgifter på atomenergi.  gs  har en købsanbefaling på aktien og et 12 mdr. 
kursmål på  eur 33,0. 

e.On strØmliner

SEK HUSQVARNA/KILDE: REUTERS

1
3

-0
6

-2
0

0
4

1
3

-1
0

-2
0

0
4

1
3

-0
2

-2
0

0
5

 1
3

-0
6

-2
0

0
5

1
3

-1
0

-2
0

0
5

1
3

-0
2

-2
0

0
6

1
3

-0
6

-2
0

0
6

1
3

-1
0

-2
0

0
6

1
3

-0
2

-2
0

0
7

1
3

-0
6

-2
0

0
7

1
3

-1
0

-2
0

0
7

1
3

-0
2

-2
0

0
8

1
3

-0
6

-2
0

0
8

1
3

-1
0

-2
0

0
8

1
3

-0
2

-2
0

0
9

1
3

-0
6

-2
0

0
9

20

30

40

50

60

70

80

90

Husqvarna er den førende leverandør af værktøj til private og profes-
sionelles vedligeholdelse af udendørsanlæg såsom, veje, parker, ha-
ver etc. produktmæssigt drejer det sig bl.a. om vandingsudstyr, plæ-
neklippere, hækkesakse m.m. under produktnavne som gardena, fly-
mo, og naturligvis Husqvarna.

danske markets equities (dme) vurderer, at Husqvarna har en me-
get fleksibel omkostningsbase, hvor op imod 80-90 pct. af omkostnin-
gerne er variable, hvilket sikrer fleksibilitet og en meget solid mulighed 
for at navigere igennem økonomisk vanskelige tider. Husqvarnas andet 
kvartal vil med stor sandsynlighed blive bedre end det første kvartal i år, 
som følge af en stærkere sæson og en begyndende lagergenopbygning 
i detailbutikkerne. dme mener endvidere, at anden kvartalsrapportering 
igen vil bekræfte Husqvarnas exceptionelle gode indtjening.   

da den finansielle situation i selskabet fortsat er forbundet med en 
vis risiko, udgør udviklingen i pengestrømmene en potentiel kurstrigger. 
endvidere er selskabets nærmeste konkurrenter under hårdt pres, så 
enhver indikation i retning af forventninger om øgede markedsandele vil 
ligeledes kunne påvirke kursen. 

ricisi ved investering i aktien er fortsat en forværring af globale 
konjunkturer, herunder særligt i forhold til boligmarkedet, samt en 
styrkelse af den svenske krone over for den amerikanske dollar. dme 
har en købsanbefaling på aktien med et 12 mdr. kursmål på seK 55 
per aktie. 

EUR E.ON/KILDE: REUTERS
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n r e n t e r  O g  V Æ K s t F O r V e n t n i n g e r

på helt kort sigt kan renterne falde i 
både usa og europa, men ser vi 
udover de næste 3-4 mdr. er der lagt 
op til en stigende tendens især i de 
lange renter.

De lange renter er steget relativt mar-
kant i både USA og Europa de seneste må-
neder. De økonomiske nyheder har overra-
sket positivt, og mere og mere tyder på, at 
det værste af den økonomiske nedtur lig-
ger bag os. Generelt har der været en vok-
sende appetit på risiko på de finansielle mar-
keder, og aktiemarkederne er steget vold-
somt siden marts – om end den seneste tid 
har været præget af stagnation. 

flere rente -
stigninger 
i sigte

 One person has described the crisis
 like this ... on the left of the balance 

sheet, nothing is right. On the right 
of the balance sheet, nothing is left.« 

 ronald o’hanley præsident og adm. dir. for bony mellon asset management
 I forsøget på at forklare the credit crunch.

»

anbefalinger
som udgangspunkt er der lagt op til 
økonomisk stabilisering og massivt 
udbud af statsobligationer – forhold, 
der vil presse lange renter op. på kort 
sigt ventes yderligere fald i de korte 
renter. det anbefales derfor, at man 
tilstræber en relativt lav varighed, og 
bl.a. sælger 30-årige 4 pct. og 5pct. 
obligationer. 30-årige 6 pct. og 7 pct. 
obligationer er derimod en købsmu-
lighed. som udgangspunkt anbefales 
dog relativt korte, fastforrentede obli-
gationer med løbetid 2-5 år. variabelt 
forrentede Cibor-obligationer bør 
undgås, idet vi venter en fortsat nor-
malisering af Cibor-renterne ned mod 
et lavere niveau. 

usa
Markedets tro på, at verdens største økonomi 
er på vej mod bedre tider, er blevet voldsomt 
styrket på det seneste. Således forventer mar-
kedet i øjeblikket, at den amerikanske central-
bank, Federal Reserve (Fed), vil hæve renten 
med et procentpoint i løbet af det næste års 
tid. Det tror seniorøkonom Jesper Fischer 
Nielsen dog ikke på. 

»Det er min vurdering, at de finansielle mar-
keder er alt for aggressive med hensyn til ren-
teforhøjelser i øjeblikket. Inflationen er lav, og 
der er masser af ledig kapacitet i økonomien, 
hvilket bevirker, at der ikke er behov for snar-
lige renteforhøjelser,« siger økonomen. 

Han vil ikke udelukke nye kvantitative lem-
pelser fra Fed efter de seneste kraftige stignin-
ger i renterne, men mener dog, at det er mest 
sandsynligt, at Fed nøjes med at forsøge at tale 
renterne ned de kommende uger, f.eks. ved igen 
at understrege, at den ledende rente vil forbli-
ve uændret igennem en længere periode. 

»På helt kort sigt er der risiko for en kor-
rektion nedad i renterne, men på længere sigt 
forventer vi, at det massive udbud af statsob-
ligationer og den fortsatte forbedring af de 
økonomiske udsigter vil medføre højere lan-
ge amerikanske renter,« siger Jesper Fischer 
Nielsen. 

Han forventer yderligere stejling af den ame-
rikanske rentekurve som følge af højere lange 
renter. Kurven vil først for alvor flade igen, når 
Fed kommer tættere på at forhøje renten. Han 
vurderer, at den første renteforhøjelse kommer 
omkring sommeren 2010.

euroland
Også Euroland er tilsyneladende ved at arbej-
de sig ud af den hårde recession, der blev ud-
løst af finanskrisen og dermed stramningen 
af kreditgivningen, problemer på boligmar-
kederne samt ikke mindst den kraftige op-
bremsning i eksporten som følge af kollapset 
i den internationale samhandel. 

»Vækstbilledet vil forblive forholdsvis dy-
stert det meste af året, da Euroland skal have 
hjælp udefra for at få gang i væksten. Det tror 
vi vil ske i løbet af 2. halvår. Det kraftige fald 
i råvarepriser betyder, at inflationen vil kom-
me under nul i Euroland i år, og inflationen 
vil forblive under ECB’s målsætning de kom-
mende år.«

ECB satte den styrende rente ned med yder-
ligere 25bp til 1 pct. i maj og er nu færdig med 
rentenedsættelserne, mener Jesper Fischer 
Nielsen, men peger samtidig på, at ECB sta-
dig mangler at iværksætte det bebudede op-
køb af covered bonds, men det vil ske i juli. 

 »Det er formodentlig den sidste lempelse 
af pengepolitikken i denne omgang, men ECB 
er fortsat meget langt fra renteforhøjelser. Mar-
kedet tager fejl, når det forventer flere rente-
forhøjelser i løbet af første halvår. Opsvinget 
er i sin spæde begyndelse, inflationen vil for-
blive lav, og der er masser af kapacitet fri i 
økonomien. Der er udsigt til en længere pe-
riode med uændret refi-rente. På kort sigt kan 
en korrektion i de europæiske renter heller ik-
ke udelukkes, og udsving i risikoappetitten, 
ikke mindst i relation til Øst- og Centraleuro-
pa, kan fortsat have stor betydning for de lan-
ge tyske, toneangivende europæiske renter. 
Højere amerikanske renter og forbedrede øko-
nomiske udsigter ventes imidlertid at betyde 
højere renter i Euroland på sigt – om end ren-
testigningen bliver mere behersket end i USA,« 
mener Jesper Fischer Nielsen.

Hvad angår den europæiske rentekurve me-
ner han, at de højere lange renter sandsynlig-
vis også – som i USA – i første omgang vil fø-
re til en lidt stejlere rentekurve. På langt sigt 
vil rentekurven igen flade, når økonomien 
kommer op i gear, og ECB begynder at stram-
me tonen. 

Både pengepolitisk og konjunkturelt halter 
Euroland efter USA, hvilket indikerer, at euro-
pæiske obligationer vil klare sig bedre end 
amerikanske i de kommende kvartaler. n
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Der er flere forhold, man kan kigge på. 
Eksempelvis TED-spread, som er forskellen 
mellem 3 mdr. interbankrenten (USD LIBOR) 
og korte amerikanske statspapirer (Treasury 
Bills). Efter at have toppet over 4 procentpoint 
i oktober/november 2008, er spreadet nu fal-
det til omkring 0,5 – hvilket er nogenlunde 
niveauet fra 2004 til midten af 2007. Godt.

Men så lad os tage statsobligationerne i Euro-
landene. Da verden sidst var normal, var de for-
skellige landes renter på de 10-årige statsobli-
gationer kun 5-15 bp over den toneangivende 
tyske – og sådan skal det jo helst være. Hvis 
nogle lande konsekvent ligger meget højere, så 
er det ganske enkelt uholdbart, at man har fæl-
les valuta. Da krisen var værst, toppede Græ-
kenland med 300 bp over Tyskland, skarpt for-
fulgt af Irland – og Italien lidt længere nede på 
170 bp. Så slemt er det ikke mere. Men der er 
stadig noget galt. Irland har et spænd på lige 
under 200 bp. Grækenland ligger omring 180 
bp og Italien på 115 bp. Spanien, der toppede 
omkring 120 pct. er nede på 80 bp. Skidt.

Men måske er der opmuntring af hente på 
kreditobligationerne. Blandt Investment Gra-
de (IG) havde de allerbedst ratede AAA-obli-
gationer havde i de allergladeste før-krise da-
ge et spænd på kun 20 bp i forhold til stats-
obligationer. Ser man eksempelvis på finan-
sielle virksomheder med AAA-rating i dag er 
spændet på 112 bp – og de AA-ratede har 200 
bp. Rundt regnet en halvering over de seneste 
tre måneder, men stadig langt fra før-krisen.  
Ser man på selskaber uden for finanssektoren 
er billedet det samme. IG-ratede selskaber un-
der ét har oplevet en halvering af spreadet på 
3 måneder, men er langt over før-krisen. 
Skidt.

ITraxx Xover udtrykker spændet mellem stater 
og High Yield-kreditobligationer (de dårligst 
ratede). Det er nu lige under 1000, men toppe-
de omkring 1300. Langt over før-krisen. 
Skidt.

centralbankernes vigtige rolle
Uden centralbankerne ville det hele se meget 
værre ud. I USA har Federal Reserve gået til hi-
storiske yderligheder for at tilføre det finansiel-
le system så meget likviditet, at det ikke kollap-
sede. I Europa har ECB været knap så frembru-
sende. Men rentenedsættelser og diverse kapi-
talindsprøjtninger til bl.a. pengemarkedet har 
også her spillet en vigtig rolle. 

At ECB er fuldt opmærksom på banksek-
torens aktuelle problemer kom til udtryk for 
nylig, da centralbanken gik i gang med det be-
budede opkøb af covered bonds for EUR 60 
mia. - og for første gang i sin levetid lånte ECB 
også penge ud med 1 års løbetid, endda kun 
til 1 pct. 1121 finansielle institutioner ud af 
omtrent 1700 mulige deltog i auktionen, hvor 
ECB tildelte i alt 442,2 mia. EUR. Dermed fort-
satte ECB med at oversvømme markedet med 
likviditet for at hjælpe pengemarkedet med at 
fungere og drive de korte renter ned. Et vig-
tigt element i ECB’s stimulering af økonomi-
en. 

Men også nødvendigt. Centralbankernes 
centralbank, Bank for International Settle-

ments (BIS) har netop offentliggjort sin års-
rapport, og konklusionen er klar: BIS advarer 
kraftigt imod på en økonomisk stabilisering. 
En forbedring af den økonomiske udvikling 
er efter BIS’ opfattelse ganske enkelt ikke hold-
bar, hvis banksektoren er svag. 

Finanskrisen er svækket
Der er ikke finanskrise i den forstand, som vi 
oplevede i 2008, da det var værst, og det fi-
nansielle system var truet af sammenbrud. 
Centralbankerne var hurtige med at træde til, 
og det har stabiliseret det finansielle system. 
Nu er vi så i en slem økonomisk krise. Risiko-
en for et finansielt systemsammenbrud er gan-
ske vist væk, men vi må indstille os på, at ban-
kerne i mange måneder endnu vil være yderst 
tilbageholdende i deres udlånspolitik. Ganske 
normalt i økonomiske krisetider, fordi ban-
kerne taber en hel del på »dårlige lån«. Men 
de er særligt pressede i denne krise, og det 
hænger sammen med kredit- og ejendoms-
boblen, som bankerne var en integreret del af 
– og derfor har finanssektoren som helhed væ-
ret mere involveret i nedturen end normalt. 
Derfor er det stadig nødvendigt med bank-
pakker, og centralbanker, der fastholder histo-
risk lave renteniveauer og deltager i massive 
pengemarkedsoperationer og opkøb af stats-
obligationer (Fed) og covered bonds (ECB). 
Finanskrisen lever, om end i en ret svækket 
version. Men der er langt til normale tilstan-
de i finanssektoren. 

Mange virksomheder vil derfor blive tvun-
get ud i aktieemissioner eller udstedelse af kre-
ditobligationer, som stadig er noget dyrere end 
niveauet umiddelbart, før krisen begyndte at 
eskalere. Det var til gengæld også et historisk 
lavt og ikke fundamentalt holdbart niveau, ud-
løst af flere års alt for ekspansiv pengepolitik. 
Hvor det nye normalniveau for andre obliga-
tioner i forhold statsobligationer ligger, ved vi 
ikke endnu – men alt peger på, at der er basis 
for yderligere indsnævring af rentespænd. n

Gud er død, sagde Nietzsche i 1800- 
tallet. Vi har endnu ikke fået af- eller 
bekræftet den påstand. Men hvad med 
finanskrisen – er den gået over til de 
evige bankkrak, eller er den stadig i live?

finanskrisens
tilstand

 One person has described the crisis
 like this ... on the left of the balance 

sheet, nothing is right. On the right 
of the balance sheet, nothing is left.« 

 ronald o’hanley præsident og adm. dir. for bony mellon asset management
 I forsøget på at forklare the credit crunch.

»
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gÆldsbyrder 
Og demOgraFisKe  
udFOrdringer
Med enorme regninger for de mange 
statslige redningspakker er de offent-
lige gældsbyrder vokset drastisk på 
kort tid. Forude venter imidlertid sam-
fundsmæssige udfordringer, der får 
prisen for finanskrisen til at blegne.
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Verdensøkonomien er lige så stille ved at 
rejse sig, lyder konklusionen fra de fleste øko-
nomer. Ganske vist tegner det ikke lyst for Ja-
pan, der med den aktuelle krise må konstate-
re, at landets BNP, justeret for inflation, fak-
tisk er på samme niveau som i 1992 (der er 
dog udsigt til et midlertidigt opsving i de kom-
mende måneder). Men i andre af verdens vig-
tige regioner ser det mere lovende ud. Kina – 
verdens tredjestørste økonomi, lige efter Ja-
pan – nåede aldrig ned i recessionens hænge-
dynd. Væksten er allerede nu på 6-7 pct., og 
i 2010 er tocifrede vækstrater igen realistiske. 
USA, den største økonomi af alle, ventes her 
i dette kvartal at kunne vise positiv vækst igen. 
Og Europa som helhed ventes også at vise 
fremgang i dette kvartal. 

En væsentlig forklaring på, at en krise, der 
få måneder siden blev udråbt til at være den 
største globale nedtur siden 30’erne, nu alle-
rede er ved at blive aflivet, er, at regeringer 
rundt omkring i verden har gennemført me-
get store redningspakker. Men sammenholdt 
med de faldende skatteindtægter og stigende 
udgifter til ledige, så betyder det også, at bud-
getunderskuddet i en lang række lande er vok-
set massivt. 

Budgetunderskuddet dækkes ind ved at ud-
stede statsobligationer – dvs. statens gæld sti-
ger. En ny analyse fra IMF viser, at den offent-
lige gæld i verdens G20-lande, vil stige fra 78 
pct. af BNP i 2007 til 114 pct. i 2014. Træk-
ker den økonomiske krise dybere spor end 
ventet, mens frygten for defaults (manglende 
evne til at betale statsgælden tilbage) på lan-
deniveau i den udviklede verden vil presse 
renterne op, vil det forøge gældsbyrden, som 
i IMF’s worst case-scenario i så fald vil belø-
be sig til gennemsnitligt 150 pct. af BNP for 
G20 i 2014. 

Det siger sig selv, at alene hovedscenariet 
hæmmer mulighederne for at blive ved med 
at stimulere efterspørgslen med offentlige mid-
ler. Og det er en væsentlig årsag til, at nogle 
frygter, at væksten går i stå allerede igen til 
næste år, hvis det viser sig, at efterspørgselen 
ikke kan klare sig uden »offentlig bistands-
hjælp« som følge af bl.a. banker, der vægrer 
sig ved at låne penge ud, stigende ledighed, 
forgældede forbrugere, stigende opsparings-
kvoter osv. 

pensionsproblemet
Men én ting er udfordringerne på kort sigt 
for de offentlige finanser. Noget andet er det 
længere sigt. Politikerne og borgerne har i 
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mange år været klar over, at de demografiske 
udfordringer forude – især fordi de store ef-
terkrigsgenerationer går på pension allerede 
fra disse år og de næste årtier. Da der ikke er 
efterfølgende generationer af tilsvarende stør 
relse til at fylde hullerne ud i arbejdsstyrken, 
betyder det, at de fremtidige skatteindtægter 
falder og de offentlige udgifter til pension og 
sundhedssektoren stiger markant. 

Sørg for at spare mere op til pension, har 
man derfor sagt i mange år til borgerne. Det 
har derimod været mere trægt med politiker-
nes lyst til for alvor at gå i gang med de nød-
vendige tiltag for at imødegå det problem, der 
lurer i fremtiden – dvs. udover valgperioden 
– en berøringsangst for langsigtede proble-
mer, som også kampen mod den globale op-
varmning stadig lider under.



 m a K r O Ø KO n O m i

En hel del af verdens rige lande har dog alle-
rede gjort en del i form af at hæve pensions-
alderen m.v., men det er langt fra nok. Esti-
mater fra IMF viser, at nutidsværdien af de fi-
skale omkostninger ved en aldrende popula-
tion er 10 gange så stor, som de omkostnin-
ger, der var været i forbindelse med finanskri-
sen. Tages den demografiske udfordring ikke 
op, vurderer IMF, at den offentlige gæld i de 
rige lande, vil nærme sig 200 pct. af BNP i 
2030.

Skatteforhøjelser venter næppe allerede i år 
eller næste år, da man næppe vil risikere at kvæ-
le det svagt spirende opsving, der af mange år-
sager vil være yderst følsomt. Men nogle år læn-
gere ude i fremtiden venter formentlig skatte-
stigninger i forskellige udgaver suppleret med 
udgiftsstramninger, omstruktureringer og æn-
drede prioriteringer på det offentlige budget. 

Oecd advarer om pensionsproblemet
Som følge af finanskrisen mistede private pen-
sionsfonde 23 pct. af deres værdi i 2008 – sva-
rende til i alt 5,4 trillioner USD for OECD’s 
30 medlemslande, skriver OECD i sin nylige 
rapport Pensions at a Glance 2009. Og en gen-
indvinding af det tabte synes ikke lige om 
hjørnet med en historisk global økonomisk 
nedtur, som de rige lande kun langsomt vil 
arbejde sig ud af. De private pensionsordnin-
ger står over for de mest øjeblikkelige og syn-
lige problemer som følge af faldet i aktiekur-
ser og ejendomspriser. Størst synes effekten 
at være, hvor private pensioner allerede spil-
ler en vigtig rolle i forbindelse med opbyg-
ning af indkomster til den ældre alder, såsom 
Australien, Holland og USA, skriver OECD. 
Men offentlige pensionssystemer er naturlig-
vis også tynget af den økonomiske krise, som 
forøger statsgæld og budgetunderskud. 

Eftervirkningerne af den finansielle og øko-
nomiske krise er imidlertid kun en mindre 
del af de udfordringer, der venter forude. Den 
største er den demografiske udvikling – an-
delen af pensionister i forhold til folk i arbej-
de vil stige markant i de rige lande over de 
næste 30-40 år.

Værst bliver det for japanerne. Allerede i 
2007 kunne japanerne notere en lidet attråvær-
dig førsteplads som verdens »ældste befolk-
ning«. Forstået på den måde, at der var 37 pen-
sionister i forhold til 100 arbejdsaktive – sva-
rende til 2,7 i arbejde per pensionist. I 2050 vil 
der være 1,23. 

De yngste OECD-befolkninger var i 2007 i 
Mexico og Tyrkiet med tal på hhv. 10 og 6,7 
erhvervsaktive per pensionist. Fire af de fem 
primært engelsktalende lande – Australien, 
Canada, Irland og USA – har alle en relativt 
favorabel demografisk situation med tal fra 
4,6 til 5,9. 

Udviklingen af pensionsbyrden afhænger af 
dødsrater, fødselsrater og migration. OECD-
lande har oplevet en fortsat stigning i forven-
tet levetid, som ventes at fortsætte i fremtiden. 
Dette forøger antallet af ældre og dermed og-
så antallet af pensionister. Der har også været 
betydelige fald i fødselstallene, hvilket i sagens 
natur reducerer antallet af mennesker på vej 
ind på arbejdsmarkedet. Da børnene allerede 
er født, kender vi omfanget af, hvordan antal-
let af folk i arbejdsstyrken vil ændre sig over 
de næste to årtier. Eksempelvis faldt fødselsra-
ter i gennemsnit under »erstatningsniveauet« 
i OECD-landene omkring 1980 – hvilket be-
tyder, at hver ny generation er mindre end dens 
forældres. I 2000 f.eks. implicerede antallet af 
fødsler, at gruppen af »millennium babies« vil-
le være 20-25 pct. mindre end dens forældres 
generation. Der er imidlertid stor usikkerhed 

om, hvordan fødselsrater vil udvikle sig i frem-
tiden. 

For OECD som helhed, vil hastigheden af 
befolkningsaldring accelerere fra et lavpunkt 
i 2006 til en top i 2013. Antallet af erhvervs-
aktive per pensionister vil falde fra det nuvæ-
rende niveau på 4,2 til 3,3. Fra 2030 og frem-
efter vil den demografiske aldringsproces gå 
langsommere. Ikke desto mindre vil antallet 
af erhvervsaktive i forhold til pensionister fort-
sat falde og nå et gennemsnitsniveau i OECD 
i 2050 på 1,92. Altså lige under to i arbejde 
for hver pensionist mod fire i dag. 

Den mest hastige aldring blandt OECD-
lande vil finde sted i Korea. OECD-medlem-
met med den tredjeyngste befolkning i dag, 
vil over de næste 40 år rykke op på anden-
pladsen efter Japan i 2050 med 1,43. De an-
dre OECD-lande, der i dag er demografisk 
unge, er Mexico og Tyrkiet, vil også ældes hur-
tigere end de øvrige OECD-lande. Men i mod-
sætning til Korea vil de forblive blandt de yng-
ste i 2050 med tal på hhv. 2,6 og 3,3. 

Nogle af de OECD-lande, der i dag er gam-
le i demografiske termer – Belgien, Frankrig, 
Holland, Norge, Sverige, Danmark (aktuelt 4) 
og UK f.eks. – forventes at se noget mindre 
forøgelser af pensionsbyrden end de unge be-
folkninger, men ikke desto mindre bliver det 
en udfordring for de offentlige budgetter og 
borgernes egne opsparingsevner. I Danmark 
vil pensionsbyrden toppe omkring 2040-2045 
med ca. 1,96 i arbejde per pensionist – lige 
omkring det forventede OECD-gennemsnit. n
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nOte: Ældrebyrden (old-age dependency ratio) er beregnet som antallet af personer over 65 år i forhold til antallet af personer mellem 15 og 64 år.  

et tal på f.eks. 0,5 udtrykker, at der er 0,5 pensionist pr. person i den arbejdsdygtige alder – dvs. 2 i arbejde pr. pensionist (reciprok værdi af ældrebyrden). 



e m e r g i n g  m a r K e t s  

n u d V i K l i n g s Ø KO n O m i e r  i  F r e m m a r c h

de to seneste globale kriser er begge 
udløst med baggrund i de rige landes 
tendens til irrationelle overdrivelser  
og spekulativ adfærd. begge gange har 
det være en fordel for udviklingsøkono-
mierne i emerging markets, som rykker 
tættere på vestlig økonomisk standard 
via bl.a. massive bølger af outsourcing. 
Verdensøkonomien er i forandring.

Der var engang, hvor finansielle kriser, tru-
ende statsbankerotter og dybe recessioner var 
daglig kost i det, som investorernes verden kal-
des Emerging Markets (EM). Udviklingsøko-
nomierne, de mest fremtrædende af de stadig 
mange lande, der ligger langt under vestlig øko-
nomisk standard, var præget af politisk og øko-
nomisk ustabilitet, korruption, mangel på de-
mokratiske institutioner og tilknytning til in-
ternationale regler for handel m.v. 

Det har ændret sig voldsomt inden for det 
første årti i det nye årtusind. Den politiske 
stabilitet var så småt ved at indfinde sig man-
ge steder, og sidst det gik helt galt på den øko-
nomiske front var, da Argentina gik statsban-
kerot i 2001. 

Siden da har økonomisk vækst løftet EM 
ganske gevaldigt. Den globale økonomiske kri-
se i 2000-2002, opstod, lige som den aktuel-
le, i de rige lande. IT-boblen medførte eufori 
på mange planer, bl.a. også overdrevne inve-
steringer fra virksomhedernes side. Da krisen 
kradsede i de vestlige virksomheder, måtte der 
hugges hæle og klippes tæer, spares og ratio-
naliseres i stor stil, og det satte for alvor gang 
i outsourcingen af produktion til EM, hvor 
lønningerne var og stadig er langt lavere (om 
end de selvfølgelig er steget ganske pænt man-
ge steder). Det var i høj grad med til at sætte 
gang i væksten i EM – og det har løftet den 
generelle velstand og accelereret en positiv spi-
ral i opbygningen af den indenlandske øko-
nomi via hastigt voksende middelklasser med 
stor købekraft, bedre uddannelsessystemer, 
øget forbrug og investeringer m.v.   

Nu har den vestlige verden så igen skudt sig 
selv i foden med grådighed på de finansielle 
markeder og ejendomsmarkederne og sidder 
tilbage med en enorm gæld, der vil tynge vækst-

tempoet, forbruget og indtjeningsmuligheder-
ne i de næste mange år. Igen kastes blikket ud 
mod udviklingsøkonomierne, der som oftest 
tager sig godt ud. 

De har typisk ikke en tilsvarende hæmmen-
de gældsbyrde (se figur s. 17), og nu er flere af 
dem nået så langt, at de er klar til at påtage sig 
videnrelaterede opgaver væsentlig højere oppe 
i værdikæden end de traditionelle produkti-
onsopgaver, hvor al produktudvikling m.v. på 
forhånd er givet fra selskabernes hovedkvarte-
rer i de vestlige lande. Især Kina, der for bare 
30 år siden var langt under international stan-
dard mht. uddannelse, har gode kort på hån-
den med et generelt højnet uddannelsesniveau 
– og alene fem mio. mennesker, der nu hvert 
år dimitterer fra universiteterne.  

Det er bl.a. Udenrigsministeriet og Viden-
skabsministeriet fuldt opmærksom på, og har 
derfor i fællesskab oprettet Innovation Center 
Denmark i Shanghai, som bl.a. formidler sam-
arbejde med danske virksomheder, der gerne 
vil have adgang til forskning, udvikling, inno-
vation eller højteknologiske markeder i Kina.

Og internationale danske virksomheder føl-
ger naturligvis også udviklingen i Kina meget 
tæt. Fra »Made in China« til »Invented in Chi-
na« var overskriften på en artikel for nylig i 
Berlingske Nyhedsmagasin, hvor man bl.a. be-
søgte nogle af de danske virksomheder, der er 
i fuld gang med at tage Outsourcing 2.0 til sig 
– og har fået øjnene op for, at kinesiske 
ingeniører ikke blot er 
billigere, men også i 
mange tilfælde er 
mindst lige så kom-
petente som deres 
vestlige kolleger 
og derfor frem-
over er i stand til 
at påtage sig inno-
vations- og produkt-
udviklingsopgaver. 

investeringsbeviser og 
enkeltaktier
Verden er i forandring, og den 
økonomiske magtbalance vil ændre 
sig radikalt over de kommende år. 
Emerging Markets vil være en me-
get stærk trend, og investeringer 

heri bør indgå som en naturlig del af porte-
føljen. Der er muligheder for at foretage di-
rekte investeringer i enkeltaktier i de forskel-
lige regioner, især i Asien, som huser adskil-
lige meget store og velkonsoliderede selska-
ber med fremtrædende markedspositioner og 
stærke fremtidsperspektiver. 

Men i og med, at det kan være vanskeligt at 
overskue situationen i de fjerne egne af verden 
og løbende sikre sig tilstrækkelig information, 
kan det være en fordel, at foretage investerin-
gerne via investeringsforeninger, som har den 
fornødne lokale ekspertise og bredt funderede 
porteføljer. Det gælder eksempelvis DI Nye 
Markeder, DI Kina, DI Fjernøsten, DI Global 
Emerging Markets Smaller Companies. n

emerging marKets 
ændrer den gloBale 
magtBalanCe 
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Østen Haler 
ind på vesten 

n K i n a  F Ø r e r  a n

I Central- og Østeuropa står det rigtig skidt 
til. Man skulle jo tro, at netop de lande, som 
med demokratiske reformer, tilpasninger og 
reguleringer gjorde sig fortjent til at blive med-
lemmer af den eksklusive riglandsklub – kal-
det EU – også ville være i stand til at udvise en 
tilsvarende økonomisk ansvarlighed og fornuft 
i deres efterfølgende handlinger. Men det kan 
bestemt ikke siges at have været tilfældet. 

De nye medlemmer har gjort som mange af 
de gamle og er blevet forblændede af den nem-
me adgang til kredit og stigende boligpriser. 
Resultatet er kollaps i ejendomsmarkedet, stærkt 
forgældede virksomheder, borgere og stater, sti-
gende ledighed og jammer og klage i lange ba-
ner. Det er muligt, at man kan lave spænden-
de investeringer i visse oversolgte aktier i regi-
onen, men som udgangspunkt er det for uigen-
nemskueligt og usikkert og kan ikke anbefales. 
Analytikerne i Danske Analyses team, der ser 
på udviklingsøkonomierne, påpeger, at de fle-
ste CEE-økonomier ikke har udsigt til et op-
sving i 2009, selv om udsigterne er noget bed-
re for de lande, der har de mindste ubalancer 
– dvs. Polen, Tjekkiet og Slovakiet, hvor de eks-
portafhængige industrisektorer vil nyde godt 
af en vækstfremgang i Euroland.

Økonomerne anfører samtidig, at det kan 
komme til at gøre rigtig ondt på bankerne i 

Østrig, Belgien og Sverige. Disse tre lande har 
udlånt til CEE-landene, hvad der svarer til 
hhv. 55, 23 og 21 pct. af deres lands BNP. Hvis 
en betydelig mængde af lånene ikke betales, 
kan det i analytikernes worst case-scenario 
koste bankerne 275 mia. EUR.

I Rusland har recessionen været dybere 
end ventet, men viser dog nu tegn på en sta-
bilisering. Ikke desto mindre er usikkerheden 
fortsat stor, og Standard & Poor’s, Moody’s og 
IMF har for nylig advaret om stigningen i re-
stancerne i banksektoren. Her er risikoen, at 
det værste ikke er overstået endnu. Der kan 
vise sig behov for en massiv rekapitalisering 
af bankerne fremover – og en rekapitalisering, 
der langt overgår den russiske regerings for-
ventninger. Det betyder i kombination med 
Ruslands relativt store eksterne refinansie-
ringsbehov i 2009/10, at der er udsigt til en 
svækkelse af den russiske rubel i resten af 2009 
og ind i 2010, med-mindre oliepriserne mod 
forventning fortsætter op. 

I Latinamerika, hvor investorfokus tradi-
tionelt ligger primært på Mexico og Brasilien, 
de største og mest fremtrædende økonomier, 
er der også udsigt til fremgang, men det er en 
udvikling, der i høj er afhængig af eksterne fak-
torer. Dvs. styrken af opsvinget i verdensøko-
nomien og dermed eksportmulighederne og 
efterspørgselen efter råvarer, som spiller en væ-
sentlig rolle for flere latinamerikanske lande. 

asien er den stærkeste region
Men det er i Asien, man finder de mest lo-
vende vækstudsigter – og det er ikke mindst 
Kinas fortjeneste. De asiatiske økonomier rej-
ser sig stærkere end nogen andre. Eksempel-
vis fortsatte USA’s industriproduktion nedtu-
ren i maj, mens den asiatiske allerede har nå-
et før-krise niveauet. Dette skal især tilskrives 
Kina, men også i de øvrige lande er der tale 
om en markant vending allerede. Finanshu-
set JP Morgan estimerer, at udviklingsøkono-
miernes BNP i Asien som helhed er steget med 
en årsstigningstakt på 7 pct. i andet kvartal. 

Asien har trods manges afvisning på for-
hånd alligevel vist sig at være i stand til del-
vist at afkoble sig fra USA, og det afspejler det 
faktum, at nedturen i regionen kun delvist var 
forårsaget af USA’s nedtur. I de fleste asiati-
ske økonomier var det faldende indenlandsk 
efterspørgsel, der spillede en væsentlig større 
rolle end faldet i nettoeksporten, når kollap-
set i BNP-væksten skulle forklares. Den vold-
somme prisstigning på føde og energi i første 
halvdel af 2008 pressede indtjening og købe-
kraft til forbrug. Strammere pengepolitik ret-
tet mod at tøjle inflationen medvirkede yder-
ligere til at kvæle den hjemlige efterspørgsel. 

Det seneste opsving i industriproduktio-
nen afspejler slutningen på nedbringelsen af 
lagre i fremstillingssektoren så vel som de sto-
re finanspolitiske stimulanser fra de fleste re-
geringer. Men effekten fra begge faktorer vil 
aftage, eksportmarkederne i de udviklede øko-
nomier vil sandsynligvis forblive svage, og op-
svinget i asiatiske økonomier vil derfor afhæn-
ge af, at det indenlandske forbrug løfter sig. 

Forbrugernes lyst til at bruge penge varierer 
i høj grad over den asiatiske region. I Kina, In-
dien og Indonesien er forbruget steget med års-

Vi kaster et blik på, hvordan det går 
rundt omkring i de mere eller mindre 
eksotiske hjørner af verdensøkonomien.
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stigningstakter på 5 pct. eller mere gennem den 
globale nedtur. Alene Kinas detailsalg er steget 
med 15 pct. over det seneste år. Dette tal over-
vurderer dog den faktiske vækstrate, fordi det 
også omfatter statslige indkøb, men officielle 
husholdningsundersøgelser tyder på, at det re-
elle forbrug vokser med imponerende 9 pct. 
årligt. Fra juni 2008 til maj 2009 steg salget af 
husholdningselektronik f.eks. med 12 pct., tøj 
med 22 pct. og biler med 47 pct., skriver tids-
skriftet The Economist. 

Andre steder i regionen er forbruget faldet, 
presset af højere ledighed og lavere lønninger. 
I Hong Kong Singapore og Korea er privat-
forbruget 4-5 pct. lavere i årets første kvartal 
end året før – et meget større fald end i USA.  
Men der er flere tegn på en vending. F.eks. er 
Taiwans detailsalg steget i maj for tredje må-
ned i træk, og også i Korea er der lignende 
fremgang. 

Det hævdes ofte, at de asiatiske udviklings-
økonomiers store overskud på betalingsba-
lancen afspejler, at forbrugerne hellere vil spa-
re op end bruge penge. Men det er en påstand, 
der ikke rigtig passer med fakta. Gennem de 
seneste fem år er privatforbruget i økonomier-
ne steget med et årligt gennemsnit på 6,5 pct. 
– langt hurtigere end i nogen anden del af ver-
den. 

Sandt er det dog, at forbruget er faldet, op-
gjort som andel af BNP, men det er fordi in-
vesteringer og eksport er steget endnu mere 
– ikke forbruget har været svagt. Og ser man 
på udviklingen i regionens privatforbrug i for-
hold til USA’s siden 1999, så er det faktisk ste-
get med knap 60 pct. mere, viser beregninger 
i The Economist. 

I de fleste asiatiske økonomier er privatfor-
bruget 50-60 pct. af BNP, hvilket svarer no-

genlunde til niveauerne i andre lande med til-
svarende indkomstniveauer. Kina er en und-
tagelse. Privatforbruget faldt her fra 46 pct. af 
BNP i 2000 til 35 pct. i 2008 – det halve af fal-
det i USA’s privatforbrug. Opgjort i dollarter-
mer så er kinesisk privatforbrug kun en sjet-
tedel af USA’s. 

Dette forklarer, hvorfor Kinas regering går 
mere drastisk til værks end andre i forsøget 
på at øge forbruget. Over de seneste seks må-
neder har regeringen introduceret en række 
incitamenter, der skal opmuntre husholdnin-
gerne til at åbne pengepungen noget mere. 
Folk i landdistrikterne får støtte til at købe 
køretøjer og andre goder som TV, køleskabe, 
PC’ere og mobiltelefoner. Mens byboerne får 
støtte for at bytte biler og husholdningsappa-
rater ud med nyere modeller. Beskatningen af 
biler med lav CO

2
-udledning er også nedsat. 

Der er et stort potentiale for større forbrug 
på landet i takt med, at indkomsterne stiger. 
Kun 30 pct. af husholdninger på landet har et 
køleskab – i modsætning til byerne, hvor prak-
tisk talt alle har et.

Regeringen har også introduceret adskilli-
ge tiltag i år, der skal forbedre det sociale sik-
kerhedsnet, såsom øgede sundhedsudgifter, 
pensioner og betalinger til husholdninger med 
lav indkomst. Og den 19. juni blev alle stats-
ejede firmaer, børsnoteret siden 2005, beor-
dret til at overføre 10 pct. af deres aktier til 
den Nationale Sociale Sikkerheds Fond for at 
styrke dens aktivbeholdning. Tiltag, som kan 
mindske husholdningernes bekymringer om-
kring fremtidig pension og sundhedsudgifter 
og dermed i det lange løb opmuntre dem til 
at spare mindre og forbruge mere.

En anden måde at stimulere forbruget på 
er at gøre det lettere at låne penge. I de fleste 

asiatiske økonomier er husholdningens gæld 
mindre end 50 pct. af BNP sammenlignet med 
omkring 100 pct. i de fleste udviklede lande. 
I Kina og Indien er gældskvoterne dog helt 
nede på under 15 pct. I mange andre asiati-
ske økonomier er lånemuligheder til køb af 
varige forbrugsgoder reelt ikke-eksisterende. 
Et lovende tegn for Kina er det derfor, at de 
kinesiske bankreguleringsmyndigheder an-
noncerede udkast til nye regler i maj, som vil 
tillade indenlandske og udenlandske institu-
tioner at etablere afdelinger, der tilbyder for-
brugerlån.

miljø- og energiproblemer
USA’s privatforbrug har i mange år været en 
væsentlig drivkraft for verdensøkonomien – 
på toppen i 2007 udgjorde det 21 pct. af glo-
bal BNP. Krise og gæld betyder, at det niveau 
når de ikke foreløbig – hvis nogensinde. Men 
Asien er i fuld gang med at tage over og asi-
atisk forbrug er allerede en vigtig drivkraft i 
den globale vækst. Selv før krisen bidrog pri-
vatforbruget fra udviklingsøkonomierne i Asi-
en med lidt mere  (i absolutte dollartermer) 
til væksten i global efterspørgsel end USA’s 
privatforbrug.

Amerikanernes livsstil bør dog på ingen må-
de være et mål for kineserne eller asiaterne som 
helhed. Ressuorce- og miljøproblemer i ab-
norm skala er ikke svære at forestille sig, hvis 
asiaterne, 60 pct. af Jordens befolkning, levede 
som amerikanerne, 4,5 pct. af den globale fol-
kemasse. Skal 4,1 mia. mennesker nærme sig 
vestlig økonomisk standard og levevis, kræver 
det en bæredygtig udvikling. To trends vil do-
minere den økonomiske udvikling i de kom-
mende år: Emerging Markets og Clean Tech. 
Kina indgår i høj grad i dem begge (se s. 5). n

22%
Stigning i Kinas tøjsalg 
over det seneste år.

trendy, kinesisk pige ved bredden 

af huang pu-floden i shanghai.



outsourcing – version 2.0

Da verden sidst var plaget af økonomisk krise – 2000-
2002 – var virksomhederne naturligvis også hårdt pressede, 
og det forstærkede den outsourcingsproces, der var begyndt 
at spire frem op gennem 90’erne. De i mange tilfælde røde 
bundlinjer tvang virksomhederne til massive omkostningsbe-
sparelser, og derfor var det oplagt at flytte produktion ud til 
lavtlønslande i udviklingsøkonomierne. Denne outsourcing 
var en vigtig underliggende vækstdriver i store dele af Emer-
ging Markets. Især Kina nød godt af denne trend, og er i dag 
verdens industrielle centrum. 

I dag oplever vi igen, at en økonomisk krise tvinger virk-
somhederne til at overveje mulighederne for at spare penge 
– og tjene flere af dem. Og krisen forstærker den version af 
international outsourcing, som vi har set optræk til de sene-
re år. Denne outsourcing version 2.0 handler om, at virksom-
hedernes kunder i høj grad er med til at bestemme, hvordan 
virksomhederne struktureres og ledes. 

Selv om det stadig er billigt at få fremstillet f.eks. legetøj i 
Kina, så er reaktionstiden på nye leverancer typisk et par må-
neder. Det er lang tid, hvis kundernes efterspørgsel i f.eks. 
Walmarts amerikanske varehuse ikke arter sig, som salgsprog-
noserne har forudsagt og skifter over mod andre produkter - 
og virksomheden gerne vil være i stand til hurtigst muligt at 
tilpasse sortimentet til de bedst sælgende.  

Som eksempel på en dansk virksomhed, der er med på out-
sourcing 2.0 nævner Berlingske Nyhedsmagasin for nylig Le-
go, der ikke længere fokuserer på isoleret produktionsoptime-
ring, men derimod at være så tæt som muligt på kunderne. 
Det indebærer bl.a. at man henlægger produktion og pakning 
til områder tæt på kunden – også selv om det målt i omkost-
ninger er dyrere. Fordelen er imidlertid, at man reducerer re-
aktionstiden på leverancer fra to måneder til to uger for det 
amerikanske markeds vedkommende. 

Samme tendens ses i mange andre brancher og virksomheds-
typer. Det handler om at skabe en mere fleksibel virksomhed, 
der kan reagere hurtigt over for kundens behov. Det betyder, 
at produktionsomkostningerne ikke er afgørende, men det er 
derimod hensynet til kunderne og evnen til hurtigt at tilpasse 
sig ændringer i smag og efterspørgsel.  Det indebærer i realite-
ten, at virksomhederne er indstillet på at outsource alt udover 
produktionen  – ledelse, forskning, innovation, produktudvik-
ling – på tværs af ikke blot geografiske grænser men også på 
tværs af kulturforskelle, sprog, teknisk viden osv.

Man kan således opleve, at man lægger produktion, pak-
ning m.v. ud til områder, hvor omkostningsniveauet er bety-
deligt højere, men det skønnes mere end rigeligt opvejet af de 
forøgede indtjeningsmuligheder ved at have tæt føling med 
kundernes behov og være i stand til at reagere hurtigt.

I et vist omfang kan man altså opleve, at der flyttes elemen-
ter af en virksomhed ud af Emerging Markets. Men det vars-
ler bestemt ikke trange tider for udviklingsøkonomierne. Op 
gennem dette første årti i det nye årtusind har Emerging Mar-
kets under ét – og Asien i særdeleshed – oplevet en meget 
stærk vækst og velstandsfremgang. Det betyder også, at især 
i Asien er der rig mulighed for at outsource mange videnba-
serede jobtyper og opgaver. De stærkeste lande i Emerging 
Markets i høj grad blevet ligeværdige konkurrenter på uddan-
nelse, kompetencer, viden, innovation og ledelse, og det vil 
sætte sit præg på den internationale arbejdsdeling og erhvervs-
udvikling i de kommende år. n
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Så meget af den europæiske transport-
sektors energiforbrug skal i 2020 kom-
me fra biobrændsel. 

n  KO r t  n y t

Biobrændsel – næste  
generation er tæt på

Biobrændsel var tidligere præsident George W. Bush’s største og 
mest umiddelbare fokusområde inden for alternativ energi. Statslige 
subsidier gjorde det attraktivt for amerikanske landmænd at omlæg-
ge en del af majsproduktionen til produktion af bioethanol – hvilket 
medvirkede til at forværre fødevarekrisen sidste år. Også i Europa har 
politikerne taget biobrændslerne til sig som et vigtigt alternativ til de 
fossile brændstoffer, og det er foreløbig vedtaget, at alle medlemslan-
de i 2020 skal sørge for at 10 pct. af transportsektorens energiforbrug 
skal komme fra biobrændsel.

Med den aktuelle fremherskende produktionsmetode er det ikke 
befordrende for fødevarepriserne. Men der er håb forude. Når det lyk-
kes at fremstille biobrændsel ud fra planternes celluloseholdige mate-
riale tilstrækkeligt billigt og effektivt, så ser det lysere ud, uden at true 
fødevareforsyningen. Det vil nemlig betyde, at man så kan udvinde 
biobrændsel fra restaffald fra landbruget, træ, organiske affaldspro-
dukter og hurtigtvoksende græsarter. Men er det nok til at gøre en 
forskel i energiforsyningen?

Ja. Det er konklusionen I en nylig rapport fra USA’s landbrugs- og 
energiminsterier. Ifølge rapporten kan USA producer mindst 1,3 mia. 
tons (tør) cellulosebaseret biomasse hvert år uden at reducere mæng-
den af biomasse beregnet på føde, dyrefoder og eksport. Denne mæng-
de biomasse kan producere mere end 100 mia. gallons (1 US gallon = 
3,785 liter) biobrændsel årligt – svarende til omkring halvdelen af 
USA’s årlige forbrug af benzin og diesel, skriver tidsskriftet Scientific 
American.

Lignende estimater går på, at den globale forsyning af celluloseba-
seret biomasse har et energiindhold svarende til mellem 34 mia. og 

160 mia. tønder olie årligt – 
hvilket skal sammenholdes med 
klodens årlige energiforbrug 
på 30 mia. tønder olie. 

Forskerne rundt omkring i 
verden er stadig et stykke vej 
fra det endelige gennembrud i 
bestræbelserne på at kunne 
nedbryde cellulosen, men på 
det seneste har de oplevet en 
eksplosion af fremskridt, skri-
ver to professorer i kemi i 
Scientific American. De hen-

viser bl.a. til, at kraftfulde værktøjer som kvantekemiske computer-
modeller gør det muligt for kemiingeniørerne at bygge strukturer, der 
kan styre reaktioner på det atomare niveau. 

»Forskningen udøves med et øje mod hurtigt at kunne skalere kon-
versionsteknologier op til raffinaderiskala. Og selv om forskningsom-
rådet stadig er relativt ungt, så er en række demonstrationsanlæg al-
lerede i operation, og de første kommercielle raffinaderier er planlagt 
til at stå klar i 2011. The age of grassoline may soon be at hand.« n
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oeCd og fao: 

fødevarepriserne vil stige
Fødevarepriserne er faldet siden rekord-
niveauet i 2008, men de er fortsat relativt hø-
je i mange fattige lande. Over det kommende 
årti vil priserne for alle landbrugsprodukter 
undtagen okekød og svinekød – selv justeret 
for inflation –  højst sandsynligt ikke falde til-
bage til gennemsnitsniveauet før de massive 
prisstigninger i 2007-08. Det er konklusionen 
i den rapport, som OECD og FN’s landbrugs 
føde- og landbrugsorganisation FAO præsen-
terede for kort tid siden. 

De gennemsnitlige priser på landbrugsaf-
grøder forventes i de kommende 10 år at lig-
ge 10-20 pct. højere i reale termer end gen-
nemsnittet for 1997-2006. Priserne for vege-
tabilske olier ventes at ligge 30 pct. højere. Et 
forventet økonomisk opsving, fornyet vækst 
i efterspørgselen efter fødevarer i udviklings-
økonomierne samt de voksende markeder for 
biobrændsel er nøglefaktorerne, der driver 
priserne på landbrugsprodukter og -marke-
der på mellemlang sigt.

Rapporten advarer om, at episoder med 
ekstreme prisudsving som i 2008 ikke kan 

udelukkes i de kommende år, især ikke fordi 
råvarepriser i stigende grad er blevet knyttet 
til udviklingen i olie og energiomkostninger 
og udsigten til mere ekstreme vejrforhold. 
Rapporten anfører, at det langsigtede problem 
ikke så meget er mangel på fødevarer, men 
snarere adgangen hertil i de fattige lande.

Som tidligere beskrevet i dette magasin har 
flere lande og virksomheder i stigende grad 
blikket mod mulig landbrugsjord i andre jord, 
velvidende at hastigt voksende middelklasser 
(og dermed stigende købekraft) i udviklings-
økonomierne og udsigten til at vi bliver 1,35 
mia. flere mennesker over de næste 20 år sand-
synligvis kan føre til markant stigende føde-
varepriser – og evt. også fødevaremangel i pe-
rioder. 

International Food Policy Research Insti-
tute (IFPRI) udsendte i maj en rapport, hvori 
det estimeres, at landbrugsjord på i alt 15-20 
mio. hektar er eller er ved at blive solgt – sva-
rende til omkring 25 pct. af Europas land-
brugsjord. Et tal som GRAIN, en NGO, me-
ner er en markant undervurdering af det fak-

tiske tal, da langt fra alle handler bliver offent-
ligt kendt.

Men »land grabbing« fortsætter uhindret i 
stor stil mange andre steder i verden. Sydko-
rea har indgået en aftale med Sudan om dyrk-
ning af hvede på 690.000 hektar i en joint ven-
ture aftale med landet. Andre lande som Ku-
wait, Jordan, Qatar, Saudi Arabien, Egypten 
og de Forenede Arabiske Emirater har også 
leaset eller købt landbrugsarealer i Sudan og 
andre afrikanske lande. Kina er også på ba-
nen i Afrika og forhandler om meget store 
plantager og landbrug i Congo og Zambia.

I det hele taget er det især Afrika, der står 
for skud. Og ifølge både OECD, FAO og Ver-
densbanken er det med god grund. Der fin-
des i dag 1,4 mia. hektar landbrugsjord i he-
le verden, men OECD/FAO vurderer, at yder-
ligere 1,6 mia. hektar kan etableres og heraf 
vil halvdelen være at finde i Afrika og Latin-
amerika. Verdensbanken/FAO konkluderer, at 
400 mio. hektar i 25 afrikanske lande er eg-
net til opdyrkning. n

 The age of grassoline 
may soon be at hand.«

 
 George W. Huber, professor i kemi ved University of Massachusetts Amherst. 
 Bruce E. Dale, professor i kemi ved Michigan State University og en af 

lederne af The Great Lakes Bioenergy Research Center
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der er et
 opsving
 i gang!

n p O s i t i V e  t e n d e n s e r

et opsving i økonomien er ikke ensbety-
dende med, at ledigheden falder eller 
boligpriserne stiger. der er lang vej 
tilbage til normale tilstande.

Konkurserne vælter ind over dansk erhvervs-
liv og har sat ny dansk rekord. Antallet af tvangs-
auktioner stiger voldsomt (om end fra et re-
kordlavt niveau). Ledigheden stiger så kraftigt, 
at det kommer bag på alle de danske økono-
mer. Boligpriserne falder fortsat. Bankkrisen 

kradser stadig, og bankerne er 
yderst forsigtige med at låne 
penge ud til selv gode kunder, 
sunde projekter og selskaber – 
et forhold, der ikke ventes nor-
maliseret før engang i 2011. 
Verdens samhandel og indu-
striproduktion er kollapset. 
Tyskland, vores nærmeste han-
delspartner,  står til et fald i 
BNP på over  fem pct. i år, og 
selv meget store virksomheder 
knækker også halsen her og må 

ty til betalingsstandsning eller bejle til statslig 
støtte. I resten af Europa er virksomhedskon-
kurser og forsigtige banker daglig kost lige så 
vel som stærkt stigende ledighed og forbrug og 
investeringer i bund – og det samme gør sig 
gældende i USA.

På den baggrund er det ikke umiddelbart 
indlysende, at der er økonomiske opsving på 
vej. Men det er ikke desto mindre, hvad øko-
nomerne i Danske Bank og hovedparten af 
deres kolleger i ind- og udland forudser – fak-
tisk allerede i dette kvartal. Hvordan hænger 
det lige sammen?

»Det er vigtigt, at være opmærksom på, at 
et opsving ikke nødvendigvis er forbundet 
med stigende huspriser og faldende ledighed. 
Vi ser tendenserne til fremgang, som til gen-
gæld kommer efter et meget kraftigt fald i ef-
terspørgselen og industriproduktionen. Der 

er fyret mange, men efterspørgselen er faktisk 
ikke faldet lige så meget som produktionen. 
Vi er derfor ved at have  nået et punkt, hvor 
lagrene er tømt så meget, at der er basis for 
en øget industriproduktion – også selv om at 
efterspørgslen ikke stiger. Men fordi der sta-
dig er et stort gab mellem efterspørgsel og in-
dustriens kapacitet, så kan produktionen øges 
uden, at der ansættes flere, faktisk vil beskæf-
tigelsen nok fortsætte med at falde en rum tid 
endnu som en tilpasning til den nedgang i 
produktionen, vi allerede har oplevet. På et 
eller andet tidspunkt får virksomhederne na-
turligvis behov for flere medarbejdere – men 
vi skal ikke regne med en jobfest i industrien, 
industrien er karakteriseret ved at være blandt 
de sektorer i økonomien, der har den højeste 
produktivitetsvækst, og øget produktion kan 
derfor i høj grad klares med de medarbejde-
re virksomhederne allerede har ansat,« siger 
Danske Banks cheføkonom, Steen Bocian. 

At lagrene er tømt, og ikke skal reduceres 
yderligere, er imidlertid ikke ensbetydende 
med, at industriproduktionen når samme ni-
veau, som før krisen startede, slet ikke. Indu-
striproduktionen faldt med over 20 pct. i man-
ge lande – og der vil gå år, før den er tilbage 
på niveauet i udgangspunktet.

»Vi er slet ikke igennem tilpasningen i øko-
nomien. Der vil fortsat være behov for om-
stilling i store dele af økonomien. Der er ek-
sempelvis fortsat udsigt til, at byggesektoren 
vil være under pres i mange lande en rum tid 
endnu. Banksektoren er globalt tynget af dår-
lige lån, og det vil også være gældende til 2010-
2011, hvilket betyder, at kreditvilkårene for 
forbrugere og erhvervsliv vil være stramme i 
mange måneder endnu. At vi ser voldsomme 
stigninger i antallet af konkurser og tvangs-
auktioner skal ikke ses som noget, der er i 
modstrid med vores forventning om frem-
gang herfra. Konkurser og tvangsauktioner er 
den ultimative udgang på tendenser og pro-
blemer gennem det seneste halvandet år, ik-
ke et varsel om fremtidig forværring af kri-
sen,« siger Bocian

steen Bocian

Tysklands forventede fald 
i BNP i 2009.

 5%

Det er ikke til at se 
det, hvis man ikke 
lige ved det, men …
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De dystre udsigter, trods opsvinget, betyder vel 
så også, at man ikke skal være bekymret for 
inflationen?

»Med en så stor forskel på kapacitet og pro-
duktion og dermed et trykket arbejdsmarked 
er der i hvert fald langt til den klassiske infla-
tionsrisiko i form af en selvforstærkende løn-
prisspiral. Man kan bedre forestille sig, at et 
globalt opsving fører til prisstigninger og fla-
skehalse på føde- eller  råvarerne, som vi op-
levede sidste år. Vi tror dog, at efterspørgse-
len en rum tid endnu vil være så lav, at vi ik-
ke vil opleve optræk til lignende bobler fore-
løbig. Men det er da i lyset af den ekstremt 
ekspansive penge- og finanspolitik, der har 
været ført mange steder, en risiko, man skal 
være opmærksom på.«

Hvad med den modsatte risiko – deflationen, 
som mange har talt så frygtsomt om?

»Også dette er også en risiko, der stadig lu-
rer. Men lønvæksten er trods trykkede arbejds-
markeder rundt omkring i verden dog stadig 
positiv de fleste steder. Inflationsforventnin-
gerne er også positive, og centralbankerne er 
ekstremt opmærksomme på netop deflations-
risikoen og er villige til reagere meget hurtigt 
og strække sig endnu længere, end de allere-
de har gjort, hvis truslen skulle blive større. 
Så jeg tror som udgangspunkt ikke, at verden 
ender i en længere deflationsperiode.«

Krise og redningsplaner finansieres ved massiv 
udstedelse af statsobligationer – og afdrag og 
renter på den øgede statsgæld skal jo så betales 
af skatteborgerne med tiden. IMF har for nylig 
lavet estimater for G20-landene, der viser at 
den offentlige gæld i 2014 vil være på 114 pct. 
af BNP – i værste fald 150 pct. – i modsætning 
til 78 pct. i 2007. Samtidig er den demografiske 
udfordring med de store efterkrigsgenerationer 
og deres pensionering de næste to årtier lige om 
hjørnet – men forsømt politisk… 

»Ja, selv om der er et opsving på vej, er det 
ikke ensbetydende med, at der så er medvind 
på cykelstien herfra. Den store gældsopbygning 
kommer til at blive en massiv udfordring over 
de kommende årtier. Krisehåndteringen har 
krævet ekstraordinært store initiativer – og det 
betyder lidt firkantet sagt, at man har flyttet 
gældsproblemerne fra den private til den of-
fentlige sektor. Når man kombinerer det med 
de store uløste udfordringer med at finansiere 
de fremtidige pensionsudbetalinger, betyder 
det også, at når opsvinget en dag kommer, bli-
ver der behov for en ret hurtig genopretning 
af den økonomiske politik. Det kan faktisk i 
sig selv give anledning til økonomisk usikker-
hed – for der vil være en risiko for, at finans-
politikken strammes for voldsomt i forhold til 

 Det er vigtigt, at være opmærksom på, 
at et opsving ikke er forbundet med 
stigende huspriser og faldende ledig-
hed. Vi ser tendenserne til fremgang.«

 Steen Bocian · danske banks cheføkonom

»

Der er mange ting, som økonomerne 

ikke  har mulighed for at gennemskue, 

og det bliver ikke nemmere i en ver-

den, hvor udviklingsøkonomiernes 

rolle bliver stadigt større.

g
e

t
t

y
 im

a
g

e
s

p
o

Lfo
to



2 6      i n V e s t e r i n g  ·  j u l i  2 0 0 9  ·  d a n s K e  b a n K2 6      i n V e s t e r i n g  ·  j u l i  2 0 0 9  ·  d a n s K e  b a n K

 m a K r O Ø KO n O m i

den underliggende økonomi.  Det er 
endda ikke den eneste usikkerhedsfak-
tor, vi slås med. Der er også et voldsomt 
pres for yderligere regulering af den fi-
nansielle sektor – og selv om nogle ini-
tiativer vil kunne give god mening, så 
er der også en risiko for en politisk over-
reaktion. Så selv om økonomien er i 
bedring, så bliver det en farefuld færd, 
verdensøkonomien bevæger sig ud på 
de næste år.«

Kan man forestille sig, at flere lande 
ender i noget, der minder om Japan, 
hvis BNP faktisk ikke er vokset siden 
krisen i starten af 90’erne? Det er til 
gengæld statsgælden, der nærmer sig 
200 pct. af BNP – og i Japan er ald-
ringsproblemet særlig markant. I 2050 
spås 1,3 i arbejde per pensionist…

»Vi kan ikke afvise Japan-lignende 
scenarier . Den krise, vi oplever i dag, 
har flere paralleller til det, der udløste 
den japanske krise. I begge tilfælde var 
der tale om opbygningen af en stor ak-
tivbobbel, for lav opsparing, høj belå-
ning og skæv forventningsdannelse. 
Men der er også vigtige forskelle, som 
giver anledning til forhåbninger om, at 
det ikke går så galt. F.eks. er arbejds-
markedet i de vestlige, udviklede øko-
nomier langt mere fleksibelt end det 
japanske, som gjorde det vanskeligt at 
fyre folk. Generelt er omstillingsparat-
heden og fleksibiliteten i økonomien i 
USA og Europa helt anderledes. Des-
uden har man de japanske erfaringer 
at trække på, og dermed kan man og-
så mindske risikoen for at begå de sam-
me politiske fejl. F.eks. var myndighe-
derne i Japan for langsomme til at imø-
degå krisen med økonomisk politik, og 
desuden var indgrebene ikke tilstræk-
keligt målrettede. Denne gang har bå-
de centralbanker og regeringer i USA 
og Europa reageret hurtigt med eks-
pansive tiltag.«

Verden i forandring
Krisen, der fulgte efter IT-boblens kol-
laps i 2000-2001, forstærkede den igang-
værende trend mod outsourcing af især 
industriproduktion til udviklingsøko-
nomierne.  Nu taler man om outsour-
cing 2.0 (se s. 22), som handler om out-

sourcing i et mere strategisk perspektiv. 
Dvs. ikke kun med fokus på produkti-
onsopgaver inden for industrien i lavt-
lønslande, men også viden-, service- og 
ledelsesfunktioner, hvor der lægges vægt 
på, at hele værdikæden og et hurtigt re-
agerende organisationsapparat er tæt på 
kundesegmentet i den enkelte region.  
En trend, der i modsætning til den før-
ste bølge af outsourcing, ikke udeluk-
kende favoriserer udviklingsøkonomier-
ne, men i praksis ethvert land, hvor de 
store internationale virksomheder ser 
et stort potentiale.

Lavtlønslandene i Emerging Markets 
har ikke desto mindre stadig en omkost-
ningsfordel i forhold til de rige lande. 
Og dertil kommer, at nogle af dem – 
især Kina og Indien – udvikler sig med 
en voldsom hastighed i udbygningen af 
deres indenlandske økonomier og ind-
byrdes samhandel og faktisk i denne 
globaliserede verden formår at dekoble 
sig fra den globale nedtur i en grad, som 
er større end ventet. Desuden har flere 
af landene opbygget en så stor viden og 
kompetence inden for forskellige bran-
cher, at de er i fuld gang med at etable-
re sig med mærkevarer, der vil give de 
rige landes ditto kamp til stregen i de 
kommende år. Og så har de fleste ud-
viklingsøkonomier jo den fordel frem 
for de rige lande, at de ikke er forgæl-
dede, tværtimod. Kreditbobler, bolig-
bobler, finanskrise og økonomisk ned-
tur har medvirket til, at dele af Emer-
ging Markets er rykket tættere på op-
rykning til økonomiernes superliga.

Verden er i forandring, og uanset om 
vi i dag har computerkapacitet og enor-
me mængder data til rådighed, er den 
vel alt andet lige blevet sværere at gen-
nemskue for økonomer i dag end for 
økonomer for 100 år siden – tag blot 
subprimekrisen. Lignende »sorte bok-
se« i det globale finanssystem forsøger 
man nu at råde bod på med finansiel-
le reguleringer. 

Men selv om man opnår mere gen-
nemskuelighed på den front, så fore-
kommer det mig, at jo mere udvik-
lingsøkonomierne kommer til at fylde i 
verdensøkonomien, desto større bliver 
nogle af de andre sorte bokse i makro-

økonomien, som økonomerne skal gen-
nemskue. Det er jo langt vanskeligere 
at få tilstrækkelige og troværdige data 
til analyser af f.eks. Kinas økonomi. 
Og en anden ting. Makrodata er jo al-
tid ret forsinkede i forhold til de for-
hold man kan observere i mikrodata 
en rum tid i forvejen. Hvordan kan 
makroøkonomer imødegå det problem?

»Hvad angår den nye outsourcing-
trend, så er det min vurdering, at den 
ikke fylder så meget endnu, men det er 
klart, at det kommer til at spille en stør-
re rolle. Og det samme gælder udvik-
lingsøkonomierne. Det går meget hur-
tigt især i Asien, og at det samtidig of-
te er en meget politisk præget udvik-
ling, så medvirker det til at gøre det til 
en mere kompleks verden at analysere. 
Det er rigtigt, at vi også får et datapro-
blem i takt med at især Kina kommer 
til at fylde mere og mere i verdensøko-
nomien. Der er i forvejen meget stor 
usikkerhed omkring de kinesiske tal, 
som ofte forekommer lige lovlig kon-
struerede. Derfor prøver vi at få verifi-
ceret de officielle tal på forskellige må-
der, f.eks. ved at se på andre landes tal 
for samhandel med Kina. Men der er 
et klart behov for bedre data fra Emer-
ging Markets. Hvad angår problemet 
med mikro kontra makro, så kigger øko-
nomerne mere og mere på mikrodata 
for netop at kompensere for de forsin-
kede makrodata. Vi prøver at blive klo-
gere, men makroøkonomi har nu en-
gang sine begrænsninger,« siger Steen 
Bocian. n 

når økonomer skal forsøge at forudsige den økonomiske udvikling, kræver det, at de 

laver stærkt forenklede modeller af virkeligheden. en sammenligning med den sorte 

boks i matematikkens verden, som går ud på at beskrive en bestemt sammenhæng 

uden nogen specifik forhåndsviden vil økonomerne muligvis protestere imod, men 

ikke desto mindre er der mange ukendte faktorer, de skal gætte på - herunder eksem-

pelvis forbrugeradfærden. Økonomiske prognoser bliver bestemt ikke lettere af, at 

verden hastigt bliver endnu mere sammenbundet på kryds og tværs med nye, under-

liggende dynamikker uden mulighed for at fremskaffe tilstrækkelige relevante data. 
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Vær opmærksom på at:
n   indbetaling til ratepension 

bør i størst mulige omfang 
ske på en arbejdsgiveradmi-
nistreret ordning – da der er 
fuld bortseelsesret for disse 
indbetalinger i 2009. er det-
te ikke muligt, kan der med 
fradragsret i privat regi 
maksimalt indbetales 
46.000 kr. incl. eventuelle 
ikke fratrukne indbetalinger 
fra tidligere.

n   indbetalingen til kapitalpen-
sion kan maksimalt udgøre 
46.000 kr. ved privat indbe-
taling og 50.000 kr. hvis 
indbetalingen sker via ar-
bejdsgiver. for kapitalpensi-
onens vedkommende er der 
ikke nogen restriktioner for 
private indbetalinger.

pensionsopsparing  
– det betaler sig at indbetale i år!

n i n d b e ta l  F Ø r  s K at t e r e F O r m e n

Vi lever længere – og det stiller større og 
større krav til størrelsen af den opsparing, som 
vi skal stå med, den dag vi forlader arbejds-
markedet. Planlægning i god tid er selvfølge-
lig et nøgleord, ligesom optimering af afkast 
- herunder skattebesparelser i forbindelse med 
ind- og udbetaling - er et element, der sam-
let skal sikre os bedst muligt.

Og netop skat i relation til pensionsopspa-
ringer er – pga. den nyligt vedtagne skattere-
form – lige nu meget interessant. Man bør nem-
lig overveje, hvordan de fremtidige indbetalin-
ger til pension skal fordeles – og særligt bør 
man være opmærksom på de muligheder og 
fordele, der ligger i at optimere indbetaling til 
kapital- og ratepension for skatteåret 2009. Der 
kan nemlig ligge en fordel i at fremskynde pen-
sionsindbetalinger således, at de foretages i 2009 
i stedet for f.eks. 2010 eller senere.

Fradragsværdi ved indbetaling
Skattereformen ændrer på fradragsværdien af 
pensionsindbetalinger, bl.a. fordi mellemskat-
ten forsvinder i 2010. Det betyder således, at 
betaler man topskat, så har man til og med i 
år en fradragsværdi på ca. 60 pct. ved indbe-
taling til en ratepension og ca. 45 pct. ved ind-

betaling til en kapitalpension. Fra 2010 er fra-
dragsværdien på henholdsvis 52,5 pct. og 38,5 
pct. Med andre ord så er det umiddelbare li-
kviditetstræk – altså den del man selv skal ha-
ve op af lommen i 2009 - henholdsvis 40 kr. 
til ratepension og 55 kr. til kapitalpension, 
mens det fra 2010 er det henholdsvis 47,50 
kr. og 61,50 kr. Regeringens udspil om en sær-
skat på pension kendes ikke endnu, da det 
først forventes fremsat til efteråret. Men be-
skatningen af udbetalingerne ved pensione-
ring forventes ikke at blive højere end med 
den gældende lovgivning.

EKSEMPLER: Skemaerne illustrerer forskel-
len i fradragsværdi på samme indbetaling – 
foretaget i henholdsvis 2009 og 2010

Olsen, der er enlig, betaler topskat i dag.. 
Der er ikke taget højde for renter, afkast samt 
offentlige ydelser.

Konklusionen er, at man skal optimere sin 
pensionsindbetaling i 2009. Hvorvidt man 
skal indbetale til kapitalpension eller ratepen-
sion – eller måske begge er naturligvis indi-
viduelt. Men en tommerfingerregel er, at be-
taler man topskat i dag, så er en optimering 
af både ratepension og kapitalpension en god 
idé. Kontakt din rådgiver. n

indbetaling til: fradragsværdi i 
2009

fradragsværdi i 
2010 

fordel ved at 
indbetale i 2009 i 

stedet for 2010 

Kapitalpension 45% 38,5%* 6,5%

ratepension 60% 52,5% 7,5%

indbetaling til: trækkes fra i 2009 
til

trækkes fra i 2010 
til

fordel ved at 
indbetale i 2009 i 

stedet for 2010 

Kapitalpension 39% 38,5%* 0,5%

ratepension 39% 38,5% 0,5%

genereLt skaL Jensen huske at tage hØJDe for renter, afkast samt offentLige yDeLser. 

*inDBetaLingen BØr kun foretages såfremt Jensen har en Vis inVesteringshorisont 

  

p e n s i O n  

eKsempler

skemaerne illustrerer forskellen i fradragsværdi på samme indbetaling
– foretaget i henholdsvis 2009 og 2010 

olsen, der er enlig, betaler topskat i dag. Beregningen er incl. kirkeskat.

genereLt skaL oLsen skaL huske at tage hØJDe for renter, afkast samt offentLige yDeLser. 

*inDBetaLingen BØr kun foretages såfremt oLsen har en Vis inVesteringshorisont 

Jensen, der er enlig, betaler bundskat i dag. Beregningen er incl. kirkeskat
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Beskatning  
af selskabers  
investering i aktier
Skattereformen medfører i fremtiden en skærpet 
beskatning på selskabers investering i værdipapirer.

n s e l s K a b e r ,  a K t i e r  O g  s K at

Skattereformen ændrer 
grundlæggende ved beskatnin-
gen af selskaber med værdipa-
pirer. Skattereformen har virk-
ning for selskabernes ind-
komstår 2010 og fremefter. Selv 

om skattereformen ikke får virkning med det 
samme, så kan der være forhold, som bør over-
vejes allerede på nuværende tidspunkt, inden 
indkomståret  2010 starter.

porteføljeaktier eller  
datterselskabsaktier
Fremover sondres der mellem porteføljeak-
tier og datterselskabsaktier. Porteføljeaktier er 
aktier, hvor selskabet ejer mindre end 10 pct. 
af aktiekapitalen. Ved datterselskabsaktier har 
selskabet en ejerandel på mindst 10 pct. af ak-
tiekapitalen i datterselskabet. 

skærpet beskatning af udbytte fra 
porteføljeaktier
Efter de gældende regler skal selskaber kun 
medregne 66 pct. af det modtagne udbytte i 
den skattepligtige indkomst. 

Fra og med indkomståret 2010 skal selska-
ber medregne 100 pct. af det modtagne ud-
bytte i den skattepligtige indkomst. 

lagerbeskatning af porteføljeaktier
Hidtil har selskabers skattepligt på aktieavan-
cer været bestemt ud fra ejertidsbetingelsen, 
og beskatningen er sket, når avancen blev re-
aliseret. Realiserede avancer på aktier ejet i 
mindre end 3 år er skattepligtige, mens tab 
kan modregnes i andre realiserede avancer på 
aktier ejet i mindre end 3 år. 

Skattereformen gør op med ejertidsbetin-
gelsen og indfører i stedet en ejerandelsbetin-
gelse. Fremover er det afgørende, om selska-
bet ejer porteføljeaktier eller datterselskabs-
aktier. 

09
skatte-

re f o r m e n

tabel 1– Opgørelse af nettokurstabskonto

Handelsværdi
- porteføljeaktier i behold +X 

anskaffelsessum
- porteføljeaktier i behold - X 

aktier, solgt 25. maj 2009 eller senere ejet i mindst 3 år
afståelsessum
- anskaffelsessum +/- X 

skattefri udbytter modtaget i 2007-2009 af aktier,  
der indgår på nettokursstabskonto + X 

nettokurstabskonto - XXX 

sådan virker nettokurstabskontoen

et selskab ejer udelukkende aktier optaget til handel på et reguleret marked og har kalenderårs-
regnskab.

31/12-2009

selskabets samlede anskaffelsessummer er 100.000 kr. – værdien ved begyndelsen af indkomst-
året 2010 er 80.000 kr. nettokurstabet = 20.000 kr.

31/12-2010

ultimo år 2010 er værdien af aktierne 95.000 kr. 
ingen beskatning, idet der anvendes 15.000 kr. af nettokurstabene til modregning i fortjenesten.  
nettokurstabskonto = 5.000 kr. 

31/12-2011

ultimo år 2011 er værdien af aktierne 70.000 kr. der gives fradrag for tab på 25.000 kr., som 
modregnes i anden skattepligtig indkomst. 

31/12-2012

ultimo år 2012 er værdien af aktierne 80.000 kr. Beskatning af 5.000 kr., idet de sidste 5.000 
kr. på nettokurstabskontoen anvendes. 
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For porteføljeaktier skærpes beskatningen væ-
sentlig. Udgangspunktet er, at alle avancer 
fremover er skattepligtige uanset ejertid. Den 
skattemæssige behandling afhænger af, om 
aktien er optaget til handel på et reguleret 
marked eller ej.

For aktier optaget til handel på et regule-
ret marked indføres tvungen lagerbeskatning. 
Det betyder blandt andet, at selskabet hvert 
år skal beskattes af årets værdistigning, selv-
om gevinsten ikke er realiseret. Får selskabet 
tab på de lagerbeskattede aktier, kan årets tab 
fratrækkes direkte i selskabets skattepligtige 
indkomst. Bliver indkomsten derved negativ, 
kan underskuddet fremføres uden tidsbe-
grænsning.

Selskaber, der ejer  aktier, der ikke er opta-
get til handel på et reguleret marked, har mu-
lighed for at vælge mellem at anvende lager-
princippet eller realisationsprincippet på de 
pågældende aktier. Vælges lagerprincippet fin-
der reglerne for aktier optaget til handel på et 
reguleret marked anvendelse. Anvendes deri-
mod realisationsprincippet skal selskabet først 
beskattes når  aktierne sælges. En realiseret ge-
vinst er skattepligtig, mens et realiseret tab ik-
ke kan fratrækkes, men alene anvendes til mod-
regning i andre skattepligtige avancer på ak-
tier beskattet efter realisationsprincippet.

ny anskaffelsessum for porteføljeaktier
Porteføljeaktier i behold, når selskabet begyn-
der  indkomståret 2010, får nye anskaffelses-
kurser, svarende til handelsværdien på tids-
punktet for begyndelsen af indkomståret 2010. 
Herved  risikerer selskaber med urealiseret tab 
at blive beskattet af en fremtidig fiktiv gevinst. 
For at imødegå denne situation indføres en 
såkaldt nettokurstabskonto. 

Der gælder dog en undtagelse for selskaber, 
der først er stiftet efter 25. maj 2009 samt for 
selskaber, der ikke den 25. maj 2009 havde på-
begyndt indkomståret 2010, og på dette tids-
punkt ikke ejer porteføljeaktier. Ejer sådanne 

TAB

AKTIEAVANCER

REGULERET

GEVINST

GEVINST

SKATTEREFORM

VÆRDIPAPIRER

DATTERSELSKABSAKTIER

INDKOMSTÅRET

LAGERBESKATTET

RELATIONSBESKATTET
AKTIEAVANCER

SKATTEREFORM

VÆRDIPAPIRER

AKTIEAVANCER

REGULERET

SKATTEREFORM

INDKOMSTÅRET

KALENDERÅRSREGNSKAB

AKTIEAVANCER

REGULERET

INDKOMSTÅRET

RELATIONSBESKATTET

NETTOKURSTABET

AKTIEAVANCER

SKATTEREFORM

VÆRDIPAPIRER

INDKOMSTÅRET

LAGERBESKATTET

RELATIONSBESKATTET

NETTOKURSTABET

SKATTEREFORM

PORTEFØLJEAKTIER

DATTERSELSKABSAKTIER
INDKOMSTÅRET

REGULERET

PORTEFØLJEAKTIER

›
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selskaber aktier ved begyndelsen af indkomst-
året 2010, fastsættes den skattemæssige  an-
skaffelsessum til den oprindelige anskaffelses-
sum fratrukket modtagne skattefri udbytter.

 
nettokurstabskonto
Nettokurstabskontoen opgøres samlet for al-
le porteføljeaktier i behold ved begyndelsen af 
indkomståret 2010 uanset ejertid. Kontoen op-
gøres som illustreret i tabel 1. Realiserede avan-
cer og tab på porteføljeaktier ejet i 3 år eller 
mere, der er solgt den 25. maj 2009 eller sene-
re indgår også i kontoen. Herved undgås det, 
at selskaber hjemtager skattefri avancer på ak-
tier inden for derved eventuelt at øge den ne-
gative saldo på nettokurstabskontoen. Skatte-
frie udbytter (typisk 34 pct.) modtaget i ind-
komstårene 2007-2009 af aktierne indgår og-
så ved beregning af nettokurstabskontoen.

Nettokurstabet kan fremføres til modreg-
ning i senere indkomstårs nettogevinster på 
porteføljeaktier. Se boksen »Sådan virker net-
tokurstabskontoen«.

Er nettokurstabskontoen positiv ved opgø-
relsen, sættes den til nul.

Frem til indkomståret 2010 er realiserede ge-
vinster på aktier ejet i mindre end 3 år fortsat 
skattepligtige efter de gældende regler. Realise-
rede tab på aktier ejet mindre end 3 år kan fort-
sat fremføres til modregning i fremtidige ge-
vinster på porteføljeaktier.  Gevinster og tab på 
aktier ejet i mindre end 3 år, der realiseres in-
den indkomståret 2010, medregnes ikke ved 
opgørelsen af nettokurstabskontoen.

eksempel: Et selskab med kalenderårsregn-
skab har i dag en aktieportefølje bestående af  
børsnoterede porteføljeaktier med en 
urealiseret gevinst på 3 mio. kr. på aktier ejet 
i over 3 år, samt et urealiseret tab på 4 mio. 
kr. på andre aktier ejet i mindre end 3 år. Det 
forudsættes, at aktiekurserne er uændret 
primo indkomståret 2010.

Hvis selskabet ikke foretager sig noget frem 
til starten af indkomståret 2010, har det en 
nettokurstabskonto på -1 mio. kr., der kan 
bruges til modregning i fremtidige skatteplig-
tige aktieavancer. Skatteværdien af et sådant 
nettokurstab er 250.000 kr.

Vælger selskabet derimod at realisere tabet 
på aktierne ejet i mindre end 3 år, kan der op-
nås en mere fordelagtig skattemæssig situati-
on. Det realiserede tab på 4 mio. kr., fra ak-
tier ejet i mindre end 3 år, kan fremføres til 
modregning i fremtidige skattepligtige aktie-
avancer. Skatteværdien af det fremførbare tab 
er 1 mio. kr. Selskabets nettokurstabskonto 
opgøres som positiv med 3 mio. kr., og sæt-
tes derved til 0.

I eksemplet vil det ikke gøre nogen forskel 
at aktierne med gevinst har været ejet i min-
dre end 3 år, den positive nettokurstabskon-
to fastsættes alligevel til 0. Har aktierne med 
det urealiserede tab været ejet i mere end 3 år, 
vil det realiserede tab som tidligere beskrevet 
fortsat indgå i beregning af nettokurstabskon-
to, og selskabets nettokurstabskonto vil i den 
situation være uændret.

datterselskabsaktier
Udbytte fra datterselskabsaktier kan også i 
fremtiden modtages skattefrit. Fra og med 
indkomståret 2010 er avancer ved salg af dat-
terselskabsaktier skattefrie uanset ejertid, li-
gesom der ikke er fradrag for eventuelle tab.

hvad nu ?
Skattereformen medfører i fremtiden en skær-
pet beskatning på selskabers investering i vær-
dipapirer. Som beskrevet kan der allerede på 
nuværende tidspunkt være transaktioner el-
ler forhold, der skal tages op til vurdering for 
at sikre, at dit selskab opnår det bedst mulig 
skattemæssige udgangspunkt ved indgangen 
til indkomståret 2010.

Har du spørgsmål til, hvordan de nye regler 
for beskatning af selskabers investering i vær-
dipapirer påvirker dit selskab, herunder regler-
ne for opgørelse af nettokurstabskonto, er du 
velkommen til at kontakte din rådgiver. n

›

Fonde og legater

skattereformen har også stor betydning 
for fonde og legater. du kan læse mere om 
de nye skatteregler i juli-nummeret af ny-
hedsbrevet »update«, som du kan finde på 
www.danskeforvaltning.dk – under lega-
ter og fonde, eller du kan kontakte danske 
forvaltning på telefon 4512 8963

eksempel : selskabet gør intet 
saldi pr. 31-12-2009

selskabet sælger aktier med 
tab ejet i mindre end 3 år.
saldi pr. 31-12-2009

forventet nettokurstabskonto - 1.000.000 kr. 0 kr.

 fremførselsberettiget tab på 
aktier ejet mindre end  3 år. 0 kr. 4.000.000 kr.

 urealiseret avance – før 
modregning af eventuelle tab 3.000.000 kr. 3.000.000 kr.

 skatteværdi af nettokurstab 
og fremførselsberettiget tab 250.000 kr. 1.000.000 kr.
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beskatningen af aktieindkomst for 
private investorer bliver også ændret 
i forbindelse med skattereformen. 
Ændringerne er dog ikke så markante 
som for selskabers investering i aktier.

Aktieindkomst for personer 
består f.eks. af udbytter og ge-
vinster fra aktier og udlodden-
de aktiebaserede afdelinger.

Beskatningen af aktieind-
komst bliver nedsat, og i 2010 

går vi fra 3 til 2 skattesatser. Gevinster og tab 
opgøres fortsat efter realisationsprincippet.

Satsen på 45 pct. fjernes fra og med 2010. 
Dette betyder, at den såkaldte »overgangssal-
do« ikke længere skal anvendes. Satsen på 45 
pct. blev indført samtidig med nedsættelsen 
af selskabsskatten fra 28 pct. til 25 pct. For-
målet med overgangssaldoen var at neutrali-
sere effekten af den høje sats på 45 pct. af op-

sparet selskabsoverskud, der var blevet beskat-
tet med en højere sats end 25 pct.

børsnoterede aktier forsvinder som 
skattemæssigt begreb
Beskatningen af salg af aktier afhænger i dag af, 
om aktierne er børsnoterede eller unoterede.

Som følge af ændringer i EU-lovgivningen 
indføres det nye begreb »optaget til handel på 
et reguleret marked» i skattereglerne.

Ejer du unoterede aktier, der er optaget til 
handel på et reguleret marked, skal du være op-
mærksom på, at du fra og med 2010 kun kan 
modregne tabet i gevinster og udbytter på an-
dre aktier, der er optaget til handel på et regu-
leret marked. Ved salg med tab i 2009 kan ta-
bet fratrækkes direkte i aktieindkomsten. Dansk 
AMP anses f.eks. for et reguleret marked. Her 
handles bl.a. FC Midtjylland Holding (FCM 
Holding), AC Horsens og Vejle Boldklub.

Fremtidig modregningsret 
Mulighed for modregning af tab på aktier, der 

er optaget til handel på et reguleret marked, 
er fra og med 2010 betinget af, at SKAT har 
kendskab til købet af aktierne. Danske Bank 
indberetter derfor fra og med 2010 køb af ak-
tier, som er handlet gennem os.

Har du købt aktier før 1. januar 2010, er 
din modregningsret sikret i kraft af bankens 
indberetning af din beholdning til SKAT pr. 
31. december 2009. 

Fremgår hele din aktiebeholdning ikke af 
din skattemappe på www.skat.dk, skal du selv 
oplyse SKAT om købet senest ved indsendel-
sen af selvangivelsen for 2010. Dette kan f.eks. 
være tilfældet, hvis du har handlet gennem en 
udenlandsk fondshandler, eller du har købt 
aktierne den 28. -30. december 2009. I sidst-
nævnte tilfælde bliver handlerne først afvik-
let i starten af 2010 og de fremgår derfor ik-
ke af din beholdningsoversigt for 2009, selv-
om de er købt i dette år.

Du er velkommen til at kontakte din råd-
giver, hvis du har spørgsmål til den fremtidi-
ge beskatning af din aktiebeholdning. n

aKtieindKOmst 2009

Børsnoterede aktier gevinst beskattes.
tab modregnes i årets gevinster 
og udbytter på andre 
børsnoterede aktier. evt. 
overskydende tab fremføres til 
modregning i senere indkomstår.

unoterede aktier gevinst beskattes.
tab fratrækkes i aktie-
indkomsten. evt. negativ 
aktieindkomst omregnes med 
satserne 28/43/45 pct. og 
beløbet modregnes i slutskatten  
i øvrigt.

aKtieindKOmst 2010 og fremefter

aktier, der er optaget til handel 
på et reguleret marked.

gevinst beskattes.
tab modregnes i gevinster og 
udbytter på andre aktier, der er 
optaget til handel på et reguleret 
marked. evt. overskydende tab 
fremføres til modregning i 
senere indkomstår (se under 
”fremtidig modregningsret”).

aktier, der ikke er optaget til 
handel på et reguleret marked

gevinst beskattes.
tab fratrækkes i 
aktieindkomsten. evt. negativ 
aktieindkomst omregnes med 
satserne 28 (27 pct. fra 
2012)/42 pct. og beløbet 
modregnes i slutskatten i øvrigt.

2009 2010-2011 2012 og fremefter

0-48.300 kr. 28 pct.
48.301kr.-106.100 kr.  43 pct.
over 106.100 kr.  45 pct.

0-48.300 kr. 28 pct.
over 48.300 kr. 42 pct.

0-48.300 kr. 27 pct.
over 48.300 kr. 42 pct.

beskatning af  
aktieindkomst  

næste nummer af inVestering 
i det næste nummer af investering kan du se frem til at læse nærmere om, hvordan du som privatperson bliver beskattet af din  
kapitalindkomst i fremtiden. vi kan allerede nu løfte sløret for, at det netop er på dette område, at skattereformen indeholder den største skatte-
lettelse. næste nummer af investering udkommer lørdag 12. september.
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alle grænsebeløb er anført i 2009-tal
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opsving eller ej: spred investeringerne

TIDSHORISONT PÅ 1-3 ÅR

75% Obligationer 
5% Kreditobligationer 

20% Aktier

65% Obligationer 
5% Kreditobligationer 

30% Aktier

45% Obligationer 
15% Kreditobligationer 

40% Aktier

ANBEFALET ALLOKERING FOR EN INVESTOR MED MIDDEL RISIKOVILLIGHED

TIDSHORISONT PÅ 3-7 ÅR TIDSHORISONT OVER 7 ÅR

n r i s i KO s p r e d n i n g

Gennem de seneste måneder har Danske 
Bank hævet aktieandelen i de officielle por-
teføljeanbefalinger. Baggrunden er, at fi-
nanskrisen er kommet under stadig mere 
kontrol og de økonomiske nøgletal, tillids-
indikatorer og tendenser peger på, at der er 
udsigt til et opsving – dvs. BNP vil vokse igen 
- i andet halvår i verdensøkonomiens udvik-
lede hovedregioner USA, Europa og Japan. 

Opsvinget betyder ikke, at ledigheden stop-
per med at stige. Opsvinget er først og frem-
mest drevet af en vending i den globale in-
dustriproduktion. Lagrene er ganske enkelt 
kørt i bund. Hylderne skal fyldes op. 

Grundholdningen hos Danske Banks øko-
nomer er, at dette, kombineret med de man-
ge finanspolitiske stimulanser rundt om-
kring, er nok til, at opsvinget bliver vedva-
rende. Men det betyder ikke, at man skal 
kaste alt ind i aktier. VI har allerede set en 
markant stigning i aktierne på forventnin-
gerne om opsving – og økonomiske fakta, 
der bekræfter opsvinget i de kommende må-
neder er ikke ensbetydende med, at aktie-
markedet tordner opad. Under den seneste 
økonomiske krise bundede økonomien – 
dvs. BNP holdt op med at falde – i novem-
ber 2001. Men først i foråret 2003 startede 
en vedholdende trend i aktiemarkedet – og 
først i juli 2003 stoppede ledigheden med 
at stige.

Finanskrisen er ganske vist kommet un-
der kontrol, men det ændrer ikke ved det 
faktum, at banksektoren i det meste af den 
rige verden er presset og de næste par år er 
tvunget til at køre en stram udlånspolitik – 
hvilket i sig selv vil virke dæmpende på ak-
tivitetsniveauet i økonomierne. Og så er der 
de store budgetunderskud som følge af red-

ningspakker og krise, som også skal imøde-
gåes på et tidspunkt af skatteforhøjelser 
m.v.

Verden er ved at rejse sig igen, men det 
generelle efterspørgselsniveau i de rige lan-
de vil efter nogle fede år med belånte fri-
værdier, kredit i lange baner og overdrevent 
privatforbrug ikke være i stand til at nå ni-
veauet før krisen. Vi skal finde nye normal-
niveauer for økonomisk vækst, investerin-
ger, privatforbrug, renter, boligpriser osv. 

bred portefølje med defensivt islæt
Det er en usikker fase og det er særdeles vig-
tigt, at man har en bred portefølje med både 
aktier og obligationer. Hvad aktierne angår 
bør man på dette tidspunkt overveje at ned-
bringe andelen af cykliske aktier, der er ste-
get meget markant - og i stedet supplere med 
flere defensive aktier, der har fået et ikke for-
tjent kursmæssigt efterslæb.

Emerging Markets (EM) bør indgå som 
en naturlig del af porteføljen. For 10-15 år si-
den var EM kun for de mere risikovillige. Men 
verden har ændret sig voldsomt siden da – 
ikke mindst i kraft af den massive outsour-
cing af især industriproduktion til lavtløns-
økonomierne. Nu bevæger outsourcing sig 
ind i en anden fase, hvor også videnbaserede 
og ledelsesmæssige opgaver lægges ud. 

De mest fremtrædende udviklingsøko-
nomier, især de asiatiske, er stærkt på vej 

mod vestlig standard på mange punkter. En 
række af landene har generelt også en sun-
dere økonomi end Vesten, og vil derfor først 
være tilbage på vækstsporet efter krisen. Og 
stigende vækst medfører øgede investerin-
ger, stigende efterspørgsel og indenlandsk 
vækst. Interessant er det også at bemærke, 
at samhandelen i specielt Fjernøsten er sti-
gende, og Kina er den store drivkraft med 
forgreninger til Latinamerika og Afrika som 
underleverandører af råvarer.

Hvad obligationer angår, så mener vi ik-
ke, at der er risiko for at obligationernes fjen-
de – en voldsom inflation – toner frem trods 
den ekspansive penge- og finanspolitik. Ka-
pacitetsudnyttelsen i økonomierne er på så 
lavt niveau, og arbejdsmarkederne så pres-
sede, at der vil gå lang tid, før risikoen for en 
traditionel løn-/pris-spiral kommer på tale. 

Kreditobligationer via investeringsfor-
eninger – f.eks. Merchant Invest Globale 

Kreditobligationer - bør i øvrigt stadig væ-
re en del af porteføljen for de fleste investe-
ringsprofiler. Ganske vist har vi allerede op-
levet en pæn indsnævring af kreditobliga-
tionernes rente i forhold til statsobligatio-
ner, siden vi påbegyndte anbefalingen for 5 
måneder siden. Men vi mener dog, at der 
fortsat er basis for en indsnævring. Det nye 
normalniveau for rentespændet mellem kre-
ditobligationer og statsobligationer er ikke 
nået endnu. n

Put all your eggs in one basket
and watch that basket!«
Mark Twain

»
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modelporteføljerne viser bankens aktuelle anbefalinger under hensyntagen til forventninger til markedet, investeringshorisont og beskatning.

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

RENTEUDVIKLING 10-årig statsrente2-årig statsrente

7. jan. 7. feb. 6. mar. 5. apr. 5. maj 4. jun. 3. jul. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

PROGNOSE FOR RENTEKURVEN DB prognose 12MNuv. niveau

LØBETID (ÅR)

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Bemærk: prognosen for afkast og renteudvikling er ikke en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling.
1)  angiver hvor stor en andel, der anbefales af den enkelte fondskode i porteføljen.
2)   DB eff. rt. (Danske Bank effektiv rente) er korrigeret for skat samt evt. ekstraordinære udtrækninger. 
 anvendes kun til at sammenligne 2 obligationer med samme udløb og ydelsesprofil på investeringstidspunktet. 
3)  DB-varighed angiver den procentvise ændring i en obligations værdi ved en renteændring på et procentpoint. 
 tallet er korrigeret for evt. ekstraordinære udtrækninger på konverteringstruede obligationer. 
4)  hpr. (horisontafkastet) udtrykker det forventede afkast på12 mdr. sigt. Viser, hvilket afkast du kan forvente ud fra givne forudsætninger til renteniveau 

og evt. forventning til ekstraordinære udtrækninger på konverterbare realkreditobligationer. DB er hpr. med baggrund i vores officielle 12 mdr. prognose. 
uændr. er hpr. beregnet ved en uændret rentekurve om 12 mdr. afkastet udtrykker således kuponrente samt løbetidsforkortelsen på obligationerne

5) her kan du se de nævnte nøgletal beregnet på den samlede portefølje

modelporteføljerne angiver, hvilke obligationer og hvilken vægtning af disse, som banken (ved redaktionens slutning) 
anbefaler kunder med en given beskatning og tidshorisont.

persOnbesKattede med tidshOrisOnt 0–3 år

DB eff. rt. 2) 3) 

DB

Var.

hpr. 59% skat 4)

% andel fondskode papir skat

39%

skat

60%

DB pr.

12 md.

uænd.

12 md.1)

15 Dk0009271124 2 D.10Ds10 1,55% 1,13% 0,50 1,35% 1,61%

40 Dk0009271207 2 D.10Ds11 1,61% 1,19% 1,48 1,40% 1,10%

45 Dk0004130549 2skiBeJan 2,36% 1,93% 3,28 1,17% 3,04%

100 5) 1,93% 1,51% 2,12 1,29% 2,03%

pensiOnsbesKattede med tidshOrisOnt 0-3 år

DB eff. rt.

DB

Var.

hpr. ved 0% skat

% andel fondskode papir skat

0%

DB pr.

12 md.

uænd.

12 md.

40 Dk0009279531 rD 6.0 a 10/01/2041 5,93% 0,51 3,84% 3,38%

20 Dk0009276198 rD 4.0 01/01/2010 2,13% 0,51 1,92% 2,18%

20 Dk0009276438 rD 4.0 01/01/2013 3,22% 3,41 2,43% 4,21%

20 Dk0009276511 rD 4.0 01/01/2014 3,51% 4,29 1,96% 4,21%

100 1,86 2,79% 3,48%

pensiOnsbesKattede med tidshOrisOnt 3-7 år

DB eff. rt.

DB

Var.

hpr. ved 0% skat

% andel fondskode papir skat

0%

DB pr.

12 md.

uænd.

12 md.

30 Dk0009279457 rD 5.0 a 10/01/2031 5,05% 4,12 2,48% 5,49%

30 Dk0009279531 rD 6.0 a 10/01/2041 5,93% 0,51 3,84% 3,38%

25 Dk0009276784 rD 4.0 01/01/2015 3,78% 5,09 1,94% 4,57%

15 Dk0009276941 rD 4.0 01/01/2017 4,13% 6,55 1,26% 4,81%

100 3,64 2,57% 4,52%

pensiOnsbesKattede med tidshOrisOnt OVer 7 år 

DB eff. rt.

DB

Var.

hpr. ved 0% skat

% andel fondskode papir skat

0%

DB pr.

12 md.

uænd.

12 md.

20 Dk0009279457 rD 5.0 a 10/01/2031 5,05% 4,12 2,48% 5,49%

30 Dk0009272957 rD 5.0 aio 04/01/2038 5,30% 6,00 1,53% 6,14%

20 Dk0009279531 rD 6.0 a 10/01/2041 5,93% 0,51 3,84% 3,38%

10 Dk0009276784 rD 4.0 01/01/2015 3,78% 5,09 1,94% 4,57%

20 Dk0009276941 rD 4.0 01/01/2017 4,13% 6,55 1,26% 4,81%

100 4,52 2,18% 5,02%

persOnbesKattede med tidshOrisOnt 3 -7 år

DB eff. rt. 

DB

Var.

hpr. ved 59% skat

% andel fondskode papir skat

39%

skat

60%

DB pr.

12 md.

uænd.

12 md.

15 Dk0009271207 rD 2.0 01/01/2011 1,61% 1,19% 1,48 1,40% 1,10%

50 Dk0004130549 skiB 2.0 01/01/2013 2,36% 1,93% 3,28 1,17% 3,04%

35 Dk0009275117 rD 2.0 01/01/2016 2,81% 2,36% 5,56 0,06% 3,30%

100 2,39% 1,96% 3,76 0,83% 2,82%

persOnbesKattede med tidshOrisOnt OVer 7 år

DB eff. rt. 

DB

Var.

hpr. ved 59% skat

% andel fondskode papir skat

39%

skat

60%

DB pr.

12 md.

uænd.

12 md.

40 Dk0004130549 2skiBeJan 2,36% 1,93% 3,28 1,17% 3,04%

60 Dk0009275117 2rD10D 16 2,81% 2,36% 5,56 0,06% 3,30%

100 2,62% 2,18% 4,61 0,52% 3,19%

kiLDe: reuters kiLDe: reuters
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USA: Renteforhøjelser er langt væk på 
trods mere positiv Federal Reserve
flere indikatorer peger på, at amerikansk økonomi er på vej ud af recessionen. faldet i beskæftigelsen 
er aftaget, aktiviteten på boligmarkedet har stabiliseret sig, og data for kapitalgodeordrerne indikerer, at 
vi er forbi de værste fald i investeringerne i maskiner og udstyr. desuden fortsætter industriindikatorer-
ne deres vej opad, hvilket alt sammen understøtter vores forventning om  tilbagevenden til positiv vækst 
her i andet halvår. 

det er i øvrigt værd at bemærke, at tonen fra federal reserve var mere positiv på rentemødet i juni. 
deflationsfrygten blev nedtonet, og tonen omkring vækstudsigterne var generelt lidt mere optimistisk.. 
det betyder dog ikke, at der er renteforhøjelser i horisonten inden for den nærmeste fremtid. selv med 
vores relativt optimistiske prognose for amerikansk vækst vil der stadig være en stor mængde af uud-
nyttede ressourcer i økonomien i form af ledig produktionskapacitet og arbejdskraft langt ind i 2010. 
det betyder, at det underliggende inflationspres vil være meget moderat, og vi venter ikke renteforhøjel-
ser før i 3. kvartal 2010. n

Asien er vendt
flere steder i asien er der tegn på, at chokeffekten fra krisen er ved at aftage. i modsætning til mange 
andre steder er det ikke bare tillidsindikatorerne, der er vendt. Både industriproduktionen og eksporten 
er steget ganske kraftigt i de seneste måneder, og det ser nu ud til, at næsten alle asiatiske lande har 
oplevet positiv vækst allerede fra 2. kvartal. det skyldes dels at efterspørgslen fra de vestlige lande har 
stabiliseret sig, dels at virksomhederne nu har kørt deres lagre helt i bund, og derfor må øge produkti-
onen for at tilfredsstille den ellers fortsat svage efterspørgsel. 

Herudover her den kinesiske økonomi været et stort plus for asien. de store finans- og pengepoliti-
ske lempelser begynder at virke, og den kinesisk økonomi bundede formentlig i 1. kvartal. det er positiv 
nyt for verdensøkonomien at de politiske tiltag i Kina får hurtig effekt, da det er med til at forhindre en 
endnu dybere krise i asien. det ser nu ud til, at asien bliver den verdensdel, som kommer hurtigst ud af 
den globale finanskrise. i hvilket omfang asien vil være i stand til at redde den øvrige del af verdensøko-
nomien er fortsat et åbent spørgsmål. 

i øvrigt er det værd at tilføje, at den asiatiske fremgang også omfatter Japan, verdens næststørste 
økonomi. vendingen i den industrielle produktion, drevet af en usædvanlig stærk lagercyklus og opsving 
i eksporten til især resten af asien, vil kortvarigt løfte den japanske vækst til et niveau over både usa’s 
og eurolands - men det bliver kun en kort stund i den kronisk syge økonomi. n

Euroland  
stabiliseres
euroland er i en stabiliseringsfase. tillids-
indikatorerne er i kraftig bedring, men sig-
nalerer dog fortsat faldende økonomiske 
aktivitet. ordrerne er svagt stigende, og 
eksporten til asien ekskl. Japan er allere-
de steget tre måneder i træk. detailsal-
get i tyskland er steget de seneste 3 må-
neder, og bilsalget er steget kraftigt i de 
bilproducerende lande, men det skyldes 
dog forskellige incitamentsordninger. 

lagrene er faldet kraftigt siden sidste 
efterår, da produktionen er reduceret me-
re end efterspørgslen. Blot det, at produk-
tionen øges, så lagerreduktionen ophører, 
vil kunne bidrage betydeligt til væksten. 
på sigt må vi endda forvente en vis gen-
opbygning af lagrene. det ser ud til, at la-
gerreduktionen stoppede i juni.

vi forventer positiv vækst i 3. kvartal 
og kraftig vækst i 4. kvartal, trukket af eks-
porten og lagercyklen. på kort sigt er der 
altså udsigt til, at markedet får en række 
positive overraskelser. når vi kigger læn-
gere frem, så slås europa dog med kraf-
tigt stigende offentlig gæld, høj ledighed 
og svage boligmarkeder. der kan derfor 
godt komme et tilbageslag i væksten i 
2010. 

eCB forventes at holde renten uændret 
på 1,0 pct. i lang tid, og vi ser ikke en ren-
teforhøjelse før 3. kvartal 2010. vi forven-
ter heller ikke, at eCB vil annoncere flere 
ikke-standard instrumenter, medmindre 
krisen igen forværres. n

CEØ: Kraftig forværring af de  
offentlige finanser
den globale risikoappetit har været støt stigende siden begyndelsen af marts. Kreditspændene er 
derfor indsnævret, og aktiemarkederne har været stigende – også i Central– og Østeuropa (CeØ). den 
fornyede appetit på risikofyldte aktiver bunder i en gradvis forbedring af verdensøkonomien. 

den makroøkonomiske bedring er dog ikke umiddelbart synlig i CeØ-regionen. til trods for en stig-
ning i ledende industriindikatorer skuffer makrodata kraftigt i de fleste lande i regionen. det gælder 
for  rusland, tjekkiet, Baltikum, ungarn, rumænien, Bulgarien osv. dermed ser krisen ud til at blive 
dybere, end hvad de fleste havde ventet, og det går udover de offentlige finanser. 

tendensen er, at budgetunderskuddene bliver ganske høje i 2009, og selv lande der har modtaget 
imf-hjælp har svært ved at få dem til at hænge sammen. dette er særligt udtalt i Baltikum, men også 
synligt i lande som ukraine, ungarn samt serbien. i de store lande som rusland og polen kæmper re-
geringerne også for at understøtte økonomierne, uden at budgetunderskuddene bliver for store.

stigende budgetunderskud betyder stigende udbud af statsobligationer i regionen, og det øger ri-
siciene for fornyet pres på renter og valuta i disse lande. så selv om verdensøkonomien gradvist er 
i bedring, er risiciene fortsat forhøjede i Østeuropa. n
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sektor/selskab land anb. Kurs

energi

 

sektor/selskab land anb. Kurs

industri, FOrtsat

 

sektor/selskab land anb. Kurs

sundhed, FOrtsat 
Olie- og gastjenester
acergy no a 65,8
aker solutions no h 53,0
BW offshore no k 8,1
fortum fi a 15,9
fred. olsen energy no k 217,3
petroleum geo-services no a 39,4
prosafe se no k 33,3
prosafe production no k 13,0
seadrill no h 91,2
sevan marine no k 8,3
subsea 7 no a 66,8
tgs-nopec no k 64,5
Olie og gas
neste oil fi a 10,1
statoilhydro no a 126,7

materialer
Kemikalier
auriga industries Dk h 92,0
exel composites fi r 6,0
kemira fi h 6,6
novozymes Dk a 421,0
emballage
Brodrene Hartmann Dk h 72,0
Huhtamäki fi a 7,5
metaller & minedrift
norsk hydro no r 32,3
outokumpu fi a 12,5
outotec fi k 17,2
rautaruukki fi h 14,2
talvivaara mining co pLc fi k 4,0
papir & skov
m-real fi s 0,5
stora enso fi a 3,8
upm-kymmene fi a 6,3

industri
Fly & forsvar
saaB se a 58,8
byggeprodukter
assa abloy se h 104,8
flügger Dk a 231,0
h+h international Dk h 330,0
Lindab se k 68,0
rockwool international Dk s 388,5
uponor fi h 8,5
anlæg og maskinteknik
hojgaard holding Dk k 151,0
monberg & thorsen Dk k 174,0
ncc se s 67,0
peab se h 31,9
per aarsleff Dk k 615,0
pöyry fi s 10,3
skanska se a 84,5
trelleborg se h 25,5
yit fi r 7,2
elektrisk udstyr
schouw & co Dk h 95,5
Vestas Wind systems Dk a 378,5
maskinindustri
alfa Laval se a 73,6
atlas copco se r 75,3
cargotec corp fi a 12,5
fLsmidth & co Dk a 188,0
haldex se r 51,8
kone fi a 21,8
konecranes fi h 16,7
metso fi k 13,7
morphic technologies se r 1,2
nibe se r 69,0
nkt holding Dk h 181,5
opcon se a 57,5
sandvik se r 57,3
scania se a 75,5
seco tools se a 72,0
skf se a 95,0
VBg se k 67,0
Volvo se r 47,8
Wärtsilä fi k 23,0
handel og distribution
Brdr a & o Johansen Dk r 540,0
cramo fi s 7,3
DLh Dk s 20,9
ramirent fi r 4,7
solar Dk k 217,5
sanistaal Dk s 88,5

erhvervsservice & -produkter
gunnebo se s 29,1
Lassila & tikanoja fi a 13,0
Loomis se a 75,3
niscayah se h 12,0
securitas se k 65,8
tomra systems no h 22,8
luftfart
finnair fi h 3,7
sas group se h 3,5
shipping
a. p. moller - maersk Dk h 30900,0
DfDs Dk r 280,0
mols-Linien Dk r 64,5
norden Dk s 176,3
torm Dk s 51,5
transport
DsV Dk k 63,3

FOrbrugsVarer
reservedele
autoliv se h 28,5
mekonomen se r 115,0
nokian tyres fi a 13,4
Varige forbrugsvarer
Bang & olufsen Dk r 37,3
Boconcept Dk h 73,5
ekornes no h 86,0
electrolux se a 108,0
husqvarna se k 38,2
Fritidsudstyr
amer sports fi r 7,2
tekstiler & beklædning
Bjorn Borg se k 60,5
ic companys Dk s 101,5
new Wave group se r 11,5
hoteller & cruise lines
royal caribbean cruises no s 85,6
hoteller, restauranter & underholdning
Betsson se r 85,0
parken sport & entertainment Dk r 492,5
skistar se h 97,8
unibet se k 195,0
medier
alma media fi a 5,0
cision aB se a 7,1
sanoma fi k 11,2
stormagasiner
stockmann fi h 15,4
detailhandel
clas ohlson se k 112,5
hennes & mauritz se h 382,0
nobia se k 27,9

nÆring & nydelse
supermarkeder
axfood se r 170,0
Hakon invest se r 73,5
kesko fi a 19,1
drikkevarer
carlsberg Dk k 348,5
harboe Dk k 120,5
royal unibrew Dk h 81,0
Fødevarer
aak se a 96,3
atria fi h 9,9
cermaq no h 49,5
Danisco Dk r 206,5
eac Dk s 173,0
hkscan fi h 8,6
Leroy seafood group no h 101,0
marine harvest no s 4,3
orkla no a 46,4
tobak
swedish match se k 127,5

sundhed
medicinalinstrumenter & -udstyr
coloplast Dk r 371,0
elekta se h 111,5
getinge se a 99,5
William Demant holding Dk r 273,5
bioteknologi
aLk-abello Dk h 408,0
Bavarian nordic Dk r 195,5
genmab Dk k 182,5
exiqon Dk k 15,5

karo Bio se h 8,0
Lifecycle pharma Dk k 9,8
neurosearch Dk k 106,0
Q-med se h 46,3
topotarget Dk k 2,6
Farmaci
astrazeneca uk k 2644,0
Lundbeck Dk h 101,0
meda se k 53,3
novo nordisk Dk h 292,0
orion fi s 11,5

Finans
banker
amagerbanken Dk r 48,0
Danske Bank Dk ia 89,5
DnB nor no a 47,8
Jyske Bank Dk s 152,5
nordea se s 59,5
ringkjøbing Landbobank Dk k 480,0
seB se h 33,6
spar nord Dk s 49,8
svenska handelsbanken se a 150,0
swedbank se r 47,0
sydbank Dk h 122,3
Vestjysk Bank Dk k 78,0
Forsikring
alm. Brand Dk a 97,5
sampo fi r 13,3
topDk Dk k 626,0
trygvesta Dk r 320,0
boligudvikling
Jm se r 56,5

inFOrmatiOnsteKnOlOgi
e-services
tradedoubler se a 66,5
it-konsulenter
columbus it partner Dk h 2,9
eDB Business partner no s 18,2
hiQ international se r 26,0
semcon se k 19,6
tieto fi h 9,7
software
atea no k 26,5
netop solutions Dk h 14,9
iBs se h 6,9
maconomy Dk h 5,9
opera software no a 31,5
orc software se a 142,0
simcorp Dk k 839,0
Kommunikationsudstyr
eltek no s 2,8
ericsson se a 76,1
gn store nord Dk a 21,0
nokia fi r 10,4
rtX telecom Dk r 7,5
tandberg no a 108,3
thrane & thrane Dk h 152,5

teleKOmmuniKatiOn
telekommunikationsydelser
elisa fi r 11,7
tele2 se a 77,8
telenor no a 49,7
teliasonera se h 40,8

   

anbefalingsstruktur  
anbefaling totalt afkast tidshorisont 
Køb (K) > +20% 12 måneder
akkumulér (a) +10% to +20% 12 måneder
Hold (H) 0% to +10% 12 måneder
reducér (r) -10% to 0% 12 måneder
sælg (s) <-10% 12 måneder
anbefaling suspenderet (as)  
ingen anbefaling (ia)  

dK: danmark,  no: norge,  se: sverige,  fi: finland,  uK: storbritannien

aktieoversigten viser de aktuelle anbefalinger på nordiske aktier 
fra bankens analyseafdeling, danske markets equities.  
vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i anbefalingerne 
efter redaktionens slutning.   



disclosure

anbefalinger af og omtale af nordiske værdipa-
pirer i denne publikation er udarbejdet på bag-
grund af analyser fra Danske markets, en  division 
af Danske Bank. Danske Bank er  under tilsyn af 
finanstilsynet.

Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal 
forhindre interessekonflikter og sikre, at de ud-
arbejdede analyser har en høj standard og er ba-
seret på objektiv og uafhængig analyse. Disse 
procedurer fremgår af Danske Banks research 
policy. alle ansatte i  Danske Banks analyseafde-
linger er bekendt med, at enhver henvendelse, 
der kan  kompromittere analysens objektivitet og 
uafhængighed, skal overgives til analyse ledelsen 
og til bankens compliance-afdeling. Danske Banks 
analyse afdelinger er organiseret uafhængigt af 
og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige for-
retningsområder.

analytikernes aflønning er til en vis grad afhæn-
gig af det samlede regnskabsresultat i Danske 
Bank, der omfatter indtægter fra invest ment bank-

 aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonus-
betalinger eller  andet veder lag med direkte til-
knytning til specifikke corporate finance- eller kre-
dittransaktioner.

Danske Banks aktie- og kreditanalytikere og  
deres nærtstående må ikke investere i de vær-
dipapirer, som de selv dækker.

Danske Bank er market maker og kan i sin egen-
skab heraf have positioner i de f inansielle instru-
menter, der er nævnt i de analyser, der ligger til 
grund for anbefalinger i  denne publikation.

Danske Banks analyser udarbejdes i overens-
stemmelse med finansanalytiker foreningens  
etiske regler og Børsmægler foreningens anbe-
falinger.

for yderligere disclosures og information i hen-
hold til den  danske lovgivning af selvregulerende 
standarder se venligst www.danskeequities.
com.

denne publikation er udarbejdet af danske Bank alene til orientering. publikationen er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud eller opfordring 
til at købe eller sælge noget værdipapir og kan ikke erstatte den rådgivning, der gives i banken, hvor der bl. a. tages hensyn til den  individuelle 
risikoprofil og skattemæssige forhold. publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for læserens eget 
skøn over, hvorledes der skal disponeres. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at indholdet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig 
imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed eller fuldkommenhed. Banken påtager sig endvidere ikke noget ansvar for eventuel-
le tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. anbefalinger kan ændres uden varsel. der tages forbehold for trykfejl. 
Banken og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken og dens datterselskaber kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller af-
slutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter, som er omtalt i publikationen. yderligere og/eller opdateret information 
kan rekvireres i banken. det er tilladt at citere fra publikationen ved tydelig kildeangivelse og med udgivelsesdato.


