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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.

Det LYsner i  
verDensøKonomien  
– men Kan Det HoLDe?

»The world needs central bankers who avoid problems, not those who specialise in post-crisis 
damage control. For that reason, alone, he [Ben Bernanke] should not be reappointed.« 
Stephen Roach, bestyrelsesformand for Morgan Stanley Asia, i Financial Times 

n L e D e r

Hvis man ser på verdensbankens rangli-
ste over verdens lande opgjort på Bnp pr. 
indbygger (på købekraftsjusteret basis, 
2008), så er kina nummer 89 og indien 
113. Alligevel er der ikke tvivl om, at net-
op disse to lande bliver dette århundredes 
økonomiske stormagter – forudsat selvføl-
gelig, at de ikke bliver opløst af krige og blo-
dige revolutioner. 

kinas åbning over for de frie markeds-
kræfter og globaliseringen har banet vejen 
for et økonomisk mirakel gennem de sene-
ste 25 år og løftet op mod en halv mia. kine-
sere ud af fattigdommen og gjort kina til 
verdens industrielle centrum. 

kina grænser op til indien, der på mange 
måder er et helt andet land.  det er verdens 
største demokrati, men selv om dette ska-
ber et mere tillidsvækkende forretningsmil-
jø med retssikkerhed og demokratiske in-
stitutioner i landet, hvor mange i øvrigt er i 
stand til at tale engelsk, så har det indiske 
erhvervsliv ry for at være tynget af bureau-
kratiske lovkrav og en langsommelig admi-
nistration. desuden er middellevetiden otte 
år kortere end i kina og antallet af analfabe-
ter er langt større. ikke desto mindre har in-
dien adskillige globale førerpositioner – bl.a. 
som verdens største fødevareproducent og 
den næststørste producent og eksportør af 
software, kun overgået af usA.  

foreløbig tyder udviklingen på, at den ki-
nesiske samfundsmodel, hvor det kommu-
nistiske parti dikterer spillereglerne, borger 
for den højeste vækstrate. siden 1991 har 
kina formået at slå indien med hele fire pro-
centpoint om året. 

noget for noget
kina er den hurtigst voksende økonomi i 
verden, og det kan mærkes på verdens rå-
varer, når der står 1,4 mia. mennesker bag. 
kina mangler ressourcer, og derfor har lan-
det over årene i stigende grad kastet blik-
ket på Afrika, der er et sandt overflødig-
hedshorn af råvarer. eu og usA har i man-
ge år også været involveret i Afrika, men 

det har typisk været i form af bistand til 
statskontrollerede projekter – en strategi, 
der aldrig har været nogen succes for Afri-
ka. 

kinas strategi er derimod helt anderle-
des. noget for noget. kineserne mener, at 
vestens ulandshjælp er slået fejl, fordi de 
vestlige lande reelt stadig optræder som ko-
loniherrer, der dikterer, hvad der er bedst for 
afrikanerne, og ikke behandler dem som li-
geværdige partnere.

kina har de seneste 10 år indgået han-
delsaftaler med et halvt hundrede afrikan-
ske stater, og sendt titusindvis af ingeniører 
og økonomiske eksperter til det afrikanske 
kontinent for at opbygge infrastruktur, kom-
munikation, kraftværker, el-forsyning, sund-
heds- og uddannelsesinstitutioner og han-
del – og der menes i dag at være omkring 
en mio. kinesiske arbejdere i Afrika. til gen-
gæld får kineserne særlige rettigheder og 
prioriteter, når det handler om råvarer, olie 
og landbrugsjord.

Kinas strategi har vundet afrika
indien er også i gang i Afrika og investere-
de i 2008 to mia. usd i regionen, langt ef-
ter kina, der ifølge tidsskriftet Harvard 
Business review i år – og det er kun de of-
ficielle tal – har forpligtet sig til investerin-
ger for otte mia. usd.

men indien synes ikke at have en chan-
ce for at »vinde Afrika«, ligesom usA og 
europa heller ikke har. de demokratiske lan-
de er hæmmet af dels en aversion ved at 
indgå tætte samarbejder med styreformer, 
der ikke er forenelige med demokratiske 
værdinormer. dels af, at de demokratiske 
lande er afhængige af, at der er private virk-
somheder fra hjemlandet, der ønsker at in-
vestere i Afrika – og det er de ofte ikke me-
get for pga. de store risici. 

i modsætning til kineserne. næsten alle 
kinesiske investeringer foregår via statseje-
de virksomheder, som har en langt større 
risikovillighed, når de involverer sig i et pro-
jekt. kina har formået at »erobre« Afrika med 
en forretningsmodel, som private virksom-
heder ikke er i stand til at hamle op med. 

det er diktaturets styrke, at man så effek-
tivt har kunnet sætte sig på Afrika. men 
det er også diktaturets svaghed, at man ik-
ke har en løbende parlamentarisk debat i 
demokratiets navn om miljømæsssig bæ-
redygtighed. vandmangel, syreregn, mas-
siv forurening, verdens største Co2-udled-
ning og en energieffektivitet så ringe, at 
det kræver 4,7 gange så meget energi at 
producere en enhed Bnp som i usA – er 
blot nogle af kinas miljømæssige udfor-
dringer. samlet menes kinas miljøomkost-
ninger at løbe op i, hvad der svarer til 10 
pct. af landets Bnp. kina er ved at blive 
kvalt i sin egen vækst.  n

kampen om Afrika
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Mennesker er i det store og hele fornuf-
tige væsener, mener nogen. Det er dog ik-
ke vanskeligt at finde argumenter for det 
modsatte, hvis man ser sig omkring i hver-
dagen og verdenshistorien. Men én ting 
er irrationelle, tåbelige handlinger. Noget 
andet er, om de er udløst af overtro. 

Det satte Gabriele Lepori på Copenha-
gen Business School sig for at undersøge 
ved at se på aktiemarkedets adfærd i re-
lation til sol- og måneformørkelser � fæ-
nomener, der i årtusinder har været fryg-
tet over hele verden. 

Lepori fandt frem til 362 datoer og tids-
punkter, hvor sol- og måneformørkelser 
har været synlige et eller andet sted på klo-
den i perioden 1928-2008. Han sammen-
lignede disse begivenheder med fire ame-
rikanske aktieindeks: Dow Jones Industri-
al Average, S&P 500, New York Stock Ex-
change Composite og Dow Jones Compo-
site Average.

Af denne sammenligning fremgår det, 
at på de tre dage omkring selve datoen 
for den astronomiske begivenhed (dvs. 
selve datoen +/- en dag), så leverede tre 
ud af fire af de observerede indeks et af-
kast lavere end gennemsnittet. Forskellen 
var lille, men siginifikant. 

Når formørkelserne fandt sted på en 
hverdag i aktiemarkedernes åbningstid var 
effekten større, end når de fandt sted i en 
weekend. Der var også en korrelation mel-
lem størrelsen af formørkelsen og effekten 
på afkastet. Et andet kendetegn var et hur-
tigt opsving i dagene efter en formørkelse 
– en indikation af, at markedet åbenbart 
hurtigt erkender, at det nylige kursfald var 
ubegrundet og irrationelt. 

Men kan man så udnytte denne informa-
tion i praksis og vil det overhovedet for-
slå noget på det lange sigt? Åbenbart. 

Lepori påpeger, at en investor, der køb-
te Dow Jones Industrial Average-indekset 
i 1928 ved udgangen af 2008 kunne note-
re, at det investerede beløb var blevet 37 
gange større. Havde investor derimod solgt 
indekset umiddelbart før og købt umiddel-
bart efter hvert af de 362 sol- og månefor-
mørkelser, så ville det investerede beløb væ-
re blevet 55 gange større. 

Da undersøgelsen senere blev udvidet til 
at omfatte flere asiatiske markeder, var re-
sultatet tilsvarende.

Undersøgelsen er konsistent med idé-
en om, at i forbindelse med en formørkel-
se er der mindre købspres fra de overtro-
iske. Et mønster, der ikke stemmer over-
ens med teorien om effektive markeder, 
som postulerer, at aktier afspejler al kendt 
relevant information og øjeblikkeligt ind-
arbejder ny information. Hvis effektivitets-
teorien holdt stik, ville det være umuligt 
at tjene penge på information, som mar-
kedet allerede har. Information om kom-
mende sol- og måneformørkelser er jo for-
udsigelige begivenheder og viden herom 
kan findes af alle på f.eks. internettet. Men 
som resultaterne viser, er denne informa-
tion tydeligvis ikke afspejlet i kurserne, idet 
afkastet er langt højere ved sol- og måne-
strategien. Har du mod på selv at afprøve 
teorien i praksis, kan du se kommende sol- 
og måneformørkelser her:
eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html

glem ikke at se 
i sol og måne

Ekspansiv finanspolitik og pengepolitik har 
været stærkt medvirkende til at få gang i den 
amerikanske økonomi igen. Mange tror, at det 
er lykkedes at skabe så megen dynamik i øko-
nomien, at ledigheden topper i 1.-2. kvartal af 
2010 – og denne vending på arbejdsmarkedet 
vil give indkomststigninger, styrke boligmar-
kedet og give forbrugerne den nødvendige kø-
bekraft og lyst til at bruge penge igen - og der-
med tage over som den primære drivkraft i 
økonomien. Men Goldman Sachs tror ikke på 
en så tidlig vending i arbejdsmarkedet. 

Finanshuset vurderer, at den amerikanske 
ledighed vil fortsætte med at stige i 2010. Og 
det betyder, at Federal Reserve (Fed), den ame-
rikanske centralbank, højst sandsynligt ikke 
vil hæve renten i 2010. 

For det første har Fed under tidligere op-
sving aldrig hævet renterne, før arbejdsløshe-
den har toppet. For det andet peger enhver 
kombination af realistiske forudsætninger om 
ledighed, vækst, kapacitetsudnyttelse, inflati-
on m.v. på, at den ledende rente, Fed Funds 
Rate, ifølge den såkaldte Taylor-regel ret be-
set bør være markant negativ i 2010 – hvilket 
reglen også indikerer i dag.

En renteforhøjelse i 2011 er nemmere at fore-
stille sig, mener Goldman Sachs (GS), idet ar-
bejdsmarkedet har større sandsynlighed for en 
vending til den tid. Men medmindre vækst og 
inflation er langt højere end end både GS og 
Fed forventer, så vil Taylor-reglen i GS’ fortolk-
ning stadig signalere et behov for en negativ 
Fed Funds Rate i 2011. GS mener derfor, at det 
er meget tænkeligt, at rentesatsen ved udgan-
gen af 2011 stadig vil være tæt på 0 pct. n

goldman sachs 
tror ikke på rente-
forhøjelser i 2010

obama scorer ikke 
point på klimaet 

 
Den amerikanske præsident Barack Obama 
skal ikke regne med, at en skrap klimalovgiv-
ning i USA vil øge hans popularitet blandt væl-
gerne. Amerikanernes prioritering af global 
opvarmning som en vigtig sag for regeringen 
at beskæftige sig med er faldet støt de senere 
år – mens klimaforskernes advarsler er blevet 
værre. En undersøgelse i januar i år viste, at 
kun 30 pct. af amerikanerne mener global op-
varmning er vigtig for regeringen – hvilket pla-
cerede det på en 19. plads ud af 19 emner. Jo-
vist, finanskrisen så særlig slem ud dengang, 
men alligevel. Global opvarmning fylder ikke 
meget i amerikanernes bevidsthed. n

Dagbladet Børsen gik i august i luften med en ny klimasite, 
borsen.dk/klima. Fokus er på globale klimaforandringer – og de 
muligheder de giver investorer og virksomheder. Sitet indehol-
der artikler, blogs, virksomhedspræsentationer og aktiekurser 
med afsæt i det grønne område. På sitet blogger en af Danske 
Banks eksperter inden for investering i vedvarende energi, se-
niorrådgiver Lars Skovgaard Andersen fra Group Wealth 
Management. n

danske Bank blogger om klima
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Partners Group Global Value (PGGV) 
er en Private Equity-fond, som via Dan-
ske Bank blev gjort tilgængelig for pri-
vate investorer i marts 2008. Fondens 
formål er som udgangspunkt at inve-
stere i unoterede selskaber (eller børs-
noterede som efterfølgende afnoteres), 
hvori de opnår dominerende eller fuldt 
ejerskab af et selskab i forventning om, 
at de herved har bedre muligheder for 
at påvirke selskabets udvikling.

Det bedste tidspunkt for fonden at 
grundlægge fremtidig værdiskabelse på 
opstår i krisetider. I sådanne perioder 
er mange selskaber i store vanskelighe-
der og kan opkøbes for beskedne beløb 
i sammenligning med selskabernes po-
tentiale og forretningsmodel. 

Strategien med massive opkøb af go-
de virksomheder for få penge i kriseti-
der er derefter, at man via et aktivt ejer-
skab udvikler selskaberne over nogle år 
– og sælger dem, når de økonomiske 
konjunkturer igen er gunstige. 

Undersøgelser viser, at Private Equity-
fonde på lang sigt typisk formår at ge-
nerere større afkast end det generelle 
aktiemarked. 

2008 var et katastrofeår for aktier – 
aktiemarkederne faldt typisk med 40-
50 pct. eller mere. Men afkastet i PGGV 
var i 2008 på 6,9 pct. I år er afkastet ul-
timo juli foreløbig på -9,4 pct. – mens 
aktiemarkederne typisk har givet afkast 
på 40-50 pct. eller mere … 

Tallene fortæller noget centralt – nem-
lig, at investeringer i en Private Equity-
fond som PGGV ikke skal ses som en 
substitut for aktieinvesteringer, men der-
imod som en vigtig del af den samlede 
allokering på forskellige aktivklasser. 

Selv om verden befinder sig et globalt 
opsving er der stadig mange udfordrin-
ger for virksomhederne – også i 2010. 
Det er således gunstige tider for PGGV. 

Men man skal ikke gå ind med en 
forventning om høje afkast på kort sigt. 
Det anbefales, at man har en tidshori-
sont på mindst fem år, hvis man inve-
sterer i fonden.

Ved investering i PGGV er det i øv-
rigt vigtigt at være særligt opmærksom 
på skattereglerne, da beskatningen ad-
skiller sig væsentligt fra direkte investe-
ring i aktier. 

Gevinst og tab på aktier i PGGV op-
gøres og beskattes løbende efter lager-
princippet. Det betyder, at investor skal 
betale skatten af en gevinst, selv om ge-
vinsten ikke realiseres. 

På tilsvarende vis opnås fradrag for 
et tab, selv om tabet ikke er realiseret. 

Urealiserede gevinster og tab med-
regnes dog først dagen efter PGGVs 
regnskabsår, mens realiserede gevinster 
og tab medregnes allerede på salgstids-
punktet. 

For private investorer medregnes ge-
vinst og tab ved opgørelsen af kapital-
indkomsten. n

delte meninger om
kreditobligationer 

Kreditobligationer udstedt af virksomheder har 
været en god forretning gennem længere tid - både de 
mere sikre Investment Grade (IG) og de mere risika-
ble High Yield (HY).  Men i takt med den gradvise 
bedring af finanskrisen og de økonomiske konjunk-
turer er renterne faldet ganske pænt på begge obliga-
tionstyper. Renterne er stadig noget højere end på ri-
sikofrie statsobligationer, og det store spørgsmål er na-
turligvis, om denne merrente er tilstrækkelig til at ho-
norere den højere risiko på kreditobligationerne. 

Siden marts er IG-spændet til risikofrie tyske stats-
obligationer faldet fra 560 bp til omkring 240 bp. Si-
den starten af august har spændet ligget stabilt trods 
den jævne strøm af positive økonomiske og finan-
sielle nyheder.  

HY-spændet er siden marts faldet fra 1720 bp til 
890 bp. 820 bp blev dog nået i starten af august, og 
den seneste stigning kan meget vel være udtryk for ge-
vinsthjemtagning. Det spiller dog også en rolle, at HY-
markedet nu igen er en realistisk finansieringskilde for 
virksomheder, hvorfor der ses en del nyudstedelser. 
Desuden øges udbudet også af »fallen angels« – dvs. 
selskaber, der oplever downgrade til HY fra IG. Også 
HY-spændet er dog stadig historisk højt. 

Der er delte meninger om, hvor vi skal hen herfra. 
Det interessante er naturligvis, om merrenten spises 
op af defaults – dvs. de situationer, hvor et obligati-
onsudstedende selskab må opgive at betale lånet til-
bage. Ifølge kreditvurderingsselskabet Moodys vil de-
faultraten på HY toppe allerede i november i år, hvil-
ket taler for HY-obligationerne. Mens Standard & 
Poors mener, at de næste 12 mdr. vil byde på lige så 
mange defaults, som vi har set det seneste års tid. 
Som det er tilfældet i vurderingen af aktiemarkedets 
potentiale er den ukendte joker, om det igangværen-
de opsving holder eller siver ud i 2010.

Som udgangspunkt mener vi, at både HY- og IG-
obligationer stadig giver en så høj rente, at det kom-
bineret med vores forventninger til den makroøko-
nomiske udvikling og finanssektoren stadig er inte-
ressante investeringer. Man skal dog huske på, at ri-
sikoen for en ny økonomisk afmatning i 2010 er re-
el nok, og derfor kan det overvejes at fokusere på IG-
obligationer. Det aktuelle rentespænd er stadig over 
niveauet under recessionen i 2001-2002. n

partners group 
global value

 The world needs central bankers who avoid problems, not 
those who specialise in post-crisis damage control. For that 
reason, alone, he [Ben Bernanke] should not be reappoin-
ted. Let the debate begin.« læs mere side 6-7

 Stephen Roach · bestyrelsesformand for Morgan Stanley Asia, i Financial Times 

»

CITAT:
Hvis vi fortsætter i dette 
tempo, så når vi det ikke 
FN’s klimachef Yvo de Boer 
til Reuters efter, at 2400
diplomater fra 180 lande
i august mødtes en uge i 
Bonn for at forhandle om 
aftaleskitsen til COP15. 

Why did nobody notice it?«
Dronning Elizabeths spørgsmål til en gruppe højt ansete økonomer 
– en gruppe, der omfattede bl.a. Jim O’Neill, Goldman Sachs’ 
cheføkonom og professor Luis Garicano fra London School 
of Business Economics.
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n g Lo b a Lt  o p s v i n g 

For mindre end et år siden kollapsede Lehman Brothers, og 
det blev startskuddet til en finanskrise af dimensioner, der ik-
ke er set siden depressionen i 30’erne. Og det førte så til en 
meget dyb recession i mange lande, ikke mindst USA. Nu er 
der et opsving i gang i USA og mange andre steder i verdens-
økonomien, aktiemarkedet er steget 40-50 pct. eller mere i år, 
og renterne på erhvervsobligationer er faldet markant. 

Hvordan kan det hele vende så hurtigt?
»For det første hænger det sammen med, at centralbanker, 

og regeringer har givet mange stimuli. Om det er for meget el-
ler for lidt, kan man ikke sige endnu. Der er stor usikkerhed 
om, hvor hurtigt penge- og finanspolitik virker og hvor læn-
ge. Et andet forhold, der nu gør sig gældende, er, at virksom-
hederne reagerede meget voldsomt, da det så værst ud. De 
skruede meget kraftigt ned på produktionen, for kraftigt i for-
hold til den efterspørgsel vi har nu. Det, der trækker økono-
mierne op nu, er industrien – ikke forbruget, især ikke hvis 
man ser bort fra bilsalget, som har været meget stærkt subsi-
dieret bl.a. i USA og Tyskland,« siger Peter Possing Andersen, 
senioranalytiker i Danske Analyse med ansvaret for bl.a. ame-
rikansk økonomi.

Man taler om et lagerdrevet opsving – kan du uddybe det?
» Mange tror, at lagrene fyldes op i øjeblikket, men det gør 

de faktisk ikke endnu. Vi har stadig en produktion, som er la-
vere end den aktuelle efterspørgsel, så der er stadig et net-

totræk på lagrene, det går bare langsommere nu. 
Først i starten af det nye år vil vi have stabilise-
ret lagrene og kunne begynde en egentlig la-
geropbygning. Et godt eksempel på, at pro-
duktionen har været trængt i knæ, ses i bil-
sektoren. Her faldt produktionen med 50 
pct., men efterspørgselen faldt kun med 25 
pct. Det skabte stort træk på lagerbehold-
ningerne, og tilsvarende tendenser er set 
i mange andre sektorer.«

Er der ikke eftervéer af krisen, som gør, 
at efterspørgselen i en rum tid fremover 
vil være lavere end før krisen, og derfor 
vil niveauet for de nye lagerbeholdninger 

være lavere end før? De vigtige amerikanske 
forbrugere får jo skyld for at have levet over ev-

ne i 25 år, og med store fald i boligpriserne og en generelt 
meget større gæld end for 25 år siden er de vel tvunget til at 
bruge færre penge, end de er vant til?

»Det er et meget afgørende spørgsmål for det globale op-
sving, hvordan de amerikanske forbrugere agerer. Lige nu kan 
de ikke bruge så mange penge som de plejer – det er stadig 
vanskeligt at låne penge, og ledigheden er stigende – men jeg 

 økonom:

usA’s  
opsving 

Holder  
– foreløbig

Senioranalytiker Peter Possing 
Andersen tror, at det ameri- 

kanske opsving holder et godt 
stykke ind i 2010. Men så  

skal forbrugerne tage over,  
hvis det skal fortsætte.
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tror ikke, at vi vil se en stigning i opsparingskvoten til 10 pct. 
eller mere, som nogen taler om, højest 5-6 pct. Det interes-
sante bliver, hvordan verden ser ud omkring næste sommer, 
hvor produktionsløftet formentlig er overstået, og så er det, 
forbruget, der skal tage over derfra for at sikre et vedholden-
de opsving. Men det kræver, at de amerikanske forbrugere op-
lever stigende indkomster – og det betyder, at der skal gang i 
arbejdsmarkedet. Jobmarkedet til den tid afhænger af, hvor 
kraftigt opsvinget bliver i de kommende måneder. Hvis der 
ikke er et opsving til næste sommer af en styrke, som igen 
skaber nye jobs, så er amerikansk økonomi på spanden, idet 
man så har brugt både finans- og pengepolitik i stor stil.  Løf-
teraketterne er brændt af, og ›elastikeffekten‹ fra en nedtur til 
en optur er væk. Derfor er det vigtigt, at vi nu ser boligmar-
kedet stabilisere sig, og desuden har husholdningerne i gen-
nemsnit positive nettoformuer.«

Det er jo langt fra alle amerikanere, der kan bruge det til no-
get. Over 25 pct. af boligejerne er teknisk insolvente, over 20 
mio. mennesker lever af madkuponer, de rigeste 0,1 pct. af be-
folkningen tjener lige så meget som næsten 150 mio. af de la-
vest lønnede – og så videre. 

»Man skal ikke tro, at makrotal repræsenterer den gennem-
snitlige forbruger. Der har ingen velstandsfremgang været for 
medianfamilien i 8-9 år. Vi kommer ikke udenom, at der er 
en ekstrem indkomstulighed og ekstremt dårlig fordeling af 
ressourcer i USA.«

Det jeg har svært ved at forstå er, at det hele så kort tid efter 
kan gå godt igen. Hvis vi kort skal opsummere, hvad der skab-
te krisen, så var det vel, at en global lavrentepolitik i en perio-
de, hvor verdensøkonomien oplevede den højeste vækst i 30 år,  
førte til voldsomt stigende boligpriser og aktivpriser generelt. 
Mange mennesker havde et stort lånefinansieret forbrug. Kre-
ditboblen bristede, boligpriserne styrtdykkede lige som værdien 
af folks pensionsopsparinger og værdipapirbeholdninger gene-
relt. Alt andet lige må det forventes, at forbrugerne i de udvik-
lede lande i en rum tid fremover ikke vil være i stand til at 
bruge lige så mange penge som før. Er det ikke på den bag-
grund urealistisk at forvente, at vi allerede i 2010 ser en global 
vækst på 4 pct. igen, som mange taler om – voksende middel-
klasser og forbrug i Asien kan jo ikke lukke det hul?

»Forbruget fra forbrugerne i USA og andre udviklede lande vil reali-
stisk set ikke kunne løfte så meget som det plejer de nærmeste år. Men 
det er ikke ensbetydende med, at verdensøkonomien ikke kan komme 
op i et højt gear igen i 2010. Historisk set har man altid set den største 
økonomiske vækst efter en recession. Det er en naturlig følge af en mas-
se udskudt forbrug og investeringer, som pludselig er med til at løfte 
økonomien igen fra et meget lavt niveau. Da f.eks. den amerikanske 
depression sluttede i 1933, så man i de efterfølgende tre år en årlig vækst 
på 10 pct. Det er slet ikke urealistisk, at verdensøkonomien får et nyt 
tilbageslag i 2010, hvis forbruget ikke løfter sig. Men så kommer der 
nye stimulanser fra centralbanker og regeringer. Man kan ikke have 
økonomier i permanent krise, det har man simpelthen ikke råd til.«

Japanerne har helt sikkert heller ikke lyst til at være i krise, men sand-
heden er jo, at landet aldrig har formået at løfte sig endeligt efter kol-
lapset i jord-, ejendoms- og aktieboblerne i 1990 – selv om der er gjort 
meget. Centralbanken har kørt med en nulrentepolitik i årevis og rege-
ringen har brugt så mange penge på offentlige investeringer efterhån-
den, at statsgælden nærmer sig 200 pct. af BNP. 

»Man er i den grad opmærksom på det japanske skrækeksempel, 
og det er derfor man generelt har stimuleret så voldsomt og så hur-
tigt rundt omkring. I modsætning til japanerne, der var for langsom-
me og for moderate i deres indgreb både på penge- og finanspolitik-
ken, og derfor havnede de i lavvækstfælden med en deflation, det har 
været meget svært at slippe af med.« 

Men lad os så sige, at I får ret, og forbrugerne i USA og andre udvikle-
de lande også er klar til at tage over som vigtig drivkraft i midten af 
2010. Så er der vel nye udfordringer i form af stigende priser på råva-
rer, fødevarer og energi, der satte rekorder så sent som i 2008?

»Vi kommer ikke udenom, at der venter andre udfordringer i ho-
risonten. Når amerikansk økonomi og verdensøkonomien, herunder 
ikke mindst Asien, kører i højt gear igen, så vil vi igen se stigende pri-
ser på råvarer, fødevarer, olie, gas m.v. og det vil bremse vækstmulig-
hederne. Men vi laver ikke prognoser udover 6-12 mdr.!«

Apropos prognoser om økonomisk udvikling, så foregår der i øjeblikket 
en heftig debat i økonomernes egne rækker om, hvor ringe økonomisk 
teori egentlig er til at forudsige den verden vi lever i. Kritikken går bl.a. 
på, at markedet ikke bliver mere effektivt ved størst mulig deregulering. 
Samt at den finansielle verden ikke er med i de makroøkononomiske 
modeller og teorier.

 Forbruget fra forbrugerne i 
USA og andre udviklede lande 
vil realistisk set ikke kunne  
løfte så meget som det plejer  
i de nærmeste år.«

 Peter Possing Andersen, senioranalytiker.

»
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Der tales meget om, at opsvinget i den 
amerikanske økonomi kommer tidligere 
end det danske og i en stærkere version. 
Det hænger vel til dels sammen med de 
massive stimulanser fra finans- og pen-
gepolitik i USA. Men er der ellers noget, 
amerikanerne kan, som vi ikke kan?

»nu skal man ikke konkludere for me-
get allerede. der er ingen markante ven-
dinger nogen steder, og det er for tidligt 
at sige ret meget endnu. men en funda-
mental forskel er, at chokket i usA har væ-
ret langt større. det kan man se alene ud 
fra det faktum, at ledigheden er steget fra 
4,5 pct. til over 9 pct. allerede. mens den 
danske ledighed er steget fra 1,6 pct. i 
sommeren 2008 til 3,7 pct. i dag. i den 
forbindelse er det også værd at nævne, at 
danmark har en erhvervssammensæt-
ning i form af medicinalsektoren, landbru-
get og andre defensive sektorer, som fyl-
der relativt meget, og det gør os lidt min-
dre konjunkturfølsomme.« 

Så nedturen bliver måske knap så dyb, 
men til gengæld bliver opsvinget også me-
re behersket. Er der noget, der peger på, 
at vi har en længere vej i krisen?

»Boligmarkedet i danmark steg faktisk 
mere end det  amerikanske før krisen sat-
te ind. men hvor det amerikanske nu sy-
nes at stabilisere sig efter en længere kri-
seperiode, så er boligkrisen i danmark ik-
ke overstået endnu. det amerikanske bo-
ligmarked er noget anderledes. det typi-
ske en-familie hus i usA er ofte bygget af 
træ og har en levetid omkring 30 år. det 
er ganske udbredt, at et købt hus rives ned 
og erstattes af et nyt. dette kombineret 
med, at der ikke er samme mangel på po-
tentielle byggegrunde som i danmark be-

tyder, at det amerikanske boligmarked har 
en helt anden dynamik.«

Vores tilknytning til euroen umuliggør en 
selvstændig pengepolitik. Men hvad med 
finanspolitikken – mener du, at en finans-
politisk indsprøjtning vil være på sin plads 
for at hjælpe dansk økonomi på vej igen?

»nej. det er ikke nødvendigt og vil kun-
ne gøre mere skade end gavn. dels er der 
tegn på, at det går bedre hos vore samhan-
delspartnere, ikke mindst i tyskland. og 
dels har vi strukturel overbemanding i byg-
gesektoren. de forslag, der har været frem-
me om at stimulere aktiviteten i sektoren 
ved at fremrykke offentlige investeringer 
i bygge- og anlægssektoren vil blot udsky-
de den tilpasning, der er nødvendig, og man 
vil løbe en unødvendig risiko for øget løn-
pres. desuden viser erfaringen, at frem-
rykning af offentlige investeringer ikke bli-
ver modsvaret af et lavere investeringsni-
veau i fremtiden.  dermed er der blot tale 
om flere offentlige udgifter, hvilket er pro-
blematisk  på den lidt længere bane – de 
er nemlig ikke finansieret.« 

Vi får som så mange andre lande et stort 
underskud på statsbudgettet næste år. Du 
nævnte før, at dansk erhvervsliv som hel-
hed er mindre konjunkturfølsom end man-
ge andre, men til gengæld siger man, at vo-
res statsbudget er mere følsomt over for 
en krise. Hvordan hænger det sammen?

»det hænger sammen med vores skat-
tesystem. vi har en høj indkomstbeskat-
ning, og det kan mærkes i statskassen, når 
ledigheden stiger kraftigt. Beskatningen 
af olien i nordsøen medvirker også til at 
gøre vores budget ekstra konjunkturføl-
somt. når olieprisen har været høj, har 

denne skattekilde bidraget meget kraftigt 
til overskuddet. det var tilfældet sidste år. 
et andet element er pAl-skatten, som kan 
svinge med 20 mia. kroner som følge af 
udsving på de finansielle markeder. i øv-
rigt er det værd at tilføje, at når vi taler 
om budgetunderskud, så er det danske be-
tydeligt mindre end f.eks. usA’s, storbri-
tanniens, frankrigs og tysklands. desuden 
har vi en statsgæld som i forhold til Bnp 
er blandt laveste i de udviklede lande.«

Det er en kendsgerning, at USA’s økono-
miske vækstrater typisk er højere end 
Danmarks. Hvad skyldes det?

»en afgørende forskel er, at usA har et 
større arbejdsudbud og et langt mere flek-
sibelt arbejdsmarked. Arbejdsstyrken er 
langt mere mobil og fleksibel, og løndannel-
sen sker meget hurtigere, hvilket betyder, 
at de har nemmere ved at tilpasse sig æn-
drede konkurrencebetingelser. i øvrigt har 
de også en flydende valuta, hvilket lige nu 
er en fordel i konkurrencemæssigt perspek-
tiv, fordi dollaren er svækket markant.«

Hvad bliver afgørende for dansk økonomi 
i den kommende tid – hvad skal vi holde 
øje med?

»vi skal holde øje med forbruget. effek-
ten fra sp-pengene er snart væk, men vi 
vil stadig have lave renter i en rum tid end-
nu. og så skal vi holde øje med tendenser-
ne hos vigtige samhandelspartnere som 
tyskland – og se om den positive retning 
holder ved.«  n
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»Ligesom meteorologerne har vi heller ikke den sande for-
mel. Vi kan se nogle mønstre, der gør sig gældende, og vi 
kan sammenligne med historikken via vores modeller. Jeg 
tror i virkeligheden, at det er et informationsproblem. Jeg 
tror, at man kunne få et fornuftigt billede, hvis man hav-
de haft det fulde indblik i subprimeproblemet. Men det 
var der ingen, der havde. Det er også et problem, at der er 
så meget irrelevant information. Derfor må vi holde os til 
vores modeller, som giver disciplin. Subprimeproblemet 
var udtryk for, at innovationen i den finansielle verdens 
produkter løb fra lovgivningen. Det er nemt at regulere 

omkring produkter du kender, men der kommer hele ti-
den nye, som sniger sig udenom de gældende regler. Me-
get regulering er knopskydning. Du har mange forskelli-
ge instanser med forskellige delområder af regulering, og 
ingen har et samlet overblik. Der er vi havnet, fordi den 
finansielle sektor har udviklet sig enormt over 40-50 år og 
opbygget mange uhensigtsmæssigheder. Nu vil man prø-
ve at undgå noget tilsvarende sker med øget regulering, 
men produktudviklingen fortsætter og inden for 10-20 år, 
måske før, vil vi igen opleve kriser á la subprimekrisen,« 
siger Peter Possing Andersen. n
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På COP3 i Kyoto i Japan i 1997 blev Kyoto-
protokollen vedtaget efter intense forhandlin-
ger. Protokollen indførte for første gang bin-
dende mål for reduktion i industrilandes ud-
ledning af seks konkrete drivhusgasser i årene 
2008-12 – med landespecifikke mål, udtrykt i 
procentuel nedgang under 1990-niveauer. 

Det tog adskillige år, før tilstrækkelig man-
ge lande havde ratificeret traktaten. Men det 
lykkedes med hiv og sving, og den trådte i kraft 
i 2005 – uden bl.a. USA og Australien. Håbet 
er, at COP15 fører til vedtagelse af en ambi-
tiøs rammeaftale, der kan afløse Kyoto-trak-
taten, som udløber i 2012.  

De foreløbige forhandlinger giver ikke an-
ledning til den store optimisme. I august var 
2400 diplomater fra 180 lande i Bonn for at 
skære aftaleskitsen til. Men resultatet af en 
uges debatteren var, at teksten i aftalen svul-
mede op til over 200 sider – og at omkring 
2500 såkaldt skarpe parenteser markerede sto-
re uenigheder mellem landene. 

Et vigtigt udgangspunkt for mødet i Bonn 
var G8-mødet i juli, hvor verdens rigeste lande 
blev enige om, at ville begrænse den globale 
opvarmning til to grader. De to sidste runder 
af forhandlingerne er i Bangkok 28. sep. til 9. 
oktober og i Barcelona 2.-6. november. 

behovet er stort
Behovet for en ambitiøs aftale er påtrængen-
de. En jævn strøm af nye forskningsresultater 
siden rapporten fra FN’s klimapanel IPPC i 
2007 peger i overvældende grad på, at den glo-
bale opvarmning går væsentlig hurtigere end 
estimeret dengang. 

Havvandsstigninger blev eksempelvis an-
slået til 50 cm frem til 2100, men tempoet 
hvormed indlandsisen på Grønland smelter, 
tyder nu på én meter – og op mod seks meter 
i de kommende århundreder, selv om det lyk-
kes at holde den globale temperaturstigning 
under to grader. IPPC anslår, at hvis det skal 
lykkes at holde temperaturstigningen under 

2,0-2,4 grader, kræver det, at verdens samle-
de udledninger af drivhusgasser topper inden 
2015, og at de reduceres med 50-85 pct. inden 
2050. 

Der er videnskabelig konsensus om, at den 
globale opvarmning efter al sandsynlighed er 
menneskeskabt. Men der er stadig mange usik-
kerheder om omfanget af klimaændringerne, 
især i hvor høj grad tilbagekoblingsmekanis-
merne i oceanerne og på landjorden vil for-
stærke opvarmningen. 

Det gælder bl.a. den potentielle frigivelse af 
CO

2
 og metan fra de enorme mængder af or-

ganisk materiale, der er bundet i permafrosten 
i Sibirien og Alaska. Kendskabet til disse til-
bagekoblingsmekanismer er begrænset, og der-
for er effekten herfra ikke med i IPPC’s frem-
skrivninger – hvilket kan betyde, at tempera-
turstigningen er undervurderet med op til 50 
pct. En anden usikkerhedsfaktor er risikoen 
for, at den globale opvarmning kan bremse 
vigtige havstrømme som Golfstrømmen, hvil-
ket kan få katastrofale konsekvenser.

usa spiller hovedrollen
USA, der aldrig tiltrådte Kyoto-aftalen, spiller 
en afgørende rolle. USA indtager sammen med 
Kina førstepladsen som verdens største udle-
der af CO

2
, og hvis USA heller ikke går med 

denne gang vil mange andre lande, ikke mindst 
Kina, heller ikke være med. 

Foreløbig går det skidt for Obama. Ganske 
vist vedtog Repræsentanternes Hus i juni (med 
et snævert flertal) Waxman-Markey forslaget 
om en klimalovgivning – som frem til 2020 
skal reducere USA’s CO

2
-udledning med 17 

pct. i forhold til 2005-niveauet. Men det skal 
også igennem Senatet, og foreløbig tyder ud-
viklingen på, at lovforslaget herfra vil se no-
get anderledes ud. Mange politiske iagttagere 
stiller sig tvivlende over for om Repræsentan-
ternes Hus og Senatet kan nå at blive enige om 
et endeligt lovforslag før COP15. En afstem-
ning i Senatet ventes tidligst at kunne finde 
sted i november – med stor risiko for forha-
ling, som flere republikanere har bebudet.

I teorien har præsident Obama en joker i 
baghånden. En højesteretsdom afgjorde i 2007, 
at CO

2
 og andre drivhusgasser kan føjes på li-

sten over luftforurenende stoffer angivet i den 
amerikanske lov om luftmiljøet, Clean Air Act. 
Med denne dom i hånden kan Obama-admi-
nistrationen gennemføre en række miljømæs-
sige reguleringer, som sigter mod at reducere 
CO

2
-udledningen uden en klimalovgivning 

fra Kongressen. 
Om Obama vil gøre det i praksis er endnu 

uvist. Mest sandsynligt er det, at han vil bru-
ge muligheden for at øge presset på Senatet 
for at vedtage en klimalov, der ikke er mindre 
ambitiøs end Waxman-Markey forslaget. 

investeringer i clean tech
Uanset hvad USA dukker op med, så er ver-
den sat i bevægelse mht. reduktion af drivhus-
gasser og ikke mindst udvikling af Clean Tech-
nology, som går på udvikling af teknologier 
til udnyttelse af vedvarende energikilder, ener-
gibesparelser og energieffektivitet. 

Det betyder, at der er masser af innovative 
selskaber, som arbejder med  at få del i den 
enorme guldåre, som en transformation af det 
olie- og kulbaserede samfund indebærer. Men 
som det var tilfældet under informationstek-
nologiens opblomstring i 90’erne, er det også 
her meget vanskeligt at pege på vinderne i den 
nye industri. Stor spredning i investeringerne 
over mange forskellige selskaber og undersek-
torer er derfor meget vigtigt. 

En mulighed for at spille med Clean Tech-
bølgen er at investere i en afdeling fra Danske 
Invest, der investerer bredt i klimarelaterede ak-
tier eller et mere snævert, specialiseret produkt 
fra Danske Bank – to produkter, der lanceres 
her i efteråret.   

I de finansielle markeder vil der være stor 
fokus på COP15 – både før, under og efter 
topmødet. Vi vil i de kommende tre numre 
følge udviklingen tæt og gennemgå de mange 
interessante teknologier, tendenser og investe-
ringsmuligheder i ind- og udland. n

cop15 er den femtende globale konference om internationalt koordineret 
bekæmpelse af drivhusgasser siden den første conference of the parties blev 
afholdt i berlin 1995. 

nedtælling
til Cop15
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Som bekendt skal børsnoterede selskaber 
ifølge børsreglerne altid holde offentligheden 
orienteret om, hvordan det står til. De skal lø-
bende meddele Fondsbørsen om forhold, der 
har afgørende betydning for selskabet og der-
med mulig indvirkning på selskabets indtje-
ningsevne og børskurs. Derfor bekendtgør le-
delsen altid ved indgangen til et nyt regnskabs-
år strategier, målsætninger og forventninger 
til bl.a. omsætning og indtjening. Hvis det un-
dervejs i året tyder på at være galt, skal selska-
bet udsende en profit warning, før næste regn-
skab præsenteres, som indikerer, at de oprin-
delige mål muligvis ikke holder. Andre gange 
præsenteres reviderede mål i forbindelse med 
selve regnskabsaflæggelsen.

Vestas har store ambitioner for omsætning 
og indtjening i år, men en foreløbig relativt 
mager ordrebog har skabt tvivl om, hvorvidt 
det er realistisk. Forud for offentliggørelsen af 
halvårsregnskabet i august havde Vestas imid-
lertid ikke udsendt en profit warning eller no-
get, der lignede.

Så spændingen var stor. Men Ditlev Engel 
overraskede markedet ved ikke at pille ved de 
tidligere udmeldte mål. Han erkendte dog, at 
den forventede indtjening for kalenderåret 
2009 måske først nås i »dommerens overtid«, 
men til gengæld fastholdt han troen på, at 
Vestas vil opleve massiv vækst i de kommen-
de år. Selskabet udvider sin kapacitet så det 
er muligt at sælge vindmøller med en samlet 
kapacitet på 10.000 megawatt – svarende til 
en værdi på 75 mia. DKK, hvilket er 40 pct. 
over de budgetterede 53 mia. DKK i år. 

Tror du på, at Vestas når deres mål – eller er 
Engel blevet forført af en overdreven tro på 
COP15, den globale klimabølge og Vestas’ 
stærke markedsposition?

»Efter min overbevisning ligger markedets 
forventninger til Vestas’ indtjening alt for lavt. 
Jeg tror, at markedet undervurderer de man-
ge små ordrer, som Vestas får. Ordrer til en 
værdi under 500 mio. DKK skal ikke medde-
les til Fondsbørsen, og selv om sådanne be-
løb skal ses i forhold til en forventet årlig om-
sætning på 53 mia. DKK, får det selvsagt be-
tydning, hvis der er mange af dem,« siger Pe-
ter Rothausen, analytiker i Danske Markets 
Equities. 

Han har dog mere moderate forventninger 
til Vestas’ langsigtede vækst end vindmøllegi-
gantens ledelse selv har med en forventning 
20 pct. årlig vækst i salget de næste 10 år.

»Det er en meget bullish forventning. Vi 
anlægger en mere forsigtig vinkel med 12 pct. 
årlig markedsvækst over de næste 10 år – hvil-
ket dog også er betydeligt lavere end de 17 pct. 
som BTM Consult har skønnet, et konsulent-
hus med mange års speciale i vindmølleindu-
strien. Får Vestas eller BTM ret i deres vækst-
scenario er der lagt op til meget betydelige 
kursstigninger i Vestas-aktien fremover.«

Men der er mange ubekendte faktorer i det 
globale energikapløb. Ser du ikke en åbenlys 
trussel fra andre alternative energikilder – 
især sol? Er der ikke en risiko for, at vind-
møller bliver en forældet teknologi inden for 
5-10 år og, at den slags forventninger i sig 
selv kan lægge en begrænsning på mange 
landes investeringslyst? Vi taler om en 
moden teknologi, der skal konkurrere 
med en masse spirende teknologier, hvor 
der konstateres enorm fremgang. 

»Det er klart, at der er en trussel fra 
andre energikilder på sigt, men de nær-
meste år vil vind helt sikkert spille en 
væsentlig rolle i mange landes bestræ-
belser på at mindske CO

2
-udledningen 

og indføre vedvarende energikilder. 

Mange af de spirende energiteknologier på 
andre fronter er stadig adskillige år fra en stor-
stilet kommerciel udnyttelse, og vindenergi er 
stadig ubetinget den billigste energikilde blandt 
nye alternative energikilder til fossile brænd-
stoffer. Desuden er vindtek-
nologi heller ikke så 
moden endnu, at 
der ikke er plads 
til forbedringer. 
En tommelfin-
gerregel siger, at 
for hver gang 
markedet for 
vindmøller 
fordobles, fal-
der prisen per 
KWh med 15 
pct. Altafgøren-
de for ikke blot 
vind, men 
også 

vestAs Holder   kursen
Det er langt fra alle analytikere og  
investorer, der tror, at Vestas er i stand  
til at nå de mål for indtjening og  
omsætning i 2009, der blev fastholdt  
ved præsentationen af halvårsregnskabet 
for nylig. Men Peter Rothausen gør. 
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vestAs Holder   kursen
andre energialternativer, er i øvrigt prisudvik-
lingen på olie, gas og kul. Lige nu er det mål 
om CO

2
-reduktion og energisikkerhed, der er 

vigtige drivkræfter. Men hvis vi igen får en 
oliepris over 100 USD pr. tønde vil vindener-
gi stå virkelig stærkt.«

Og det er der jo meget, der tyder på. Bl.a. Det 
Internationale Energi Agentur (IEA), oliein-
dustriens tænketank, har meldt ud, at prisen 
på olie meget vel kan overgå 2008-rekorden 
på 147 USD pr. tønde lige så snart verdens-
økonomien om et år eller to kører i nogenlun-
de normalt gear igen – ikke mindst drevet af 
den voldsomt stigende energiefterspørgsel i 
Kina. Men tilbage til Vestas. Kører de den rig-
tige strategi? Ditlev Engel har erklæret, at han 
ikke ønsker at Vestas fokuserer på andre ener-
giområder end vind. Er det en fejl efter din 
vurdering?

»Man kan godt argumentere for, at Vestas 
skulle investere i lovende teknologier som 
f.eks. solceller, der helt sikkert har en stor 
fremtid. Men jeg tror på, at Vestas gør ret i at 
holde sig til det, de er eksperter i, nemlig vind-
møller. Selv om der er store indtjeningsmu-
ligheder i andre alternative energikilder, kræ-
ver det ekspertise, stort branchekendskab, le-
delsesfokus og mange penge, hvis man skal 
være med fuldt ud.«

Så er der strategien i selve branchen. Vestas 
koncentrerer sig udover planlægning, installa-
tion, drift og vedligeholdelse udelukkende om 
at lave kernekomponenterne i selve vindturbi-
nen. Dermed er de afhængige af en række un-
derleverandører og eksponeret for potentielle 
flaskehalse og svigtende kvalitet. Er det den 
rigtige strategi, eller burde selskabet gå efter 
at beherske stort set hele værdikæden?

»En komplet vertikal integration (bl.a. Ener-
con og Suzlon) giver teknologi-sikkerhed og 
kan give mulighed for en mere optimal pro-
duktion, men det kan også give store udfor-

dringer med at styre væksten og organisatio-
nen, og det kan ramme indtjeningen. Der fin-
des flere eksempler på virksomheder – også i 
vindindustrien – der er rendt ind i vækstpro-
blemer med negativ indvirkning på indtjenin-
gen og cash flowet. De har været alt for foku-
serede på vækst uden skelen til den bundne 
kapital, og det koster dyrt. I de tilfælde må 
selskaberne gå til aktiemarkedet og bede om 
ny kapital. Vestas har selv været i den situati-
on for 5-6 år siden. Den modsatte strategi – 
som bl.a. GE bruger - er tæt på 100 pct. out-
sourcing af de fleste aktiviteter. Det er svært 
entydigt at konkludere hvilken strategi, der er 
bedst langsigtet, og indtil videre er det ikke 
fundet en vinderstrategi. Noget tyder dog på, 
at delvis insourcing (vertikal integration) er 
den mest udbredte strategi. Jeg tror ikke, Vestas 
bør ændre sin strategi. Vestas har styr på ker-
nekomponenterne, forskning og udvikling 
samt stabile underleverandører af høj kvali-
tet. En øget vertikal integration kan blot føre 
til en noget mere kompleks organisation, som 
er vanskeligere at styre.«

I forvejen hævder onde tunger, at Vestas har 
svært nok ved at styre personalevækst og om-
kostninger ...

»Tallene supporterer, at Vestas har mang-
let lidt disciplin i ansættelsespolitikken, og sel-
skabet har i flere år haft en markant højere 
omkostningsbase end konkurrenterne. Vestas’ 
personaleomkostninger udgør 15 pct. af om-
sætningen, mens konkurrenter som Gamesa 
typisk har omkostninger på det halve. Da 
Vestas er noget større end Gamesa, burde per-
sonaleomkostningerne imidlertid være lave-
re i Vestas pga skalafordele. Ditlev Engel har 
ikke formået at løse problemet endnu, men 
det hænger  sammen med, at der har været så 
voldsom efterspørgsel på vindmøller. For at 
kunne følge med har det været nødvendigt at 
have en stærk manpower. Men det er vigtigt 
fremover i den skærpede konkurrence, at om-

sætningen kan vokse massivt uden, at der skal 
ansættes flere folk. Det tror vi også på. Selska-
bet har for nyligt skåret ned på personalet, og 
vi forventer, at omsætningen kan vokse hur-
tigere end personaleomkostningerne fremad-
rettet pga effektivisering af produktionen, ser-
viceafdeling osv.«

Vestas har i årenes løb måttet se den globale 
markedsandel falde støt fra 35 pct. til nu om-
kring 20 pct. Tror du, at Vestas stadig er ver-
dens førende om fem år?

»Umiddelbart tror jeg, at Vestas er i stand 
til at holde positionen på fem års sigt. Vestas 
har en stærk R&D base, stærkt produktpro-
gram  og en god produktionsbase. Derudover 
har selskabet et af de bedste afkast i branchen. 
Men Kina er en dark horse, og en altafgøren-
de faktor er også, at Vestas får styr på omkost-
ningerne, så de er konkurrencedygtige. Vestas 
er godt i gang med denne proces. En af de 
ting, der kommer til at ske, er reduktion af 
personalet i Nordeuropa til fordel for USA og 
Kina, hvor lønomkostningerne er væsentlig 
lavere.«

Hvor tror du, vi vil se væksten i de kommen-
de år?

»Østeuropa er ved at være på vej som et in-
teressant voksende marked. Det samme gæl-
der flere områder i Asien samt ikke mindst 
USA, hvor der er udsigt til massiv vækst. Euro-
pa vil stadig være det vigtigste område.«

Tror du Vestas kan blive købt af en multinati-
onal koncern på et tidspunkt?

»Det kan ikke udelukkes, men jeg tror ik-
ke, det er realistisk. Hvis nogen ønsker at bli-
ve store i branchen, vil de i stedet vælge at kø-
be mindre spillere og skalere op.« n

» Efter min overbevisning ligger markedets  
forventninger til Vestas’ indtjening alt for lavt.«

 
 Peter Rothausen, analytiker, Danske Markets Equities
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Der er for tiden stor uenighed om, hvor vi 
er på vej hen, og om den kur, der bruges for 
at rette op på verden igen, er den rigtige. Øko-
nomerne selv skændes også indbyrdes om, 
hvad der er rigtigt og forkert. Et hedt debat-
emne er bl.a. budgetunderskuddene, der i 
mange lande er vokset heftigt som følge af 
den økonomiske krise og hjælpepakkerne. Ale-
ne i USA og Storbritannien er underskudde-
ne vokset til over 10 pct. af BNP. 

En lejr af makroøkonomer hævder, at hvis 
disse underskud ikke hurtigt nedbringes, så 
vil det føre til stigende renter og hæmme pri-
vate investeringer. Og i stedet for at stimule-
re økonomien vil det føre til en ny recession, 
denne gang oven i købet koblet sammen med 
høj inflation. 

Forkert, siger den anden lejr. Der er ingen 
risiko for inflation. De store underskud er 
nødvendige for at undgå deflation. Opstram-
ning af finanspolitikken ville forstærke de de-
flationære kræfter i økonomien og føre til en 
ny og dybere recession. 

Når det handler om pengepolitikken, er de 
kloge hoveder også dybt uenige. Den ene lejr 
advarer om, at opbygningen af betydelige 
mængder af likviditet ved en ekspansiv pen-
gepolitik er den sikre vej mod hyperinflation 
og råder centralbankerne til at formulere en 
»exit strategi«.

Vrøvl, siger den anden lejr. Opbygningen 
af likviditet afspejler bare det faktum, at ban-
kerne samler penge sammen for at forbedre 
deres balanceopgørelser og solvens. De sidder 
på en bunke af kontanter, men bruger den ik-
ke til at øge udlån. Så snart økonomien kom-
mer op i gear, kan centralbankerne trække li-
kviditeten ud igen lige så hurtigt, som de ind-
sprøjtede den. Risikoen for inflation er nul. 

Paul Krugman, nobelprisvinderen i økono-
mi 2008, ynder at provokere og stødte man-
ge økonomer, da han for kort tid siden sagde, 
at de seneste 30 års udvikling inden for ma-

kroøkonomisk teori »i bedste fald har været 
bemærkelsesværdigt nytteløs og i værste fald 
direkte skadelig«. Krugman hælder til den 
gamle skole og påpeger, at man ikke bør glem-
me lærdommen fra John Maynard Keynes. 
Krugman mener, vi lever i »makroøkonomi-
ens mørke tidsalder«, hvor vi glemmer de vi-
se ord fra fortiden. Det ryster andre økono-
mer på hovedet af og henviser til, at viden-
skabsfolk heller ikke bladrer igennem New-
tons »Principa Mathematica«, når de skal lø-
se nutidige problemer i fysik. 

vi var alle for dumme, Deres majestæt
En ting er dog sikker: Der var ingen økono-
mer eller centralbanker, der forudså krisens 
ubehagelige ankomst i dens fulde omfang. 
Hvorfor ikke? 

»Why did nobody notice it?«, spurgte så-
gar den britiske dronning Elizabeth en grup-
pe højt ansete økonomer om – en gruppe, der 
omfattede bl.a. Jim O’Neill, Goldman Sachs’ 
cheføkonom og professor Luis Garicano fra 
London School of Business Economics. Her 
er et uddrag af svaret:

In summary, your majesty, the failure to 
foresee the timing, extent and severity of the 
crisis and to head it off, while it had many 
causes, was principally a failure of the collec-
tive imagination of many bright people, both 
in this country and internationally, to under-
stand the risks to the system as a whole.

Altså, ingen begavede mennesker, hverken 
i England eller i den øvrige verden havde fan-
tasi til at forstå de underliggende risici for sy-
stemet som helhed. 

Ikke nogen direkte erkendelse af, at de øko-
nomiske teorier og modeller ikke er gode nok, 
men det burde de måske have sagt. Det hand-
ler jo ikke om kollektiv forestillingsevne, men 
om at de makroøkonomiske modeller, som 
centralbankerne baserer deres politik på, ik-
ke er gode nok. Blind tro på modeller giver jo 
unægtelig en falsk tryghed, hvis de er dårlige 
afspejlinger af virkeligheden.

Økonomiske teorier og modeller ligger 
langt fra virkelighedens verden.

øKonomisKe teorier  

 dur ikke
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 Our strategy of addressing the 
bubble’s consequences rather than 
the bubble itself has been successful.«

 Alan Greenspan, chef for Federal Reserve 1987-2006, i en tale i 2004.
 Han havde ret mht. at forkorte den økonomiske krise med en ekstremt ekspansiv 

pengepolitik. Men han var ikke klar over, at selvsamme politik var i fuld gang med
 at skabe fundamentet for den næste krise. 

»

mens økonomerne ventede
på inflationen
De glade år fra 2003 til 2007 var kendetegnet 
af en ekstremt ekspansiv pengepolitik over  stort 
set hele kloden. Og den klassiske økonomiske 
teori (og erfaring) siger, at den slags kan føre 
til heftig inflation – især hvis det sker over en 
lang periode, og økonomierne buldrer derud-
af med de højeste vækstrater i 30 år, som det 
var tilfældet. 

Men som Godot blev inflationen også væk 
– i hvert fald den klassiske løn-/prisspiral, og 
det var dén økonomerne og centralbankerne 
kiggede efter. Centralbankerne fulgte en teori, 
som siger, at der er en snæver sammenhæng 
mellem forbrugerpriser og pengemængde. Og 
da forbrugerpriserne ikke steg, så havde cen-
tralbankerne ingen problemer med at fasthol-
de den ekstremt lempelige pengepolitik.

Men inflationen var der skam i rigeligt mål. 
Det kunne bare ikke ses i forbrugerpriserne, 
men i boligpriserne, aktiekurserne og efter-
hånden også råvare- og oliepriserne. Det var 
tydeligt for alle, og det var i høj grad opbyg-
ningen af massive makroøkonomiske ubalan-
cer – som de makroøkonomiske modeller slet 
ikke tager højde for.  

Det skal dog i sandhedens interesse siges, 
at centralbankerne ikke har mandat til at fore-
tage pengepolitiske ændringer selv om, at ak-
tiekurser eller boligpriser synes at løbe løbsk. 
Efter IT-boblens kollaps i 2000 diskuterede 
man ganske vist centralbankerne imellem om 
muligheden for, at centralbankerne fik man-
dat til at gribe ind over for eksempelvis vold-
somt stigende aktiekurser. Men det blev ikke 
til andet end snak, for hvordan skal central-
bankerne kunne vide bedre end markedet, 
hvad der er den rette kurs?

Gennem de sidste 30 år har det nemlig væ-
ret en udbredt antagelse i den økonomiske og 
finansielle verden, at markedet ved bedst. Mar-
kedet finder ligevægten, og derfor bør man 
blande sig mindst muligt i markedets bevæ-
gelser. I praksis har det medført finansielle de-
reguleringer i stor stil siden 80’erne. 

Man har antaget, at markedet er effektivt. At 
prisen på et finansielt aktiv afspejler al den til-
gængelige information, som er relevant for dets 
værdi. Afvigelser fra ligevægtsværdier kan ik-
ke holde lang tid. Hvis f.eks. kursen på en ak-
tie er for lav, vil velinformerede investorer kø-

be den, og kursen vil hurtigt komme tilbage på 
den »sande værdi« igen. Er en aktie for dyr, vil 
den blive solgt, og kursen vil blive presset ned, 
til ligevægten igen er fundet. Så aktiebobler vil 
heller ikke kunne opstå. Som f.eks. aktiebob-
len i Japan, der sendte Nikkei-indekset op i næ-
sten 40.000 (10.000 i dag). Eller IT-boblen, der 
sendte Nasdaq-indekset over 5.000 (2.000 i 
dag). Men boblerne kom og det vil de blive ved 
med at gøre. 

Den menneskelige psykologi spiller nemlig 
en meget afgørende rolle for prisdannelsen på 
finansielle aktiver. Vi er flokdyr og langt fra al-
tid rationelt tænkende, og det vil fra tid til an-
den kunne skabe aktivbobler. Det er en kends-
gerning, som vinder stadig mere indpas i i den 
økonomiske og finansielle verden. Hvordan det 
skal indarbejdes i makroøkonomisk teori, er 
der ikke nogen, der har regnet ud endnu. Men 
krisen har vist, at der er åbenlyst behov for, at 
de makroøkonomiske teorier i langt højere grad 
skal have forbindelse til den finansielle verden, 
hvis de skal afspejle virkeligheden.

Man skal heller ikke lade markedet regere 
frit. Reguleringer er nødvendige, så man und-
går finansielle bomber som subprimeobliga-

tioner pakket ind i uigennemskuelige deriva-
ter og gemt i mystiske selskabskonstruktioner. 
Og så skal man udvide centralbankens man-
dat, så de får flere strenge at spille på - og der-
med kan medvirke til at sikre finansiel stabi-
litet. Cheferne fra verdens førende centralban-
ker mødtes for kort tid siden i Jackson's Ho-
le, Wyoming, og diskuterede centralbanker-
nes roller i fremtiden. Hvordan den skal ud-
formes, blev man ikke enige om. Men at den 
bliver vanskeligere, er ingen i tvivl om.

Ben Bernanke, netop udnævnt til fire år me-
re i Fed,  mener som forgængeren, Alan Greens-
pan, at centralbanken ikke skal punktere aktiv-
bobler, men derimod håndtere konsekvenser-
ne bagefter. Som Greenspan gjorde med den 
ekstremt ekspansive pengepolitik efter IT-bob-
lens kollaps i 2000 – hvilket grundlagde fun-
damentet for den boble, der førte til den aktu-
elle krise. Som Bernanke nu selv har gjort. Og 
som The Economist skrev for nylig, så har den 
amerikanske centralbank dermed igen brugt 
den samme medicin til at løse krisen, som den 
der skabte den. 

Dermed kan fundamentet til den næste øko-
nomiske krise meget vel være lagt. n

Bernanke får ros fra nogle for at have været kreativ og handlekraftig under finanskrisen. men han har sam-

me holdning som forgængeren, alan greenspan, vedrørende aktivbobler. han mener ikke, at centralbanken 

skal punktere aktivbobler, men derimod håndtere konsekvenserne bagefter. 

øKonomisKe teorier  
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Aktiemarkederne verden over er steget 
voldsomt siden marts. Så voldsomt, at det får 
en del til at stille spørgsmålstegn ved holdbar-
heden. 

Kan det holde?
»Efter vores vurdering vil aktiemarkedet 

fortsætte den opadgående trend i det næste 
halve år. Det, der har drevet markedet hertil, 
har i høj grad været en tilbagevenden af den 
risikoappetit, der var væk henover vinteren, 
da det så mørkt ud. Nu understøttes marke-
det af, at virksomhedernes indtjening stiger, 
og vi får et opsving i efterspørgselen,« siger 
Morten Kongshaug, aktiestrateg i Danske Mar-
kets Equities og fortsætter: 

»Det er den ekspansive pengepolitik og re-
kapitaliseringen af banksektoren, der har skabt 
fundamentet for, at et globalt økonomisk op-
sving finder sted i allerede 2.-3. kvartal af 2009. 
Dette kombineret med lagerbeholdninger i 

bund og en stigende efterspørgsel peger i ret-
ning af et stærk opsving i industriproduktio-
nen her i 3. kvartal.« 

Morten Kongshaug forventer, at det øko-
nomiske opsving fortsætter i 2010, idet den 
fulde effekt af pengepolitikken ikke er set end-
nu. 

»I andet halvår af 2009 vil verdensøkonomi-
en sandsynligvis stadig afhænge af finanspoli-
tiske stimuli og stærk indenlandsk efterspørg-
sel i udviklingsøkonomierne, men i løbet af 
2010 vil forbrugs- og investeringsvækst i USA 
kunne genopstå. Allerede nu viser både det 
amerikanske boligmarked og arbejdsmarked 
tegn på stabilisering, og opsparingskvoten er 
tilbage på normalt niveau omkring 5-6 pct. – 
tæt på det historiske gennemsnit på 7 pct.«

Hvis vi ser tilbage på regnskabssæsonen for 
andet kvartal, hvad var så hovedkonklusio-
nerne?

»Der var generelt tale om positive overra-
skelser, og det afspejlede effekten af de mas-

sive initiativer til omkostningsbesparelser – 
ikke mindst i form af hurtige og omfattende 
fyringsrunder – som blev iværksat i 2008 og 
første halvdel af 2009. I USA har mere end 70 
pct. af selskaberne i S&P 500 leveret bedre end 
ventet indtjening, mens kun 48 pct. overra-
skede positivt på omsætningen. Det samme 
mønster gjorde sig gældende for europæiske 
og nordiske selskaber. Indtjeningen er også 
blevet hjulpet af hastigt forbedrede kreditbe-
tingelser, som centralbankerne har været med 
til at skabe. Ser vi fremad, så er der grund til 
at tro, at både omkostningsbesparelser såvel 
som fortsat finansiel »healing« vil fortsætte 
med at støtte et opsving i indtjeningen i de 
kommende kvartaler.« 

Men der skal jo mere til, hvis aktierne skal 
blive ved med at stige?

»Præcis, og en stærk fremgang i indtjenin-
gen kommer først, når efterspørgselen tager 
mere fart sidst i dette år og starten af næste. 
Det bliver til gengæld et kraftigt opsving – 

AktiemArkedet 
fortsætter opAd

Aktiestrateg 
Morten  
Kongshaug  
tror aktiemarke-
det vil stige ind  
i 2010.
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De professsionelle 
tror på aktiemarkedet 
igen

merrill lynch foretager hver måned 
en analyse af stemningen og frem-
tidsvurderingen blandt investe-
ringscheferne i en række af verdens 
staore globale investeringsfonde. 
Analysen fra august fortæller, at et 
»nettoflertal« på 34 pct. af de ad-
spurgte var overvægtede i aktier i 
august. det er en markant stigning 
fra 7 pct. i juli og den højeste andel 
siden aktiemarkedet toppede i ok-
tober 2007. Analysen fortæller og-
så, at den gennemsnitlige kontant-
beholdning var på 3,5 pct. i august 
mod 4,7 pct. i juli, og det er den la-
veste kontantbeholdning siden juli 
2007. 

Hvis inDtjeningen normaLiseres …
Den overordnede sektoranbefaling er, at cykliske sektorer skal overvægtes i forhold til defensive. Tendensen med stigende indtjening i de cyk-
liske sektorer ventes at fortsætte i de kommende måneder og dermed vil de cykliske selskaber stadig klare sig relativt bedre end de defensive.

 anbeFaLing 12 mDr. ForwarD p/e  5 års normaLiseret p/e potentieL stigning i p/e

europa total  11,9 8,7 36 pct.
Finans overvægt 11,9 5,5 118 pct.
Forbrugsgoder overvægt 15,6 9,9  57 pct.
materialer overvægt 15,6 9,1 71 pct.
energy overvægt 9,7 8,1 20 pct.
industri overvægt 13,9 10,1 38 pct.
it neutral 15,9 9,9  61 pct.
tele undervægt 9,4 10,4 -10 pct.
Health care undervægt 10,8 12,2 -11 pct.
Forbrugsvarer undervægt 13,2 14,2 -7 pct.
Forsyning undervægt 10,1 10,6 -5 pct.

12 mdr. forward p/e fortæller, hvad p/e-værdien aktuelt er, når man bruger markedets forventninger til indtjeningen for de næste 12 mdr. 5 års 

normaliseret p/e udtrykker, hvad p/e ville være med de aktuelle kurser, hvis den aktuelle indtjening var som gennemsnittet for de seneste fem år. i 

den yderste højre kolonne ses, hvor meget p/e kan stige, hvis indtjeningen når dette normalniveau. Beregningerne er foretaget for europa, men ten-

denserne er de samme i norden. sektoranbefalingerne gælder for både europa og norden.

mere end normalt efter en krise, i hvert fald i 
USA. Historisk set har en kapacitetsudnyttel-
se på omkring 70 pct. efter en krise resulteret 
i indtjeningsvækst (EPS) på 22-23 pct., som 
også er konsensusforventningen. I dag er ka-
pacitetsudnyttelsen under 65 pct., og dette 
kombineret med at, at selskaberne som følge 
af de massive omkostningsbesparelser er ka-
rakteriseret af en meget høj operationel gea-
ring får os til at tro på en EPS-vækst på 30 
pct. – noget over konsensus. I Europa er er-
hvervslivet mere afhængig af hvordan det går 
i Tyskland end USA.  Ser vi på, hvordan Tysk-
land klarede sig efter recessionerne i 1993 og 
2003, så peger det på en EPS-vækst i europæ-
iske selskaber omkring 21 pct.«

Hvis vi antager, at verden er på vej til at blive 
nogenlunde normal i løbet af de nærmeste år, 
hvordan er valueringen af aktier så i dag?

»Vi har forsøgt at danne os et indtryk af, 
hvad virksomhedernes indtjening »normalt« 
vil være med to metoder. I den første har vi 
set på trenden i indtjeningen i MSCI Europe 
har været siden 1988. I den anden har vi set 
på den gennemsnitlige årlige indtjening over 
de seneste fem år. Begge metoder viser det 
samme. Nemlig, at den EPS som markedet 
forventer over de næste 12 mdr., er omkring 
30 pct. under normalniveauet for indtjenin-
gen. Tilsvarende beregninger for USA og det 
nordiske marked giver samme billede. Det be-
tyder, at hvis man som investor forventer,  at 

n
o
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verden er på vej mod en normalisering af de 
økonomiske tilstande inden for 3-5 år, så er 
aktierne attraktivt prissat.« 

Men vejen mod en normalisering er jo ikke 
uden mulige forhindringer. F.eks. er det vel 
næppe realistisk, at de amerikanske forbruge-
re vil bruge penge, som de gjorde før krisen? 
Både værdien af bl.a. deres boliger og pensi-
onsopsparinger er væsentlig lavere end for et 
par år siden, men deres gæld er på et historisk 
højdepunkt – 128 pct. af den disponible ind-
komst i den gennemsnitlige husholdning.

»Vi kommer ikke udenom, at der er en risiko 
for, at det amerikanske privatforbrug ikke rej-
ser sig igen i 2010 som følge af den store gæld 
– og det bliver under alle omstændigheder ik-
ke i samme skala som før. En anden risiko er, 
at kreditkrisen i væsentlig omfang stadig vil 
være der, at pengepolitikkens timing og dose-
ring slår fejl og fører til deflation eller høj in-
flation, at den kinesiske vækst bliver noget sva-
gere end ventet, og at det stærkt stigende ame-
rikanske budgetunderskud presser renterne op 
på statsobligationer og realkreditobligationer 
og fremkalder en ny krise. Men som udgangs-
punkt tror vi, at det igangværende opsving har 
et tilstrækkelig stærkt momentum til at holde 
verdensøkonomien på vækstsporet i 2010. Vi 
ser et opsving, som omfatter både USA, Euro-
pa, Japan og Emerging Markets.« n
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GBP MARKS AND SPENCER/KILDE: REUTERS

0
2

-0
9

-2
0

0
4

0
2

-0
1

-2
0

0
5

0
2

-0
5

-2
0

0
5

 0
2

-0
9

-2
0

0
5

0
2

-0
1

-2
0

0
6

0
2

-0
5

-2
0

0
6

0
2

-0
9

-2
0

0
6

0
2

-0
1

-2
0

0
7

0
2

-0
5

-2
0

0
7

0
2

-0
9

-2
0

0
7

0
2

-0
1

-2
0

0
8

0
2

-0
5

-2
0

0
8

0
2

-0
9

-2
0

0
8

0
2

-0
1

-2
0

0
9

0
2

-0
5

-2
0

0
9

0
2

-0
9

-2
0

0
9

200

300

400

500

600

700

800

marks and spencer (m&s) er en detailkæde, der for-
handler tøj, madvarer og produkter til hjemmet. sel-
skabet har to geografiske segmenter: storbritannien 
og international. selskabet er førende i storbritanni-
en, som tegner sig for 90 pct. af selskabets salg og 
har mere end 21 mio. besøgende hver uge.

goldman sachs (gs) mener, at de makroøkonomi-
ske betingelser i storbritannien er blevet markant 
forbedret over det seneste halve år og vil forsætte 
med dette ind i 2010. den lempelige pengepolitikog  
faldende priser på mad, brændstof og energi har få-
et den disponible indkomst til at stige, og gs ser der-
for forbruget stige i 2010. gs mener, at forbruget på 
tøj, vil udvikle sig bedre end andre forbrugssektorer. 
forbrugerne vil stadig være forsigtige med at bruge 
penge på dyrere ting som biler, møbler, ferie m.v. 

gs vurderer, at m&s vil leve op til dets nuværen-
de spareplan på gBp 175 mio. og forventer, at drifts-
resultatet for 2011 vil stige 17 pct., efter to år med 
tocifrede fald . m&s er i gang med en strategisk ud-
vikling, som gs vurderer vil føre til generelle drifts-
mæssige forbedringer, udvikling af den traditionelle 
forretning, et program for afvikling af butikker og en 
revurdering af ledelsens incitamentsstruktur, der vil 
fokusere mere på rentabilitet frem for vækst.

risici for aktien er nedgang i forbruget, og en dårlig 
udtænkt og udført strategiplan.  gs har en købsanbe-
faling på aktien og 12 mdr, kursmål på gBp 450. 

mArks &  
spenCer

EUR ACCIONA/KILDE: REUTERS
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Acciona er et spansk selskab, som beskæftiger sig med forskellige 
forretningsområder, bl.a. infrastruktur, ejendomsudvikling, vedvaren-
de energi, vandforsyning og -rensning, miljøservice, logistik og trans-
port. selskabet er for nylig blevet reklassificeret som et forsynings-
selskab. efter Accionas køb af endesas forretningsdel for vedvaren-
de energi kommer 76 pct. af Accionas samlede værdi nu fra vedva-
rende energi  - primært vindmølleparker, men selskabet har en me-
get stor pipeline af solparker. 

stigende international fokus på klimaændringer og stigende pri-
ser på Co2-udledning, gør, at Accionas elektricitetsgenereringsfor-
retning står stærkt, idet 98,5 pct. kommer fra vedvarende energi. 

selskabets ledelse er naturligvis klar over potentialet for vedva-
rende energi og bæredygtighed generelt og har fastslået, at kerne-
elementer for selskabet fremover er energi, vand og infrastruktur, 
hvilket giver forventning om frasalg af andre aktiviteter.  

Aktien er blevet slået af markedet med 15 pct. over de seneste 
to måneder - en udvikling, som goldman sachs (gs) ikke mener 
står i forhold til selskabets potentiale. i de kommende måneder for-
ventes positive nyheder i form af højere energipriser samtidig med 
en ny forretningsplan i oktober, som forventes at have fokus på sel-
skabets strategiske skift til fokus på vedvarende energi og poten-
tielle frasalg. 

de primære risici er mislykkede forsøg i at vokse inden for ved-
varende energi, svigtende salg af vindturbiner, forværrede kreditom-
stændigheder og påvirkninger fra den kritiske spanske økonomi. 

gs har en købsanbefaling på aktien og et 12 mdr. kursmål på eur 
143.
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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.

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.

DDK SIMCORP/KILDE: REUTERS
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simCorp er et softwareudviklingsselskab, som opererer inden for den 
finansielle sektor. de primære aktiviteter er salg af softwarelicenser, 
og forsyning af vedligeholdelsesservices. simCorp har et internatio-
nalt velkendt brand med investerings-styringsløsningssystemet sim-
Corp dimension system. 

simCorps unikke software inden for investerings- og finansstyrings-
systemer er produkter, som danske markets equities (dme) på bag-
grund af udviklingen af stadigt mere komplicerede finansielle produk-
ter og et øget fokus på risikostyring i kølvandet af den globale finanskri-
se, stadig anser for at være højaktuelle for finansielle institutioner ge-
nerelt. simCorp dimension system kombineret med gode markedsud-
sigter, en stabil forretningsmodel, stor visibilitet i 2009-omsætningen, 
ingen gældssætning, attraktivt direkte afkast og lav værdiansættelse, 
mener dme er medvirkende til at gøre simCorp til en attraktiv inve-
stering.

en fremtidig trigger i aktien er muligheden for yderligere opjuste-
ringer fra selskabet efter gode regnskaber for både 1. og 2. kvartal på 
salget og ordreindgangen. dme har derudover estimater for salg og 
indtjeningsmarginer, som er højere end selskabets egne nuværende 
guidance, hvilket videre peger på aktien som en solid investeringsmu-
lighed.

risici forbundet med denne aktie er konservativ guidance fra sel-
skabet, manglende investeringsevne i finanssektoren og produktfejl. 

dme har en køb-anbefaling på aktien, og 12 mdr. kursmål i dkk 
1050.

volvo har efter salget af personbil-divisionen til ford i 1999 primært be-
skæftiget sig med fremstilling og salg af lastbiler, busser og udstyr til en-
treprenørbranchen. størstedelen af omsætningen stammer fra salget af 
lastbiler med 66,9 pct. af omsætningen.

krisen har gjort ondt på volvo. men nu er der tegn på stabilisering af 
fragtrateniveauet og bedre efterspørgsel –og dermed udsigt til større ind-
tjening og økonomisk råderum til nyinvesteringer. 

med til at drive efterspørgslen er også, at den nordamerikanske flåde 
af lastbiler nærmer sig den højeste gennemsnitlige alder set over de se-
neste 30 år, hvilket hænger sammen med, at krisen har tvunget mange til 
at udskyde nyinvesteringer. Herudover kommer, at der indføres nye emis-
sionsstandarder i usA i januar 2010, hvilket betyder, at det formodentlig 
kan betale sig for mange fragtvirksomheder hvor udskiftning er forestå-
ende, at gøre dette inden de nye og hårdere krav sættes i kraft.

volvo begyndte for et år siden påbegyndte en reduktion af medarbejder-
staben (fyringer men også frivillig løn- og arbejdstidsnedgang), som nu har 
medbragt medarbejderomkostningerne med 22 pct. dette sikrer volvo en 
betydelig operationel gearing, idet en omsætnings- og produktionsfremgang 
formodentlig vil kunne løses med lavere forbrug af faste omkostninger.

i nær fremtid ventes det, at volvo vil hente sek 6-8 mia. i en aktieemis-
sion, men dette venter danske markets equities (dme) vil være en posi-
tiv trigger, idet ny kapital kan fjerne risikoen for, at kreditvurderingen af sel-
skabet nedjusteres til ”junk”. 

risici er nedjustering af volvos gæld til ”junk” hvilket vil øge selskabets ren-
teudgifter betydeligt; en ny cyklisk nedtur; samt markant styrkelse af sek mod 
særligt usd, der vil forringe volvos konkurrenceevne.

dme har køb på aktien og et 12 mdr. kursmål på sek 75. 

SEK VOLVO/KILDE: REUTERS
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 i n v e s t e r i n g s b e v i s e r  

di stoCkpiCking  
slår stadig  
benchmark

n s e L e K t i v  a K t i e s t r at e g i

I november 2008, dengang den finansielle 
verden så meget sort ud, påpegede John Wil-
liam Olsen fra Danske Capital over for IN-
VESTERING, at de store kursfald var en god 
købsmulighed for den langsigtede investor. 
Aktierne fortsatte kursfaldene frem til starten 
af marts, men er siden steget med typisk 50 
pct. på de udviklede markeder og endnu me-
re i Emerging Markets. 

Det spørgsmål, som nager mange investorer 
lige nu, er jo, at det måske er gået lovlig 
stærkt på aktiemarkederne. For mindre end et 
år siden var den finansielle verden ved at for-
svinde i et sort hul, og nu er alt fryd og gam-
men. Men vi har store gældsbyrder hos for-
brugerne, store underskud på statsbudgetterne 
rundt omkring, underdrejede boligmarkeder, 
udhulede pensionsopsparinger og stigende le-
dighed. Efterspørgselen må vel realistisk set 
ligge lavere i de nærmeste år end før, og det 
betyder vel også, at der ganske enkelt ikke er 
plads til alle selskaber?

»Præcis. Og selv om en del er bukket un-

der allerede, vil der komme flere. Vi er i et helt 
andet miljø nu end frem til 2007, hvor man 
tjente godt på aktier i de fleste brancher uden 
den store kritiske skelen til selskabernes fak-
tiske formåen. I dag skal du være superselek-
tiv for at finde vinderne. Men det betyder og-
så, at man kommer langt ved at holde sig til 
klassiske principper. Selskaber af høj kvalitet 
– dvs. et stærkt brand, solid markedsposition, 
dygtig ledelse, lav gæld og en vis pricing po-
wer. Det peger som udgangspunkt på de sto-
re selskaber. Tag f.eks. finans. I Storbritanni-
en var der før krisen mange store udbydere 
af boligkredit – i dag er der reelt kun tre-fire 
store finanshuse tilbage med styrke til at ero-
bre markedet. I Asien er kunderne søgt over 
til de store stærke selskaber som HSBC og 
Standard Chartered til fordel for svagere lo-
kale banker og mange af de internationale er 
trængt i defensiven. Flere af de store banker 
har desuden opkøbt mange mindre banker 
for en slik og står i dag med et fremtidigt ind-
tjeningspotentiale, som er større end i 2007. 
I andre brancher ser du samme tendens – det 
er nicheselskaber og de store, stærke, solide 
selskaber, som trækker det længste strå,« si-
ger John William Olsen. 

De cykliske aktier er steget lige rigeligt, mener 
nogen ...

»Investorernes fokus på cykliske aktier har 
jo hævet tærsklen for de resultater, som sel-
skaberne skal levere, og i jagten på de mest 
cykliske investeringer, er andre sektorer ladt 

Porteføljemanager John William Olsens 
syn på aktiemarkedet lige nu.

John William olsen
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tilbage. F.eks. er hele medicinalsektoren gene-
relt priset kraftigt ned, i mange tilfælde tæt 
på historiske lavpunkter. Det er Obamas sund-
hedsreform, patentudløb og strengere god-
kendelseskrav til nye produkter, der tynger 
sektoren. Men det har også ramt medtech-sel-
skaber – dvs. specialiserede selskaber, som pro-
ducerer f.eks. kanyler, katedre, pacemakere 
o.lign. Selskaberne har oplevet en mindre ned-
bringelse af lagrene fra specielt den hårdt pres-
sede private sundhedssektor i USA. Det er i 
nogle tilfælde fejlagtigt blevet tolket af mar-
kedet som udtryk for strukturelle problemer 
i selskaberne, men i virkeligheden er det en 
god købsmulighed, for det betyder ikke, at ef-
terspørgselen er permanent reduceret.« 

Hvor stor vægt lægger I på makroøkonomiske 
tendenser, prognoser og temaer?

»Vi prøver ikke at være alt for makroori-
enterede, men anvender mere en normalise-
ringstankegang ud fra en tidshorisont på 3-5 
år. Vi er heller ikke en temabaseret fond. Vi 
identificerer i idéfasen strukturelle trends, og 
det giver et godt udgangspunkt for at finde 
lommer med pricing power, sunde vilkår, god 
ledelse m.v. Vi har en snert af valuetankegan-
gen i vores strategi i og med, at vi prøver at 
være kontrære, men det er ikke ensbetyden-
de med, at vi kun køber aktier, der er billige 
målt på kurs/indre værdi – vi køber også væks-
taktier. Samtidig har vi en vis defensiv tyng-
de i porteføljen. Mange af vores selskaber har 
således ikke oplevet nogen væsentlig indtje-
ningsnedgang under krisen – som f.eks. Reck-
itt Benckiser, der producerer husholdnings-
produkter, eller Dolby Labs. som oplever struk-
turel vækst i en beskyttet niche.«

Clean Tech er en sektor med et stort potentia-
le i mange år frem. Har I fokus på den?

»Behovet for investeringer i Clean Tech ek-
sisterer jo ubestrideligt, og nogle af vores sel-
skaber - som det franske industriselskab, 
Schneider, der producerer energibesparende 
udstyr - vil profitere på det. Det er bare me-
get vanskeligt allerede nu at identificere, hvil-
ke solcellefabrikanter eller elbil-batteriprodu-
center, som bliver profitable, og hvem der vil 
ende som vindere eller tabere i en konkurren-
cepræget industri. Det er en "hot" industri i 
sin barndom, og hvis vi ikke har et klart bil-
lede, venter vi hellere. Vi foretrækker at inve-
stere inden for en etableret og mere forudsi-
gelig industristruktur. Det er lidt ligesom se-
miconductors og internetselskaber i 90’erne 
– hvis man som investor havde udvalgt blot 
én eller to aktier, så var risikoen for fiasko ret 
stor. I dag er industrien mere moden, og vi 
kan identificere de attraktive ›lommer‹. Hvis 
man vil eksponeres mod én specifik struktu-

Indekseret kursudvikling (aug. 2004 = 100)
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rel tendens, som f.eks. klima, så er det nok bedst at købe 
en temafond. I DI StockPicking ser vi klimapolitik som 
blot én af mange faktorer, der kan drive selskabernes ind-
tjening.«

Siden vi talte sammen sidst i starten af november i fjor, 
har I slået benchmark med 10 procent. Er det udtryk for 
en stor eksponering mod Emerging Markets (EM)?

»De fleste, der har slået benchmark i år, har netop gjort 
det med en stærk eksponering mod EM, der er steget så 
voldsomt. Men det har vi ikke – vi synes, at der er bedre 
værdi i vestlige selskaber med en stærk orientering mod 
EM. Det går stærkt i Asien, men som udgangspunkt me-
ner vi, at kvaliteten af mange selskaber i regionen er for 
dårlig – der er for stor risiko for det enkelte selskab. I Ki-
na f.eks. ejer og styrer den kinesiske regering ofte store de-
le af selskaberne, og kan lave voldsomme ændringer fra 
den ene dag til den anden som ikke er hensigtsmæssige 
set fra aktionærernes synsvinkel. I Indien er der flere vel-
udviklede selskaber med en stabil forrretningsmodel, men 
det indiske marked er relativt dyrt pt. Vi købte positioner 
i et par kinesiske selskaber i slutningen af 2008, fordi de 
havde høj kvalitet og var blevet attraktivt prissat, men vi 
har også nedbragt positionerne igen efter meget kraftige 
kursstigninger. Vi fastholder som udgangspunkt ekspone-
ring mod EM via vestlige selskaber, men leder altid efter 
nye idéer og skal da også en tur til Hong Kong og Indien 
senere på året.« n

Di stocKpicKing vs 
verDensinDeKset

bemærK, at di stockpick-
ing er karakteriseret ved 
en relativt snæver porte-
følje på 30-50 aktier. da 
dette er langt færre end af-
delingens benchmark, ver-
densindekset med 1500 
aktier, kan kursen på di 
stockpicking derfor udvi-
se større udsving end mar-
kedet, udtrykt ved ver-
densindekset ( jf. grafen). 
di stockpicking bør derfor 
kun indgå som en mindre 
del af den samlede porte-
følje. 
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n t i ta n e r n e s  K a m p

Når man taler om Emerging Mar-
kets er det ikke længere til diskussi-
on, at førerpositionen – hvad angår 
vækst, afkast og fremtidsperspektiver 
– ligger på asiatiske hænder. Og in-
den for de asiatiske lande er det Ki-
na, der skiller sig ud, i hvert fald hvis 
man skal dømme efter medieomta-
len. Landet, der bærer prædikatet ver-
dens folkerigeste land, verdens indu-
stricentrum, og verdens største et-par-
ti stat/diktatur har også gjort sig for-
tjent til titlen som verdens største ka-
pitalistiske system. Vækstraterne om-
kring 10 pct. årligt kan ingen andre 

lande hamle op med på konsistent vis, 
og helt naturligt stjæler Kina mange 
overskrifter, når snakken falder på 
økonomi og aktieinvesteringer. 

Aberdeen Asset Management 
(AAM), der er rådgiver for flere af 
Danske Invests afdelinger – bl.a. DI 
Global Emerging Markets, DI Glo-
bal Emerging Markets Smaller Compa-
nies og DI India – er imidlertid ikke 
så tungt investeret i Kina som kon-
kurrenterne, når det handler om Asi-
en som region. 

Hvad er forklaringen på det?
»Kina er et klassisk tilfælde af »god 

makro, dårlig mikro«. Kina har over 

de seneste to årtier transformeret sig 
selv til at blive »verdens workshop« 
takket været politiske tiltag, der be-
vidst har sigtet mod lavpriseksport til 
Vesten. Men den fænomenale økono-
miske vækst, som dette har resulteret 
i, har ikke været godt for aktionærer-
ne. 100 kr. investeret i MSCI Kina i 
1992 ville faktisk kun have været 76,5 
kr. værd ved udgangen af juli i år. Det 
har været et boom-, men primært bust-
Emerging Market, fordi investorerne 
har overbetalt for vækst. Andre mar-
keder har tilbudt en mindre spekta-
kulær men mere forudsigelig perio-
de,« siger Hugh Young, mangaging 
director i AAM Asia. 

indien vs kinA 
– Hvem vinder?
Verdens største demokrati kontra verdens største 
diktatur. Hvor er det bedst at investere?

Billedtekst

hugh young
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Men hvorfor er det så, vi hele tiden 
hører om mulighederne i Kina?

»Kinas størrelse kan narre folk til at 
tro, at det er en moden økonomi. Iføl-
ge Verdensbanken er værdien af Kinas 
BNP pr. indbygger på 2.912 USD, lige 
efter Congo. Kinas valuta er ganske 
vist kraftigt undervurderet og opgjort 
efter købekraftspariteten er BNP pr. 
indbygger på 5.962 USD – men det 
betyder blot, at Kina kun lige formår 
at slå Angola. Når det er sagt, skal det 
også tilføjes, at sådanne mål af velstand kan væ-
re misvisende. Man får jo et helt andet indtryk, 
når man bevæger sig rundt i forretningsmiljøet 
i Shanghai f.eks. Kina har gjort imponerende 
fremskridt på mange områder, men det er be-
grænset til mindre dele af landet foreløbig.«

Mindre dele af Kina er stort i global sammen-
hæng. Man kommer jo heller ikke udenom, at 
kinesiske banker f.eks. er blandt de største i ver-
den, og Kina nu sælger flere biler end USA?

»Sandt nok. Men det centrale problem er pro-
fitten. Kinas større selskaber kontrolleres af sta-
ten og drives ikke på ligeværdig vis for alle ak-
tionærer. I jagten på høj vækst har myndighe-
derne overinvesteret, og det har ført til overka-
pacitet, hvilket er dårligt for profitten. Blandt 
bankerne ses samme tendens. Tvungne udlån 
har resulteret i dårlige lån. Bankerne blev reka-
pitaliseret for få år siden. Vi forventer at se fle-

re lån, som ikke bliver betalt tilbage i kølvandet 
på de aktuelle finanspolitiske stimuli, fordi en 
stor del af udlånet er blevet rettet mod forkerte 
projekter. Kort sagt, selskaber i Kina fungerer 
ofte som hjælpemidler til at opnå komplekse 
mål i den sociale politik, og det fører nogle gan-
ge til utilsigtede resultater, som f.eks. nutidens 
forskelligheder i velstand. Beijing kan trække i 
forskellige politiske håndtag på én gang og gan-
ske effektivt, fordi Kina er en et-parti stat. Men 
det har hidtil kun kunnet lade sig gøre pga. va-
lutastyring. Hvis økonomien var eksponeret mod 
reel konkurrence, ville det være en anden sag.«

Hvordan er jeres erfaringer med Indien til sam-
menligning?

»I mange henseender er vores holdninger til 
og for den sags skyld også vores erfaringer med 
Indien de modsatte af dem, vi har i relation til 
Kina. For det første, selv om Indiens årlige øko-

FAKTA
Ifølge Verdensbanken er Indien et af 
de mest bureaukratiske og langsom-
melige steder i verden at starte et 
nyt selskab. I gennemsnit tager det 
op til to måneder – dobbelt så lang 
tid som i Kina.

Indiens eksport i forhold til BNP er 
under halvdelen af Kinas.

Indiens befolkning på 1,15 mia. men-
nesker er meget ung, mens den kine-
siske befolkning på 1,4 mia. menne-
sker som følge af den mangeårige et-
barns politik er på vej mod en hastig 
aldring. Ifølge FN’s demografiske kom-
mission vil den største aldersgruppe 
i Indien i midten af dette århundrede 
være 40-50 år, mens den største i Ki-
na vil være 55-65 år. Det betyder, at 
hvor Kina om få årtier er på vej til at 
stå over for de samme problemer med 
pensionister kontra arbejdsstyrke, så 
har Indiens langt yngre befolkning en 
klar konkurrencemæssig fordel. 54 
pct. af befolkningen i Indien er i dag un-
der 25 år. 

Indien er verdens største producent 
af fødevarer generelt, herunder suk-
ker, ris, hvede, mælk. Ingen andre lan-
de laver så mange film, motorcykler, 
bildele og så meget tobak. Mere end 
halvdelen af Fortune 500-selskaber-
ne outsourcer softwareproduktion til 
Indien. Hhv. 1/3 og 1/4 af de ansat- 
te i hhv. Microsoft og IBM er indere. 

Kinesernes levetid er otte år længe-
re end indernes. ›

100%
Så meget højere er Kinas BNP pr. indbygger end 
Indiens (opgjort på købekraftsparitet, Verdens-
banken, 2008). 
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nomiske vækstrate er hele fire procentpoint 
efter Kinas siden 1991, så er situationen på ak-
tiemarkedet klart i Indiens favør. Over de se-
neste 17 år er MSCI India i dollartermer ste-
get med 420 pct., mens MSCI Kina som før 
nævnt er faldet i samme periode. Hvor man-
ge af Kinas selskaber muligvis drives til gavn 
for staten og samfundet som helhed, så har det 
indiske erhvervsliv en langt rigere historie og 
således en stærk aktionærkultur. Dertil kom-
mer, at Indiens ældre børsnoterede selskaber, 
som ofte er datterselskaber af multinationale 
selskaber som Unilever, Glaxo og ING, har lært 
at styre det tunge bureaukrati, som er blevet 
et kendetegn for den indiske regering.«

Det siges, at en anden væsentlig forskel mel-
lem Indien og Kina er infrastrukturen, som er 
katastrofal i Indien?

»Hvis du taler om den fysiske infrastruk-
tur, så er der ingen konkurrence. Kinas hur-
tige udbygning af motorveje, jernbaner og 
havne er imponerende, og minder om USA’s 
i slutningen af det 19. århundrede. Indien har 

fejlet på den front og slet ikke investeret til-
strækkeligt, tynget af bureaukrati, finanspoli-
tiske begrænsninger og stridigheder mellem 
regeringen og lokale myndigheder. En udvik-
ling, der formentlig har kostet et par procent-
point i årlig BNP-vækst. Men ser du på den 
ikke-fysiske infrastruktur, som den instituti-
onelle struktur, så er Indien foran.«

Det er vel et resultat af den demokratiske ud-
vikling ...

»Ja, Indien er et demokrati, og forstår be-
tydningen af retssikkerheden, og det under-
bygger forretningsverdenen. Den dømmende 
myndighed er uafhængig, om end langsom, 
og Reserve Bank of India er kendt som en af 
de bedste centralbanker i verden, proaktiv og 
klarsynet. Markedet tillades at fungere på eg-
ne præmisser i Indien. Så selskaber kan plan-
lægge og respondere i henhold til prissigna-
ler. I Kina afhænger for meget af administra-
tiv orden. Slutteligt er det værd at pointere en 
helt unik fordel for Indien i sammenligning 
med Kina, og det er det engelske sprog. Det 

har været en integreret del af forretningslivet 
i to århundreder.«

Hvordan udmønter disse forskelligheder sig i 
investeringsmuligheder?

»Indiens eksportindustri har mere udvik-
let sig omkring udbud af tjenesteydelser, så-
som call centre og software, snarere end frem-
stilling af varer, som har været hårdt ramt på 
efterspørgselssiden over hele verden det sene-
ste halvandet år. Desuden er Indiens vareeks-
port i defensive sektorer som pharma, snare-
re end de mere sårbare segmenter som for-
brugerelektronik og biler. Indiens eksportsek-
tor er relativt lille. Men vi tror, at både inden 
for varer og tjenesteydelser er der mere po-
tentiale i det hjemlige indiske marked end i 
eksporten, og det hænger sammen med den 
stigende velstand blandt forbrugerne og ud-
bygningen af middelklassen. I Kina har vi en 
tendens til at fokusere på en håndfuld selska-
ber inden for områder som tele, ledelse af luft-
havne og motorveje m.v. Men i Indien er der 
et mere mangfoldigt udbud – der er over 7.000 

n K i n a  H a r  s at  s i g  på  a F r i K a

Kina har i efterhånden en årrække vok-
set med omkring 10 pct. årligt, kortvarigt 
afbrudt af den økonomiske krise, og alt pe-
ger på, at landets hastige vækst fortsætter 
de kommende år. Det koster ressourcer. 
Landet med 20 pct. af Jordens befolkning 
fortærer allerede mere end halvdelen af ver-
dens svinekød, bruger halvdelen af cement-
produktionen, op mod 80 pct. af verdens 
udbud af kobber, stål og aluminium – og 
bruger 35 gange så meget på import af so-
jabønner og råolie som i 1999. 

Ikke overraskende har folkerepublikken 
allerede for flere år siden kastet blikket på 
Afrika, der er en sand guldgrube af ressour-
cer lige fra opdyrkelige landområder til olie 
og metaller. Verdensbanken, USA og ad-
skillige af verdens andre rige lande har i 
mange år ydet hjælp til udviklingsøkono-

mierne i Afrika, ofte med visse krav om po-
litiske reformer. Men Afrika er i Vestens øj-
ne forblevet det tabte kontinent, plaget af 
sygdomme, kriminalitet, manglende infra-
struktur, uddannelse osv. – og ikke mindst 
mange korrupte styreformer, som de de-
mokratiske, vestlige lande ikke kan forsva-
re at handle med.

afrika – mulighedernes kontinent
Kina har en anden tilgangsvinkel, og ser et 
kontinent med enorme muligheder. Kina, 
for hvem demokratiet stadig ligger langt 
væk, er ikke kræsne med styreformen i den 
enkelte stat. Kina ser på de kommercielle 
muligheder, og Afrika har på mindre end 
10 år udviklet sig til at være Kinas tredj-
evigtigste handelspartner, kun overgået af 
USA og Europa. 

Den kinesiske Exim Bank, der allerede 
er verdens tredjestørste kreditinstitution, 
spiller en vigtig rolle i forbindelse med Ki-
nas engagementer med Afrika. Banken er 
så stor, at den har ressourcerne til at ud-
manøvrere Verdensbanken på eksempelvis 
store og meget kapitalkrævende infrastruk-
turprojekter. Exim Banks lån lyder ofte på 

renter på 1-2 pct. - under forudsætning af, 
at kontrakterne skal tilfalde Kinas statseje-
de entreprenørvirksomheder. En detalje, 
som afrikanske lande typisk ikke har no-
get imod, især ikke der, hvor regeringen ik-
ke er meget for politiske reformer, og hel-
ler ikke selv om kineserne i stor stil bruger 
kinesiske arbejdere, ikke lokale.

En andet krav fra kineserne i forbindel-
se med billig finansiering og bygning af 
skoler, veje, jernbaner, havne, dæmninger 
osv. er, at man får adgang til forskellige rå-
stoffer. F.eks. finansierer Exim Bank infra-
struktur til en værdi af 800 mio. USD i Ga-
bon mod til gengæld at få adgang i 25 år 
til jernmalm. Kinesiske selskaber bygger 
vanddæmninger i bytte for bauxit fra Gui-
nea og kakao fra Ghana. I Congo har den 
kinesiske regering udlånt 9 mia. USD til 
bygning af skoler, lægeklinikker og veje 
mod privilegier i forbindelse med udvin-
ding af kobolt og kobber. 

Landbrugsjord har kineserne også kig 
på. Kina har 11 forskningsstationer i Afri-
ka, hvor kineserne arbejder på at forbedre 
forskellige afgrøders ydeevne. Kina har i 
flere lande også sikret sig fortrinsret til enor-

Kampen om

›

AfrikA
Det tabte kontinent er den typiske 
holdning i vesten, når snakken falder  
på afrika. Kina ser helt anderledes på 
den sag. slaget om kontinentet med  
de enorme ressourcer er i  fuld gang.
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 While there is no convincing correlation between 
an authoritarian strong state and a high growth 
rate, neither is there clear evidence linking  
democracy with strong economic performance.«

 
 Wang Yong, Associate professor, School of International Studies, Director,  

Center for International Political Economy, Peking University, China ( Business Week)

me landbrugsarealer til dyrkning af føde-
varer eller afgrøder til biobrændsel.

Kineserne har ingen problemer med at 
give sig i kast med projekter i lande, hvor 
vestlige investorer helst ikke går ind – så-
som Angola, Mozambique, Sierra Leone,  
Zambia, Zimbabwe, Sudan ... 

I f.eks. Zimbabwe investerer kineserne 
heftigt i udvinding af mineraler, bygning 
af veje samt landbrug, mens Sudan, der 
allerede nu leverer halvdelen af landets olie 
til Kina, får bygget vanddæmninger m.v. 
– og får leveret våben i stor stil fra kine-
serne. Kineserne skyr ingen midler for at 
få aftaler i hus, og har leveret store mæng-
der af våben i årevis til flere stater i Afri-
ka, heriblandt Sudan. 

Intet regime skræmmer kineserne, hel-
ler ikke Ækvatorial Guinea. Måske mest 
kendt for det blodige kup i 1979, hvor den 
nuværende præsident Obiang stod bag et 
blodigt kup mod sin onkel, som ved en bi-
zar skueproces blev retsforfulgt i en bio-
grafsal, ophængt i et bur oppe under lof-
tet. Onklen blev idømt 101 gange døds-
straf. Dommen blev eksekveret straks. Her 
er kineserne i fuld gang med at medvirke 
til opbygningen af en helt ny hovedstad 
med skyskrabere - og kinesiske restauran-
ter. 

Kina er overalt i Afrika, og det skræm-
mer de vestlige lande. Hillary Clinton, præ-
sident Obamas udenrigsminister, besøgte 
forleden syv lande i Afrika (bl.a. Congo, 
Sydafrika og Nigeria) for at fortælle om, 
at USA altså også har store interesser i at 
udvikle et tættere samarbejde. Også Euro-

pa er vågnet op. Den 28.-29. september af-
holdes i Nairobi, Kenya, et EU-Africa Busi-
ness Forum, hvor temaet er »Africa and 
Europe: On the road to new win-win part-
nerships«. I nogle afrikanske lande, heri-
blandt Kenya og Sudan, er Indien også be-
gyndt at markere sig lige som flere andre 
asiatiske lande og Rusland også er begyndt 
at føre sig frem i Afrika. 

Men foreløbig er Kina ubestrideligt den 
store vinder i kampen om Afrika – under-
støttet af en pragmatisk tilgang, som ikke 
forstyrres unødigt af etiske og moralske 
overvejelser. Den forretningsmodel er det 
svært at hamle op med. 

Men selv om det forekommer lukrativt 
og bekvemt indebærer samarbejdet med 
kineserne også visse faldgruber for Afrika. 
Tidsskriftet The Economist advarer mod, at 
de lande i Afrika, som kan klare sig godt 
med eksport af olie og andre råvarer, har 
en risiko for at skade sig selv på længere 
sigt. Historiske erfaringer viser nemlig, at 
en vækst primært baseret på udnyttelsen af 
naturlige ressourcer kan skabe en nedgang 
i andre former for økonomisk aktivitet, især 
fremstillingssektoren. 

Dette skete eksempelvis i Holland, da na-
turgas blev opdaget (»The Dutch disease«), 
og det kan være ved at ske i Afrika. Tag Ni-
geria f.eks. På trods af – eller måske på 
grund af – Nigerias massive olievelstand, 
er adskillige af landets civile institutioner, 
sammen med menneskerettigheder og rets-
sikkerhed, udvandet markant de senere år. 
n

børsnoterede selskaber, der spænder over om-
råder som informationsteknologi og banker 
til forsyningsselskaber og forbrugsselskaber. 
Det er et meget interessant jagtområde for 
»bottom-up«-investorer som os. Når det er 
sagt, skal det også tilføjes, at de selskaber af 
høj kvalitet, som vi foretrækker, har en ten-
dens til at skille sig klart ud fra mængden.«

Hvordan har Indiens økonomi klaret sig gen-
nem den globale økonomiske nedtur?

»Den økonomiske afmatning har faktisk væ-
ret ganske mild, delvist takket være proakti-
ve politiske reaktioner med rentenedsættelser 
og ændringer i kravene til bankernes reserver. 
Dette har injiceret betydelig likviditet i øko-
nomien. Desuden har Indien også været for-
sigtig med at åbne banksystemet op, og der-
med undgået de kreditproblemer, som Vesten 
er ramt af. Indiens banker er præget af kon-
servativ styring og er stadig velkonsoliderede. 
Nu ser vi øgede offentlige udgifter for at hjæl-

pe landdistrikterne, såvel som infrastruktur-
projekter. Så vi ser en BNP-vækst på 7 pct. i 
år, som er lidt lavere end de foregående tre år, 
men stadig blandt de højeste vækstrater i ver-
den. Men Indiens sande potentiale er mere på 
det lange sigt. Økonomisk liberalisering er sat 
i bevægelse, og vi ser store investeringsmulig-
heder.« 

Brede investeringer i Indien og/eller Kina kan 
opnås gennem f.eks. DI India og DI Kina. n
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De senere måneders strøm af overvejende 
positive økonomiske nyheder i både USA, Euro-
pa, Japan og det øvrige Asien har naturligvis 
påvirket rentemarkederne. Efter et fald i sidste 
halvdel af juni er renterne kommet tilbage he-
nover sommeren og ligger nu igen tæt på årets 
højeste niveauer. Reaktionen er naturlig og hæn-
ger sammen med, at stigende økonomisk akti-
vitet giver øget prispres – opad. 

Udsigten til et globalt opsving har også ført 
til indsnævring af højtforrentede obligationers 
rentespænd i forhold til statsobligationer i USA 
og Euroland. Det gælder virksomhedsobliga-

tioner, både High Yield og Investment Grade 
samt statsobligationer i flere ”højrentelande”. 

Interessant er det nu, hvad centralbanker-
ne vil gøre. Indtil videre har centralbankerne 
tolket bedringen i de økonomiske data forsig-
tigt, og både Federal Reserve og ECB har in-
dikeret, at der ikke er flere lempelser i vente. 

Danske analyses rente forventninger
Federal Reserve har således annonceret, at op-
købene af statsobligationer stoppes til okto-
ber og signalerer generelt, at de kvantitative 
lempelser ikke udvides yderligere. Døren hol-
des dog fortsat på klem. Så er der spørgsmå-
let om den ledende rente, der aktuelt er på 

0-0,25 pct. Inflationen er lav, og der er mas-
ser af ledig kapacitet i økonomien, hvilket be-
virker, at behovet for højere pengepolitiske 
renter ikke er lige om hjørnet. I øjeblikket er 
der i markedet indpriset en forventning om, 
at Fed hæver den ledende rente med et helt 
procentpoint inden for de næste 12 mdr. Men 
det er værd at bemærke, at Danske Analyse 
som udgangspunkt ikke forventer, at Fed over 
det kommende års tid ændrer på renten.

Men det betyder ikke, at de amerikanske 
markedsrenter ikke kan stige yderligere. Med 
udsigt til fortsat bedring i de økonomiske nøg-
letal, et massivt udbud af statsobligationer, 
samt udfasningen af centralbankens opkøbs-
program for statsobligationer venter Danske 
Analyse højere amerikanske renter. Hovedpar-
ten af rentestigningen vil komme inden for de 
næste 6 måneder. På 6-12 måneders sigt ven-
tes renterne at bevæge sig mere sidelæns.

ECB er færdig med at sætte renten ned og 
ventes at påbegynde renteforhøjelser igen til 
næste sommer. Her er Danske Analyse på ni-
veau med markedet, der aktuelt har indpriset 

forventning om 
stigende renter
USA og Euroland har bevæget sig ud af 
recessionen, og det fører til forventning 
om stigende renter.
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Siden den finansielle krise eskalerede 
voldsomt i oktober/november 2008 og der-
med varslede en dyb økonomisk nedtur, 
har vi anbefalet, at man skulle holde sig til 
obligationer med løbetider på 2-5 år. Be-
grundelsen var den dengang flade rente-
struktur og en klar forventning om, at cen-
tralbankerne ville sætte de ledende, korte 
rentesatser markant ned for at imødegå 
krisen. Som figuren her på siden viser, er 
det netop, hvad der er sket. Rentekurven 
er nu stejlet markant – dvs. der er betyde-
lig forskel på de korte og lange renter. 

Men med tegn på fremgang de fleste ste-
der er det slut med yderligere rentenedsæt-
telser, og i takt med at det igangværende 
opsving bider sig fast, vil de lange renter 
stige. Næste skridt fra centralbankerne vil 
være, at de strammer pengepolitikken igen 
og hæver renterne, men det bliver dog ik-
ke foreløbig. Dertil er der stadig for man-
ge usikkerhedsfaktorer og frygt for at kvæ-
le det spæde opsving i fødslen. 

Vores anbefaling er nu, at man reduce-
rer beholdninger af mellemlange Flex-ob-
ligationer (dvs. 2013-2016) samt realkre-
ditobligationer med lavere kuponrente end 
5 pct. 

Til gengæld er vi fortsat positive på 6 
pct. 30-årige papirer (2041). Obligationer-
ne giver en høj rente, og er trods en kurs 
over 100 ikke truet af store udtrækninger 
– dertil er 30-årige 4 pct. papirerne for 
langt nede i kurs som alternativ, og kun en 
mindre del vælger i stedet FlexLån som al-
ternativ. Mellemlange 5 pct 2031 samt 30-
årige 5 pct.-papirer er også muligheder til 
de lidt længere porteføljer. 

For de privatbeskattede kunder ser de 
nye 2 pct.-Flexer interessante ud, idet de i 
store træk handler på bruttorenter. Ligger 
man inde med 3-2015 og 3-2020’ere kan 
man med fordel udskifte disse med de nye 
2 pct.-Flexer, hvor man kan få et bedre ef-
ter skat afkast til samme følsomhed, eller 
måske et uforandret efter-skat afkast til en 
lavere følsomhed.

For virksomheder og privates pensions-
midler er de såkaldte floatere – dvs. korte 
obligationer med variabel rente (CIBOR 
3-6 mdr.) – en mulighed.

Hvad angår udenlandske obligationer, 
er vi blevet lidt mere positive på tyrkiske 
obligationer. Derfor synes vi fortsat, at det 
er en god idé at »rulle lidt ud af den gan-
ske stejle tyrkiske rentekurve«. Det vil ty-
pisk sige salg af de korte Danske Bank-ud-
stedelser (15 pct.- dec. 2009 og 17,25 pct. 
jan. 2010) til fordel for f.eks. 11,25 KFW 
16/7-2012. 

Blandt udenlandske obligationer kan 
man også overveje svenske, norske og bri-
tiske statsobligationer, idet vores valuta- 
prognose klart peger på en styrkelse af de 
tre valutaer i de kommende måneder. n

AnBefAlinger
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renteKurver – nu og For et år siDen

en stigning i den ledende rentesats på 0,5 pro-
centpoint på et års sigt. 

Styrelsesrådet i ECB har indtil videre for-
tolket bedringen i data meget forsigtigt. Givet 
de seneste positive overraskelser og forvent-
ning om yderligere bedring i nøgletallene ven-
tes ECB dog at revidere sin prognose væsent-
ligt op ved det kommende møde. Med infla-
tionen tilbage omkring 1-1,5 pct. på årsbasis 
ventes betingelserne dermed at være til stede 
for, at ECB kan sætte renten op til næste som-
mer og dermed  bevæge sig bort den ekstra-
ordinære ekspansive pengepolitik. 

Danske Analyse venter stigende europæiske 
renter over det kommende år i takt med, at de 
økonomiske udsigter bedres, og markedet ind-
diskonterer flere renteforhøjelser fra ECB. Hø-
jere lange amerikanske renter vil også bidrage 
til rentestigningen i de første par kvartaler.

rentekurver
Hældningen på den amerikanske rentekur-

ve ventes uændret på den korte bane, da 
Federal Reserve vil fortsætte med at 

signalere, at renten holdes uæn-
dret i lang tid. Kurven vil først 

for alvor flade, når marke-
det vurderer, at Fed er 

kommet tættere på at 
forhøje renten. Det 

ventes ikke at ske i 
løbet af første 

halvår af 2010. 
I Euroland 

venter Dan-

ske Banks renteanalytikere, at kurven vil flade 
fra det nuværende niveau i takt med, at mar-
kedet indregner flere renteforhøjelser fra 
ECB.

Landespænd
Tyskland og Frankrig er kommet tidligere ud 
af recessionen end USA. Selv om Danske Ana-
lyse venter, at opsvinget i USA i løbet af nog-
le kvartaler vil blive stærkere end i Europa, vil 
ECB være langt mere aggressiv i de pengepo-
litiske stramninger end Federal Reserve. På 
den baggrund venter økonomerne ikke yder-
ligere udvidelse af rentespændet mellem USA 
og Europa. I løbet af 1. halvår vil spændet for-
mentlig igen begynde at indsnævres i takt med, 
at ECB strammer tonen, mens Federal Reser-
ve tager den mere med ro. Risikoen er, at euro-
pæiske obligationer kan underperforme ame-
rikanske tidligere end ventet i prognosen.

Danske renter
Nationalbanken vil fortsætte spændindsnæv-
ringerne over for ECB i de kommende kvar-
taler. Cibor-renterne ventes at fortsætte ned-
ad som følge af rentenedsættelserne og fort-
sat normalisering af det danske pengemarked. 
Når ECB begynder at stramme pengepolitik-
ken til næste sommer, ventes Nationalbanken 
at følge med. Spændene mellem de længere 
markedsrenter i Danmark og Euroland kan 
indsnævres en smule, men de generelle rente-
stigninger vil dominere, og de lange danske 
renter ventes at stige. n
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Hvad beskattes som kapitalindkomst?
Kapitalindkomst består som udgangspunkt af 
renteindtægter, renteudgifter samt kursgevin-
ster på værdipapirer og lån, bl.a. de nedenfor 
nævnte.

  Akkumulerende investeringsforenings-
beviser.
  Obligationsbaserede investeringsfor-

eningsbeviser 
  Fordringer og gæld i fremmed valuta
  Sortstemplede obligationer i danske kro-

ner
  Aktier i investeringsselskaber
  Strukturerede obligationer, der lagerbe-

skattes efter reglerne for finansielle kon-
trakter.
Sælger du en ejendom, der ikke er omfat-

tet af parcelhusreglen, skal avance også med-
regnes i kapitalindkomsten.

Opgørelsesprincipperne er som udgangs-
punkt de samme som hidtil, dog ændres prin-
cipperne for så vidt angår akkumulerende in-
vesteringsforeningsbeviser og investeringssel-
skaber.

Gevinst og tab på akkumulerende investe-
ringsforeningsbeviser og aktier i investerings-
selskaber beskattes i dag efter det modificere-
de lagerprincip, hvor den opgjorte gevinst el-
ler tab medregnes i kapitalindkomsten dagen 
efter udløbet af investeringsforeningens eller 
investeringsselskabets indkomstår. Danske in-
vesteringsforeninger, herunder Danske Inve-
sts afdelinger, har kalenderårsregnskab. Det-
te medfører, at urealiseret gevinst eller tab for 
2009 først skal medregnes på selvangivelsen 
for 2010. 

Fra og med 2010 ændres dette princip, så-
ledes at urealiseret gevinst eller tab fremover 
skal medregnes i din skattepligtige indkomst 
på  den sidste dag i investeringsforeningens 

KapitaLinDKomst i 2009 og 2010  
– få mest muligt ud af skattereformen

maKsimaL besKatning aF KapitaLinDKomst

nettokapitalindkomst indkomståret 2009 indkomståret 2010 og fremefter

udover 40.000 kr. 
(80.000 kr. for ægtefæller) 59 pct. 51,5 pct.

fra 0 kr. til 40.000 kr. 
(80.000 kr. for ægtefæller) 59 pct. 36,5 pct.

fra -50.000 kr. til 0 kr. 
(-100.000 kr. for ægtefæller) 33 pct. 33 pct.

under -50.000 kr. 
(-100.000 kr. for ægtefæller) 33 pct. 2010-2011:                         

2012:                                      
2013:                                      
2014:                                      
2015:                                      
2016:                                      
2017:                                      
2018:                                      
2019 og fremefter:             

33 pct.
32 pct.
31 pct.
30 pct.
29 pct.
28 pct.
27 pct.
26 pct.
25 pct.

n K a p i ta L i n D Ko m s t  o g  s K at t e r e F o r m

i julinummeret af investering kunne 
du læse om, hvordan personers 
aktieindkomst beskattes efter skatte-
reformen. som anført i julinummeret  
er det dog ikke her, der sker de største 
ændringer på beskatningen af perso-
ners opsparing.  Den helt store skatte-
lettelse i skattereformen ligger der-
imod på kapitalindkomsten.

Hvad sker der i 2010?
Skatten på arbejdsindkomst nedsættes. Det 
bevirker, at de samme skattelettelser slår igen-
nem på positiv nettokapitalindkomst. Har du 
positiv nettokapitalindkomst under 40.000 kr. 
(80.000 kr. for ægtefæller) kan du oveni kø-
bet se frem til en skattelettelse på helt op til 
23 pct-point af den del af din indkomst.

I skemaet kan du se, hvordan den maksi-
male beskatning af din kapitalindkomst bli-
ver i 2010-2019, sammenlignet med i dag.
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eller investeringsselskabets indkomstår. I 2010 
skal personer således medregne urealiseret ge-
vinst og tab for både 2009 og 2010.

positiv nettokapitalindkomst
I 2010 opnås en markant lettelse i beskatnin-
gen, jf. skemaet. Det er derfor meget nødven-
digt, at du tager stilling til om, der skal ske 
ændringer i dine investeringer. Vi vil komme 
nærmere ind på dette i et senere nummer af 
INVESTERING.

Her og nu er det vigtigst for dig at fokusere 
på at få optimeret din kapitalindkomst i 2009. 
Har du positiv kapitalindkomst i år, skal du al-
lerede nu være opmærksom på, om du med 
fordel kan nedbringe den. Der er flere mulig-
heder, som vi gerne introducerer for dig.

Hvordan optimeres kapitalindkomsten?
Urealiseret kursgevinst og -tab på akkumule-
rende investeringsbeviser i 2009 skal som tid-
ligere nævnt først medregnes på selvangivel-
sen for 2010. Sælger du derimod beviset i 2009, 
kan eventuelt tab fratrækkes allerede i 2009 
til en højere skatteværdi.

Kursgevinst og -tab på fordringer og gæld 
i fremmed valuta indgår i kapitalindkomsten 
ved realisation, dog kun, hvis det samlede be-
løb overstiger 1.000 kr. Fradragsmuligheden 
for realiserede tab gør, at du skal være op-
mærksom i følgende situationer:

   Ejer du udenlandske obligationer med  
et urealiseret kurstab, kan du overveje at 

sælge dem og få  fremrykket tabet til en hø-
jere skatteværdi i 2009.

  Har du et valutalån med et urealiseret 
kurstab, bør du overveje, om du med for-
del kan omlægge dette lån.
Du kan også fratrække et tab ved salg af 

udloddende investeringsforeningsbeviser, der 
investerer i udenlandske obligationer. Tab kan 
fratrækkes uanset beløbets størrelse.

Er du ved at sælge en ejendom, der udlø-
ser en skattepligtig ejendomsavance, kan det 
være en fordel, at salget først sker i 2010. Her-
ved bliver din skattebesparelse på minimum 
7,5 pct. af avancen. Ejendomsavance opgøres 
og beskattes i det år, hvor købsaftalen under-
skrives. 

negativ nettokapitalindkomst
Fradragsværdien af negativ nettokapitalind-
komst indtil 50.000 kr. er uændret. Nettoka-
pitalindkomst under -50.000 kr. (-100.000 kr. 
for ægtefæller) bliver derimod nedsat grad-
vist til 25 pct. fra og med 2012.

Ønsker du at undgå denne negative virk-
ning af skattereformen, skal du have fokus på 
om din gæld og dermed dine renteudgifter 
kan nedbringes til under denne grænse. Stam-
mer dine renteudgifter fra et almindeligt Flex-
Lån®, kan du overveje, om du ved rentetilpas-
ningen skal omlægge dette lån til et FlexLån® 
med variabel løbetid. På dette lån har du nem-
lig mulighed for at få afdraget ekstraordinært 
pga. det lave renteniveau.

Hvordan kommer du videre
Ønsker du at optimere din kapitalindkomst i 
2009 i forbindelse med overgangen til lavere 
beskatning af kapitalindkomst i 2010, skal du 
overordnet set bringe din positive nettokapi-
talindkomst for 2009 så tæt på 0 kr., som det 
er muligt. Vær opmærksom på, at der opgø-
res én samlet nettokapitalindkomst for ægte-
fæller. Skatten beregnes hos den af ægtefæl-
lerne, der har den højeste personlige ind-
komst.

Kapitalindkomsten kan f.eks. nedbringes 
ved at investere i produkter, hvor afkastet først 
beskattes i 2010, eksempelvis

  Akkumulerende investeringsforeninger
    Obligationer med rentebetalinger første 
gang i 2010

  Konti, hvor rentetilskrivning sker første 
gang i januar 2010, f.eks. Danske Toprente. 
Der er åbent for indskud fra 24. august 2009 
til 30. september 2009
I første omgang kan du skabe dig et over-

blik over din forventede kapitalindkomst ved 
at se på din årsopgørelse for 2008 og forskuds-
opgørelsen for 2009. 

Du er velkommen til at kontakte din råd-
giver, hvis du ønsker at drøfte optimering af 
din kapitalindkomst for 2009, herunder få 
hjælp til at få et overblik over din forventede 
kapitalindkomst. Samtidig vil I også kunne 
tage hul på en snak om, hvordan din investe-
ringsprofil skal se ud fremover. n

i næste nummer af investering kan du se frem til at læse mere om skattereformens 
betydning for beskatningen af investeringsforeningsbeviser.
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I julinummeret af investering bragte vi en artikel om 
skattereformens betydning for selskabers beskatning ved 
investering i aktier. Skattereformen ændrer også beskat-
ningen af selskaber, når der investeres i obligationer.

obligationer 
Fra og med selskabets indkomstår 2010 indføres tvungen 
lagerbeskatning ved opgørelsen af gevinst og tab på obli-
gationer. Omfattet af lagerbeskatningen er både obligati-
oner i danske kroner og i fremmed valuta, og der er hel-
ler ikke forskel på, om der er investeret i statsobligationer, 
realkreditobligationer eller virksomhedsobligationer.

Ved overgangen fra nuværende realisationsbeskatning 
til lagerbeskatning anvendes obligationens oprindelige an-
skaffelsessum, som grundlag for den fremtidige lagerbe-
skatning. Det betyder, at selskabet i 2010 skal medregne 
den samlede gevinst eller tab fra anskaffelsestidspunktet 
til og med udgangen af selskabets indkomstår 2010.

strukturerede obligationer
Beskatningen ændres ikke for aktie- og råvareindeksere-
de obligationer. Kursgevinster og -tab på sådanne obliga-
tioner skal nemlig allerede efter gældende regler opgøres 
efter lagerprincippet. Årets opgjorte kursgevinst eller -tab 
medregnes i selskabets skattepligtige indkomst i opgørel-
sesåret.

Valutaindekserede obligationer behandles efter gælden-
de regler på samme måde som obligationer i fremmed va-
luta. Det indebærer, at kursgevinst eller -tab først opgø-
res ved realisation. Fra og med selskabets indkomstår 2010 
overgår de også til lagerbeskatning. Ved overgangen til la-
gerbeskatning anses de valutaindekserede obligationer for 
anskaffet til den oprindelige anskaffelsessum. Når selska-
bet opgør den skattepligtige indkomst for indkomståret 
2010, skal det medregne den samlede gevinst eller tab fra 
anskaffelsestidspunktet til og med udgangen af indkomst-
året.

Du er velkommen til at kontakte din rådgiver, hvis du 
har spørgsmål til den fremtidige beskatning af selskabers 
investering i værdipapirer. n

Beskatning  
af selskabers  

investering i  
obligationer 

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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REGULERET

GEVINST
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VÆRDIPAPIRER
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REGULERET
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INDKOMSTÅRET
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AKTIEAVANCER

REGULERET

INDKOMSTÅRET

RELATIONSBESKATTET

NETTOKURSTABET
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HusK ratepensionen

skattereformen har særlig stor betyd-
ning for ratepension i 2009. 

mulighederne for opsparing på rate-
pension bliver ændret som følge af skat-
tereformen.  fra og med  indkomståret 
2010 kan du max. indbetale 100.000 
kr. til ratepensioner og ophørende liv-
renter.

loftet på 100.000 kr. omfatter både 
privattegnede og arbejdsgiveradmini-
strerede ordninger, og det kan ikke over-
føres mellem ægtefæller.

i dag har du en fradragsværdi af ind-
betalingen på op til ca. 59 pct., hvis du 
betaler topskat. fra og med 2010 fal-
der denne værdi til ca. 51,5 pct.

2009 er det sidste år, hvor du har 
mulighed for at få en høj fradragsvær-
di på ca. 59 pct. af dine pensionsind-
skud. ønsker du at udnytte denne mu-
lighed, skal du foretage maksimalt ind-
skud på ratepension i år. 

lønmodtagere har dog herudover en 
sidste mulighed for at indbetale et stør-
re beløb end 46.000 kr. i 2009, nemlig 
ved at indskyde en del af lønnen på en 
arbejdsgiveradministreret ordning. Her 
skal du være opmærksom på, at jo tid-
ligere du kommer i gang med en sådan 
ordning, jo mere kan du nå at få indbe-
talt.

kontakt din rådgiver, hvis du ønsker at 
oprette en arbejdsgiveradministreret 
ratepension.
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r e a L K r e D i t  

›

fAldende økonomisk  
usikkerHed
De lange renter er faldet i kølvandet på 
faldende finansiel usikkerhed. Som låntager 
bør man tage bestik af den nye situation og  
overveje at få en mere sikker boligøkonomi 
eller komme hurtigere af med gælden. 

n F r a  F L e x  t i L  F a s t

Den økonomiske optimisme er begyndt at 
spire. Blandt nationaløkonomer er der såle-
des en udbredt enighed om, at mange lande 
har lagt de dybe recessioner bag sig, og der er 
bedre tider i vente.  

Investorerne på de finansielle markeder har 
taget denne optimisme til sig. Og usikkerhe-
den på de finansielle markeder er på den bag-
grund faldet markant inden for de seneste par 
måneder.

Dette fald i usikkerheden har gavnet de dan-
ske låntageres muligheder – eksisterende som 
potentielle. Den effektive rente på de fastfor-
rentede lån er nemlig styrtdykket i kølvandet 
på den reducerede finansielle usikkerhed, og 
det betyder, at der er blevet billigere at opta-
ge eller konvertere til et lån med fast rente.

På blot et halvt år er renten på et 30-årigt fast-
forrentet  5 pct.-lån faldet fra 5,75 pct. til 5,20 
pct., svarende til et ydelsesfald efter skat på 
300 kr. om måneden.  Kursen er tilsvarende 
steget fra omkring 93 til 99. Det betyder, at 
nye boligejere får en obligationsrestgæld, der 
er 64.000 kroner lavere end for et halvt år si-
den.

Rentefaldet har nationaløkonomiske kon-
sekvenser, idet potentielle boligejere kredit-
vurderes efter, om de har råd til at betale den 
månedlige ydelse på et fastforrentet lån.  Når 
renterne på fastforrentede lån falder, får nye 
boligejere således mulighed for at efterspør-
ge en større andel af de boliger, der er sat til 
salg hos mæglerne. På landsplan er resultatet 
en større boligefterspørgsel , der alt andet li-
ge trækker boligpriserne i opadgående ret-
ning.

kilde: ecoWin. 
Anm.: markedsusikker-
heden er udtrykt ved 
viX-indekset, der opgø-
res på baggrund af den 
implicitte volatilitet i 
optioner på det ameri-
kanske aktieindeks 
s&p 500. et faldende 
viX-indeks udtrykker 
en øget tro blandt inve-
storerne på fremtiden 
og dette resulterer og-
så i, at bl.a. realkredit-
obligationers rente-
spænd til risikofrie 
statsobligationer ind-
snævres.
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›

rentefald åbner muligheder
Rentefaldene på fastforrentede lån åbner lige-
ledes muligheder for eksisterende låntagere 
med rentetilpasningslån. De lave renter og hø-
je kurser har åbnet et vindue for, at låntagere 
med FlexLån® relativt billigt kan få en mere 
sikker boligøkonomi.  

For kunder med FlexLån®, der skal rente-
tilpasses ved årsskiftet – og som ønsker mere 
sikkerhed i deres boligøkonomi – vil det nu 
være et godt tidspunkt at overveje at skifte til 
et lån med fast rente. Realkredit Danmark 
(RD) forventer nemlig ikke, at der kommer 
en bedre mulighed for at skifte fra variabel til 
fast rente. For blot 25 kr. ekstra om måneden 
– pr. lånt million kr. – i forhold til FlexLån® 
med 5,2 pct. i kontantlånsrente kan man få 
låst sin rente fast på et lavt niveau de kom-
mende 30 år.

Konvertering Fra FLexLån® F1 tiL FastForrentet Lån

      FlexLån® F1 obligationslån 5 % 2041

Ydelse 
før skat

Ydelse 
efter skat

Ydelse 
før skat

Ydelse 
efter skat

Ydelses-
stigning 
før skat

Ydelses-
stigning 

efter skat

ny 
hovedstol

stigning 
i restgæld

procentvis 
ændring

med afdrag 6.000 4.450 6.000 4.475 - 25 1.022.000 22.000 2,2 pct.

uden afdrag 4.775 3.200 4.750 3.175 -25 -25 1.032.000 32.000 3,2 pct.

Hvis man i dag konverterer fra FlexLån® F1 
til et 30-årigt fastforrentet 5 pct. lån, får man 
derfor kun øget sin restgæld med 22.000 kr. 
Det er et relativt beskedent beløb, set i lyset 
af den mersikkerhed, man opnår i forhold til 
et rentetilpasningslån. Sikkerheden består i, 
at man får låst sin rente fast på et rekordlavt 
niveau i de kommende 30 år. 

mulighed i begrænset tidsrum
RD forventer imidlertid, at denne mulighed 
kun vil eksisterer i et relativt kort tidsrum.  
Der er nemlig nu klare tegn på, at mange lan-
de er på vej ud af recessionen. I takt med, at 
de europæiske økonomier langsomt kommer 
sig, vil renterne utvivlsom begynde at stige. 
Den Europæiske Centralbank (ECB) vil nem-
lig reagere med rentestigninger, så snart man 
ser holdbare bedringstegn i de europæiske 
økonomier. RD forventer, at centralbankchef 
Jean-Claude Trichet vil annoncere to rente-
stigninger allerede til næste sommer.

Hvis man ønsker at indfri lånet i forbin-
delse med, at man flytter eller konverterer, vil 

man således få reduceret sin restgæld i boli-
gen. Hvis obligationskursen på en 30-årigt 
fastforrentet 5 pct.-obligation eksempelvis fal-
der fra det nuværende niveau på 99 til 89, vil 
man få barberet i omegnen af 90.000 kr. af 
restgælden, hvis man har 1 mio. kr. i restgæld. 
Jo mere renten stiger, jo større vil reduktio-
nen i restgælden potentielt blive. 

Hvis man har et almindeligt rentetilpas-
ningslån, vil man ikke få denne potentielle re-
duktion i restgælden. Man vil derimod få en 
højere månedlig ydelse, så snart renterne be-
gynder at stige igen. Når det er sagt, bør det 
tilføjes, at man ikke bør optage lån med ren-
tespekulation for øje. Man bør i stedet tage 
udgangspunkt i, hvilken sikkerhed man øn-
sker for sin boligøkonomi. Der er masser af 
låntagere for hvem rentetilpasningslånet er 
det rette lån, men RD tror, at lidt for mange 
låntagere har været lokket af de historisk la-
ve renter på rentetilpasningslån. For de lån-
tagere er der nu en god mulighed for at få en 
mere sikker boligøkonomi via.  omlægning til 
et fastforrentet lån. n

Anm.: 
der er regnet på flexlån® 
med 1 mio. kr. i restgæld og 
en restløbetid på 29 år.
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låntagere med flexlån®  
bør overveje fastkursaftale

r e a L K r e D i t  

måneDLige YDeLser veD FastKursaFtaLer

rente i pct. med afdrag uden afdrag

mdl. ydelse 2010 
efter skat, kr.

mdl. besparelse i 2010 
i fht. f1 lån i 2009, kr.*

mdl. ydelse 2010 
efter skat, kr.

mdl. besparelse i 2010 
i fht. f1 lån i 2009, kr.*

3,00 = prognose f1 2010 3.780 640 1.970 1.250

2,69 = fastkurs f1 i dag 3.700 720 1.790 1.430

3,75 = prognose f3 2010 3.990 430 2.390 840

3,38 = fastkurs f3 i dag 3.880 540 2.180 1.040

4,15 = prognose f5 2010 4.110 320 2.590 630

3,71 = fastkurs f5 i dag 3.970 450 2.360 860

*  Beregningerne gælder for et eksisterende flexlån® f1 der blev optaget 
1/1 2009 med en daværende løbetid på 30 år. restgælden antages at 
være på 1 mio. kr. den 1/1 2010. skattesatsen er sat til 33 pct. 

Beregningerne af "mdl. besparelse i 2010 i fht. 2009" på flexlån® f3 og f5 
er således udtryk for forskellen mellem den månedlige ydelse efter skat på 
flexlån® f1 i 2009 og den månedlige ydelse for flexlån® f3 i 2010.
 kilde: realkredit danmark

n F r i s t e n D e  F L e x L å n

Hvis man som låntager med FlexLån®  med 
årlig rentetilpasning grundlæggende er tilfreds 
med sit lån, bør man alligevel overveje at få 
lidt mere sikkerhed. Realkredit Danmark (RD)
anbefaler generelt låntagere med FlexLån® F1, 
at de overvejer at tegne en fastkursaftale, så 
de får låst renten fast frem til indgangen til 
2011. Anbefalingen beror på en vurdering af, 
at usikkerheden i forbindelse med dette års 
rentetilpasninger er større end ellers. Usikker-
heden skyldes, at antallet af obligationerne 
bag FlexLån® er eksploderet, fordi størstede-
len af de nye låntagere finansierer deres bolig 
med FlexLån®. Da renten på FlexLån® be-
stemmes af udbud og efterspørgsel, kræver 
udbudsstigningen en tilsvarende stigning i ef-
terspørgslen, hvis ikke det skal føre til højere 
renter for låntagere.  

Hvis det blot var en lille udbudsstigning, 
der var tale om, ville RD ikke anbefale lånta-
gerne at tegne en fastkursaftale. Der er imid-
lertid tale om en fordobling af udbuddet fra 
365 mia. kr. til 650 mia. kr., svarende til 40 
procent af det danske bruttonationalprodukt.  
Da der er tale om en omkalfatring af udbuds-
situationen, er det uvist, hvorledes investorer-
ne vil reagere. Derfor har låntagerne og Real-
kredit Danmark en interesse i at få reduceret 
udbuddet til december. Fastkursaftalerne er 
det ene tiltag, fordi obligationerne bag de lån, 

hvor renten fastlåses, bliver solgt i dag, og så-
ledes ikke indgår i auktionen til december. 
Indtil videre har knap 20 procent af RD's lån-
tagere med FlexLån® valgt at følge rådet og 
fastlåse renten. 

Som et andet vigtigt tiltag, har RD ændret 
rentefastsættelsen. Tidligere blev renten fast-
sat ved auktioner i de 10 første arbejdsdage i 
december. Nu fastsættes renten over flere da-
ge i både november og december. RD forven-
ter, at det vil blive lettere at afsætte obligatio-
nerne bag FlexLån® til investorerne som føl-
ge af dette tiltag og i sidste ende give nogle la-
vere renter til låntagerne. 

Det har samtidig ændret vilkårene for lån-
tagere med FlexLån®. RD har rykket fristen, 
så man skal være ude i bedre tid, hvis man 
ønsker at skifte til en mindre hyppig rentetil-
pasningsfrekvens. Det samme gælder, hvis man 
ønsker at tegne en fastkursaftale, eller man vil 
opsige sit lån til kurs 100. Den nye frist er den 
31. oktober 2009.

Forventer 3 procent i rente
Selv om der er en væsentlig usikkerhed for-
bundet med, hvor stor effekt de to tiltag vil få 
for renterne, har RD alligevel udarbejdet et 
skøn for, hvor de tror, renterne lander på ren-
tetilpasningslånene. RD forventer nu, at kon-
tantlånsrenten på FlexLån® med årlig rente-
tilpasning vil lande omkring 3 procent ved 
dem kommende rentetilpasning. Langt de fle-

ste låntagere med FlexLån® vil dermed få ud-
sigt til et markant ydelsesfald, da kontantlåns-
renten for langt de fleste låntageres vedkom-
mende nu ligger omkring 5,2 pct. Hvis RD 
får ret i deres prognose, vil låntagere med Flex-
Lån® med årlig rentetilpasning således have 
udsigt til et ydelsesfald på 625 kroner for et 
lån med afdrag og en million kroner i rest-
gæld. 

Låntagere med FlexLån® kan også overve-
je, om de vil udnytte det forventede rentefald 
til at få mere sikkerhed og samtidig få en la-
vere månedlig ydelse. En af de oplagte mulig-
heder er at lave et profilskifte på sit lån, dvs. 
skifte til en mindre hyppig rentetilpasning. 
Hvis man skifter fra Flexlån® F1 til FlexLån® 
F3 med afdrag og har en million kroner i rest-
gæld, vil man kunne spare 430 kroner efter 
skat og samtidig få sikkerhed i 3 år.  Hvis man 
vælger at få to års ekstra sikkerhed,  vil bespa-
relsen falde med 110 kr. om måneden.

En sidste mulighed både låntagere med 
FlexLån® og fastforrentede lån bør overveje, 
er at skifte til FlexLån® med variabel løbetid. 
Man vælger selv ydelsen, og jo højere ydelse, 
jo kortere bliver løbetiden på lånet. Hvis man 
har 29-årigt FlexLån® F1, der blev rentetil-
passset sidste år og beholder samme ydelse, 
vil løbetiden blive forkortet til 22 år.  Man vil 
få nogenlunde samme løbetid, hvis man skif-
ter sit fastforrentede 5 pct.-lån ud med Flex-
Lån® med variabel løbetid. n



3 2      i n v e s t e r i n g  ·  s e p t e m b e r  2 0 0 9  ·  D a n s K e  b a n K

 a K t i va L Lo K e r i n g

AktiemArkedernes stigning er fundAmentAlt 
Begrundet – men nye udfordringer venter forude

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

Sommeren er forbi, og frygten for en stør-
re korrektion i aktierne i det tynde som-
mermarked, som en del markedsdeltagere 
havde, blev gjort til skamme. Aktierne fort-
satte stigningerne ganske markant i alle mar-
keder. Men hvor en stor del af stigningen 
siden marts har været drevet af, at frygten 
for en depression á la 30’erne er forsvundet 
ud af markedet, og en forventning om, at 
verdensøkonomien ville rejse sig igen, kick-
startet af massive finans- og pengepolitiske 
stimulanser, så er stigningerne henover som-
meren faktisk blevet understøttet af en jævn 
strøm af gode nyheder.

Regnskabssæsonen i juli var således ge-
nerelt en positiv overraskelse for markedet. 
Samtidig har en lang række økonomiske 
nøgletal løbende bekræftet, at der faktisk  
er et opsving i verdensøkonomien i gang, 
som omfatter både USA, Europa, Japan og  
Asien. 

Forbrugerne skal igen være drivkraft
Det betyder ikke, at man skal kaste alle for-
behold overbord og skrue voldsomt op for 
aktieandelen i sin samlede portefølje. Ver-
densøkonomien er i bedring, og det sam-
me er sundhedstilstanden i finanssektoren, 
men der venter nye udfordringer forude. En 
massiv indsats i mange lande med ekspan-
siv finans-, pengepolitik og redningspakker 
har spillet en afgørende rolle for at få spar-
ket gang i den globale økonomi igen. En 
medvirkende drivkraft i den aktuelle situa-
tion er også, at lagerbeholdningerne gene-
relt er kommet meget langt ned, og det i sig 

selv har skabt en øget produktion, som end-
nu ikke er helt på højde med den faktiske 
efterspørgsel. 

Det store spørgsmål er nu om det igang-
værende opsving skaber så meget dynamik 
i økonomierne, at de »kan selv« – uden cen-
tralbanker og statskassers hjælp. Med andre 
ord skal vi over det næste års tid se en ge-
nerel tendens til, at forbrugerne får en styr-
ket tillid til fremtiden, så løfter den gene-
relle efterspørgsel – og dermed får virksom-
hederne til at stoppe fyringsrunderne, ska-
be nye arbejdspladser og øge investeringer-
ne. Forbrugerne skal tage over som den vig-
tige drivkraft for økonomierne de plejer at 
være.

usikkerheden lurer – neutralitet 
fastholdes
Som udgangspunkt tror vi på, at det lykkes. 
Men udviklingen er forbundet med en vis 
usikkerhed, og derfor fastholder vi en for-
deling af aktier og obligationer i den over-
ordnede anbefaling, som er »neutral«. Hvor-
dan fordelingen skal være for netop din por-
tefølje afhænger af din risikoprofil, tidsho-
risont m.v.

Som udgangspunkt anbefaler vi brede, 
globalt orienterede investeringsafdelinger, 
suppleret med StockPicking. Emerging Mar-

kets bør også indgå som en naturlig del af 
porteføljen. Specielt Asien skiller sig stærkt 
ud, dog anbefaler vi nu en nedtoning af Ki-
na som følge af de meget kraftige stignin-
ger på det kinesiske marked. En mere bred 
investering i Emerging Markets som helhed 
anbefales nu – her vil en investeringsfor-
ening naturligt lægge hovedparten af inve-
steringerne i Asien.

På obligationssiden anbefales som ud-
gangspunkt statsobligationer i de udviklede 
lande – løbetiden afhænger af din tidshori-
sont og investeringsprofil. En mindre del 
kan stadig med fordel placeres i kreditobli-
gationer via investeringsforeninger – dvs. via 
visse udviklingsøkonomiers relativt højtfor-
rentede statsobligationer samt virksomheds-
obligationer med rating Investment Grade 
og High Yield. Vær dog opmærksom på, at 
vi har set en markant indsnævring af kredi-
tobligationers rentespænd i forhold til »sik-
re« 10-årige statsobligationer i Tyskland og 
USA. Vi er dog fortsat af den opfattelse, at 
den økonomiske og finansielle udvikling pe-
ger på, at de aktuelle rentespænd mere end 
rigeligt vil opveje virksomheders defaults i 
de kommende måneder (læs mere s. 5). Be-
mærk i øvrigt at Partners Group Global Va-
lue (se s. 5) også er en mulighed for at sik-
re spredning i porteføljen. n

Money is like manure, of very 
little use except it be spread.«
Francis Bacon, engelsk filosof (1561-1626)

»
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m o D e L p o r t e F ø L j e r  F o r  o b L i g at i o n e r  n

4. septemBer 2009

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

11. mar. 8. apr. 6. maj 3. jun. 1. jul. 29. jul. 26. aug. 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 1.03% 0.62% 0.33 1.63% 1.36%

50 dk0009271207 2 d.10ds11 1.46% 1.04% 1.31 0.91% 1.06%

35 dk0009281438 2rd sdro 12 1.98% 1.55% 2.25 0.99% 2.10%

100 5) 1.57% 1.15% 1.49 1.05% 1.46%

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 5.87% 0.04 3.80% 2.68%

10 dk0009280620 rd 7.0 aio 10/01/2041 6.85% -0.79 2.75% 1.92%

10 dk0009774978 nykre frn 10/01/2011 -0.07% 0.09 2.29% 2.10%

20 dk0009276354 rd 4.0 01/01/2012 2.74% 2.33 2.21% 3.26%

20 dk0009276438 rd 4.0 01/01/2013 3.11% 3.27 1.96% 4.04%

100 1.08 2.86% 2.94%

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.

20 dk0009279457 rd 5.0 a 10/01/2031 4.95% 3.53 1.78% 5.16%

20 dk0009272957 rd 5.0 aio 04/01/2038 5.17% 5.04 0.74% 5.91%

30 dk0009279531 rd 6.0 a 10/01/2041 5.87% 0.04 3.80% 2.68%

30 dk0009276784 rd 4.0 01/01/2015 3.56% 5.00 1.19% 4.30%

100 3.22 2.01% 4.29%

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.

10 dk0009279457 rd 5.0 a 10/01/2031 4.95% 3.53 1.78% 5.16%

50 dk0009272957 rd 5.0 aio 04/01/2038 5.17% 5.04 0.74% 5.91%

20 dk0009279531 rd 6.0 a 10/01/2041 5.87% 0.04 3.80% 2.68%

20 dk0009276784 rd 4.0 01/01/2015 3.56% 5.00 1.19% 4.30%

100 3.86 1.56% 4.85%

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.

30 dk0009281438 rd 2.0 01/01/2012 1.98% 1.55% 2.25 0.99% 2.10%

20 dk0009281511 rd 2.0 01/01/2013 2.34% 1.91% 3.13 0.67% 2.87%

20 dk0009281784 rd 2.0 01/01/2014 2.61% 2.18% 3.94 0.08% 2.83%

30 dk0009281867 rd 2.0 01/01/2015 2.79% 2.35% 4.70 -0.23% 3.09%

100 2.41% 1.98% 3.47 0.39% 2.69%

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.

25 dk0009281438 2rd sdro 12 1.98% 1.55% 2.25 0.99% 2.10%

25 dk0009281784 2rd sdro 14 2.61% 2.18% 3.94 0.08% 2.83%

50 dk0009281867 2rd sdro 15 2.79% 2.35% 4.70 -0.23% 3.09%

100 2.54% 2.10% 3.87 0.16% 2.77%

kilde: reuters kilde: reuters
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USA’s opsving afhænger 
af forbrugerne
Amerikansk økonomi er hastigt på vej ud af recessionen ført 
an af industrien og boligmarkedet, hvor der er klare tegn på 
vending. på den korte bane er vækstudsigterne derfor sær-
deles stærke. skal opsvinget bide sig fast på længere sigt, er 
der imidlertid brug for at få gang i forbrugerne, som fortsat 
ligger underdrejet af store formuetab og begrænset adgang 
til kreditmarkedet. det kræver, at den nuværende vækst re-
lativt hurtigt bliver omsat i jobs og faldende ledighed. sker 
det ikke, er der risiko for, at opsvinget taber pusten, inden det 
rigtigt er kommet i gang. n

Asien vil gerne redde verden, men først 
og fremmest sig selv
udviklingen i Asien og kina har været et af de absolutte lyspunkter i den globale økonomi. med sto-
re finans- og pengepolitiske lempelser og et stort fald i inflationen, er det virkelig lykkedes at skub-
be gang i væksten i Asien. Asien har øget importen markant siden starten af året og har dermed 
foreløbigt været det vigtigste lokomotiv for den globale økonomi i kølvandet på finanskrisen. det 
store spørgsmål er, om det kan fortsætte. i nogle lande er industriproduktionen nået tilbage til ni-
veauerne fra før finanskrisen. i kina og en række andre lande begynder man derfor at fokusere på, 
om væksten er holdbar og ikke fører til høj inflation og bobler på bolig- og aktiemarkedet. i Asien vil 
centralbankerne derfor nok over en bred kam begynde at stramme pengepolitikken i starten af næ-
ste år. Asien gerne vil redde verden, men først og fremmest vil Asien redde sig selv.  Beskeden fra 
Asien er derfor, at Asien fortsat vil trække i 2010, men nok ikke helt så meget som i år. n

Euroland på vej op
den europæiske økonomi faldt mod havets bund 
i 1. kvartal, men i 2. kvartal lykkedes det næsten 
at få stabiliseret økonomien. euro-områdets Bnp 
faldt kun 0.1 pct. kv/kv i 2. kvartal og både tysk-
land og frankrig steg allerede mod overfladen 
med positiv vækst. lagernedbringelse trak væk-
sten mod bunden, men nettoeksporten trak lige 
så meget opad, da eksporten faldt mindre end 
importen. privatforbruget bidrog positivt, hvil-
ket er godt nyt. men det er vigtigt at huske på, 
at skrotpræmier i mange europæiske lande, som 
har trukket bilsalget midlertidigt i vejret, samt 
andre »vækst-pakker«, har æren for dette. 

i de seneste måneder har den økonomiske 
bedring stort set fulgt vores drejebog med en 
kraftig stigning i tillidsindikatorerne, et opsving 
i ordrerne og øget eksport til Asien. ledighe-
den er steget kraftigt, men der er tegn på en 
tidligere stabilisering på et lavere niveau, end 
vi tidligere frygtede. vi forventer høj vækst i de 
næste kvartaler trukket af eksporten og et op-
hør i virksomhedernes lagerreduktion. deref-
ter forventer vi en lavere, men også mere bredt 
funderet vækst. opsvinget vil kun være hold-
bart, hvis den indenlandske efterspørgsel kom-
mer sig i starten af 2010. vi forventer, at det 
sker, men hold øje med tegn på det modsatte. 
Hvis den indenlandske efterspørgsel ikke kom-
mer sig, så kan vi få et grimt »dobbelt-dip«. vi 
forventer, at væksten i euro-området bliver -3.7 
pct. i år og 2.2 pct. næste år. n

Globalt opsving også synligt i Østeuropa
Bedringen i den globale økonomi er nu også synlig i den central- og østeuropæiske region, hvor de 
fleste økonomier nu ser ud til at have bundet ud. overordnet er billedet blandet på tværs af lande-
ne, men tendensen er klar. i de lande, hvor ubalancerne har været mest moderate, og hvor valuta-
erne er fleksible og har taget en pæn tilpasning (svækkelse) ses nu en kraftigere vending i økono-
mien drevet af øget eksportrelateret aktivitet. det bedste eksempel på dette er polen, som er et af 
de få eu-medlemslande, der ikke har oplevet negative årsvækstrater i 2009. i en række af de mest 
ubalancerede lande med mere rigide valutakursregimer er vendingen i økonomierne langt svage-
re. dette er synligt i Baltikum og til dels også rusland, hvor gældsnedbringelsen vejer tungere på 
aktivitetsmulighederne. Alt i alt går Central- og østeuropa mod lysere tider – nogen lande hurtige-
re end andre. 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 60.3
aker solutions no r 58.9
BW offshore no k 7.3
fortum fi a 17.8
fred. olsen energy no a 198.4
petroleum geo-services no k 46.9
prosafe se no k 29.5
prosafe production no k 12.5
seadrill no k 106.4
sevan marine no k 7.9
subsea 7 no h 67.6
tgs-nopec no k 78.1
olie og gas
neste oil fi h 11.4
statoilhydro no a 130.1

materiaLer
Kemikalier
auriga industries dk h 95.0
exel composites fi r 5.3
kemira fi h 10.2
novozymes dk h 450.5
emballage
Brodrene Hartmann dk h 75.0
Huhtamäki fi a 8.3
metaller & minedrift
norsk hydro no r 35.4
outokumpu fi a 14.5
outotec fi k 19.4
rautaruukki fi h 15.6
talvivaara mining co plc fi k 4.5
papir & skov
m-real fi s 0.7
stora enso fi a 4.7
upm-kymmene fi a 8.5

inDustri
Fly & forsvar
saaB se a 79.5
byggeprodukter
assa abloy se a 112.3
flügger dk a 305.0
h+h international dk r 349.0
lindab se k 66.8
rockwool international dk s 479.0
uponor fi h 11.7
anlæg og maskinteknik
hojgaard holding dk k 186.0
monberg & thorsen dk k 230.0
ncc se s 88.5
peab se r 41.0
per aarsleff dk k 600.0
pöyry fi s 11.5
skanska se a 101.5
trelleborg se h 38.1
yit fi r 9.9
elektrisk udstyr
aBB se r 134.3
schouw & co dk h 94.5
vestas Wind systems dk k 382.0
maskinindustri
alfa laval se a 78.7
atlas copco se r 87.3
Beijer alma se a 78.5
cargotec corp fi k 15.2
flsmidth & co dk a 285.0
haldex se r 63.3
kone fi a 24.1
konecranes fi h 19.5
metso fi k 16.8
morphic technologies se r 1.0
nibe se r 67.5
nkt holding dk a 273.0
opcon se a 47.8
sandvik se r 70.1
scania se a 84.8
seco tools se a 79.8
skf se a 107.5
vBg se k 71.5
volvo se k 61.3
Wärtsilä fi k 25.2
Handel og distribution
Brdr a & o Johansen dk r 560.0
cramo fi s 8.5
dlh dk s 30.6
ramirent fi r 6.4
solar dk k 262.5
sanistaal dk s 95.5

erhvervsservice & -produkter
gunnebo se s 34.0
lassila & tikanoja fi a 15.9
loomis se r 66.3
niscayah se h 12.8
securitas se k 67.3
tomra systems no k 27.1
Luftfart
finnair fi h 4.1
sas group se h 4.0
shipping
a. p. moller - maersk dk r 36900.0
dfds dk h 338.0
mols-linien dk s 69.5
norden dk s 180.0
torm dk s 49.3
transport
dsv dk k 80.5

Forbrugsvarer
reservedele
autoliv se k 32.1
mekonomen se r 126.3
nokian tyres fi a 15.3
varige forbrugsvarer
Bang & olufsen dk r 65.0
Boconcept dk a 100.0
ekornes no h 95.0
electrolux se h 145.3
husqvarna se k 48.1
Fritidsudstyr
amer sports fi a 6.5
tekstiler & beklædning
Bjorn Borg se h 55.3
ic companys dk s 116.0
new Wave group se r 23.8
Hoteller & cruise Lines
royal caribbean cruises no r 110.1
Hoteller, restauranter & underholdning
Betsson se h 87.3
parken sport & entertainment dk r 558.0
skistar se h 112.0
unibet se k 177.0
medier
alma media fi a 6.7
cision aB se a 6.8
sanoma fi a 13.6
stormagasiner
stockmann fi h 17.8
Detailhandel
clas ohlson se k 121.5
hennes & mauritz se h 389.5
nobia se k 35.8

næring & nYDeLse
supermarkeder
axfood se r 188.0
Hakon invest se r 90.3
kesko fi a 19.9
Drikkevarer
carlsberg dk k 369.0
harboe dk k 131.5
royal unibrew dk a 183.5
Fødevarer
aak se a 123.0
atria fi a 11.2
cermaq no k 42.5
danisco dk r 250.0
eac dk s 178.0
hkscan fi h 8.4
leroy seafood group no a 104.0
marine harvest no a 4.3
orkla no a 48.0
tobak
swedish match se k 136.8
personlige produkter
oriflame se k 351.0

sunDHeD
medicinalinstrumenter & -udstyr
coloplast dk r 401.5
elekta se h 121.8
getinge se a 118.5
William demant holding dk r 320.0
bioteknologi
alk-abello dk r 366.0
Bavarian nordic dk r 241.0
Biogaia se k 76.3
genmab dk k 142.3

exiqon dk k 14.4
karo Bio se h 7.7
lifecycle pharma dk k 8.6
neurosearch dk a 127.0
Q-med se h 41.0
topotarget dk k 2.7
Farmaci
astrazeneca uk h 2856.0
lundbeck dk h 101.0
meda se k 58.0
novo nordisk dk h 318.0
orion fi s 11.8

Finans
banker
amagerbanken dk s 75.0
danske Bank dk ia 137.5
dnB nor no a 60.0
Jyske Bank dk h 220.5
nordea se s 72.5
ringkjøbing landbobank dk k 642.0
seB se r 47.2
spar nord dk a 66.5
svenska handelsbanken se h 180.0
swedbank se r 73.0
sydbank dk a 144.0
vestjysk Bank dk k 111.5
Forsikring
alm. Brand dk r 111.5
sampo fi r 16.4
topdanmark dk h 710.0
trygvesta dk r 336.0
ejendomsstyring & udvikling
citycon fi k 2.5
Jm se r 77.8
sponda fi k 2.7

inFormationsteKnoLogi
e-services
tradedoubler se a 79.0
it-konsulenter
columbus it partner dk h 2.6
edB Business partner no s 16.3
hiQ international se r 27.7
semcon se k 24.2
tieto fi h 12.8
software
atea no k 31.2
netop solutions dk h 13.7
iBs se h 7.0
maconomy dk h 5.9
opera software no k 21.7
orc software se a 125.0
simcorp dk k 892.0
Kommunikationsudstyr
eltek no s 3.6
ericsson se r 68.5
gn store nord dk a 28.1
nokia fi r 9.4
rtx telecom dk r 8.0
tandberg no k 124.4
thrane & thrane dk h 144.0

teLeKommuniKation
telekommunikationsydelser
elisa fi h 13.7
tele2 se a 96.6
telenor no h 56.7
teliasonera se r 45.8

   

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 må ik-
ke investere i de værdipapirer, som de selv dæk-
ker.

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.


