
 

 

Af Torben Frederiksen, direktør, Alm. Brand Kapitalforvaltning  
 

Væksten 
Væksten er stadig på rette spor

ndnu et begivenhedsrigt kvartal er gået. Politik 
og valg er stadig i centrum, men også de mange 
naturkatastrofer i USA har, naturligt nok, truk-
ket overskrifter. På det geopolitiske område er 
der stadig en anspændt situation mellem Nord-

korea og USA. Kina melder sig nu også på banen, og har 
øget presset på det nordkoreanske regime. Det store pres 
på Nordkorea fra verdenssamfundet ser nu ud til at have 
en effekt.  
 

I Frankrig blev en ny arbejdsmarkedsreform lanceret, og i 
Tyskland er valget overstået med en syngende lussing til 
Kansler Merkel. Her blev den store vinder det højreorien-
terede AfD, Alternative für Deutschland, der nu er det 
tredje største parti i Forbundsdagen. Og sidst i september 
stemte et stort flertal ”Ja” ved (den senere ugyldig stem-
plede afstemning) folkeafstemning om selvstyre i Catalo-
nien. De sidste måneder af kvartalet var også voldsomt 
præget af vejrlig hærgen fra flere ekstreme orkaner i USA - 
med massive ødelæggelser til følge. 
 

I det forgangne kvartal faldt volatiliteten (udsving i kur-
serne) endnu en gang, mens aktierne igen sluttede i plus. 
Risikopræmien ved at eje virksomhedsobligationer faldt 
og renterne steg. Energipriserne steg betydeligt henover 
kvartalet, mens mange andre råvarepriser faldt. 
 

Væksten på rette spor 
 

De positive takter for både amerikansk og europæisk øko-
nomi fortsætter med en stigning på henholdsvis 2% og 
2,5%. Samtidig er jobskabelsen inde i en positiv udvikling. 
Antallet af mennesker i arbejde stiger med ca. 150.000 om 
måneden i USA og 200.000 i Europa. Tilsammen udgør 
de vel nok de største grunde til, at vi fortsat ser positive 
takter på aktiemarkederne.  
 

Samtidig er inflationen stadig meget lav. Det samme er 
renterne sammen med råvarepriser. Med en inflation un-
der styremålet på 2%, er centralbankerne stadig tvunget 
til at føre en meget lempelig pengepolitik. I USA er man 
dog ved at se tegn på stigende inflation, og dette er grun-
den til, at den amerikanske centralbank er begyndt at 
hæve renten. Vi skal nok også forvente at se renten få et 
yderligere nøk op til mødet i december.  
 

I Europa er der endnu ikke tegn på samme bevægelse. 
Men jeg tror, at vi skal til at forberede os på en (mindre) 
reduktion i obligationer, der købes af ECB, og gradvist vil 
vi også se renterne stige i Europa. Men det kommer til at 
gå langsomt. Med de voldsomme og langvarige opkøb er 

den logiske konsekvens, at renterne vil begynde at stige, 
når opkøb aftager i størrelse og tempo. 
 

Den stærke makromæssige medvind fortsatte i 3. kvartal 
efter et lidt svagt 2. kvartal, ført an af de amerikanske nøg-
letal som overraskede positivt. Samtidig viser de seneste 
data, at lønpresset er begyndt at indfinde sig i amerikansk 
økonomi. Verdens centralbanker fortsætter samme retorik 
som i 2. kvartal, og de finansielle markeder skal til at for-
berede sig på, at enden, på de nuværende meget ekspan-
sive pengepolitiske forhold, nærmer sig. 
 

Nordkorea 
 

September måned bød igen på en anspændt stemning 
mellem USA og Nordkorea. Og i en tale til FN anvendte 
Donald Trump en særdeles hård retorik. Her slog han fast, 
at hvis USA føler sig truet, vil de ikke have andet valg end 
total udslettelse af Nordkorea. Dette blev af Nordkorea 
opfattet som en decideret krigserklæring. 
 

Efterfølgende har nordkoreanerne igen affyret missiler. På 
trods af dette ser det ud til, at situationen er gledet lidt i 
baggrunden igen. En af de væsentligste årsager, tror jeg, 
skal findes i Kinas indblanden. Selvom øgede sanktioner 
fra USA ligner en rød klud for styret i Nordkorea, så har et 
kinesisk forbud, imod nordkoreanske virksomheders akti-
viteter i Kina, tilsyneladende en større effekt. Samtidig vil 
Kina kunne bremse for olieeksporten til Nordkorea - og 
det er noget, de har respekt for.  
 

Der er nu tegn på, at der kan åbnes for en diplomatisk løs-
ning i konflikten. Lad os håbe, at der er noget om snakken. 
 

Catalonien, Spanien 
 

Efter en lang række begivenheder på den politiske scene, 
begynder kalenderen at se lidt mere tynd ud. Selvom 
mange events, der kunne give anledning ballade, er over-
stået, skal vi stadig være opmærksomme på hvad, der kan 
dukke op. 
 

Ud over situationen i Nordkorea, har der for nyligt været 
afstemning om selvstændighed i Catalonien. Og det er 
ikke gået stille for sig! Situationen er tilspidset og Gud, 
konge og “fædreland” fordømmer i hårde vendinger af-
stemningen. Resultatet blev et ’ja’ til løsrivelse, om end 
valgdeltagelsen ikke var prangende. Senere er resultatet 
dog blevet kendt ugyldigt. Al den ballade kan potentielt 
stadig skabe uro. Og jeg er overbevist om, at vi ikke har 
hørt det sidste. 
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Månedsbrev 
 



Blandt andet har den spanske konge, noget mod sædvane, 
i skarpe vendinger fordømt valget. Risikoen er, at det kan 
gøre ondt værre. Der er i mine øjne ingen tvivl om, at den 
optrappede retorik ikke gavner nogen steder. Effekten på 
rentemarkedet var dog yderst begrænset, men kortsigtet 
fik flere spanske bankaktier klø morgenen efter afstem-
ningen.  
 

Valg i Tyskland 
 

I Tyskland er valget overstået, og udfaldet blev en større 
øretæve til Merkel og hendes parti. Hun bliver på posten 
som Bundeskansler, men opbakningen blev stærkt redu-
ceret. Resultatet var som sådan ikke helt uventet, men at 
udfaldet blev så markant som tilfældet var, var en overra-
skelse.  
 

Den store vinder blev det højreorienterede AfD, Alterna-
tive für Deuchtsland, der gav de tradtionelle partier bag-
hjul, og kom ind i Bundestag med mere end 10% af væl-
gernes stemmer, og er nu det 3. største parti i Tyskland. 
“Protesten” mod de etablerede partier har vi i andre af Eu-
ropas lande, ligesom Trump vel ikke kan siges at være en 
traditionel præsident. De “nye” partier har stadig ikke 
overvægt, men de fylder mere og mere i det politiske land-
skab. 
 

USA 
 

I den forgangne måned valgte den amerikanske central-
bank, som ventet, at holde renten uændret, dog med sig-
nalet om, at der vil kome en renteforhøjelse mere i år (de-
cember). Derudover opdaterede de rente-, vækst- og infla-
tionsforventninger, der nu for første gang også inkluderer 
2020.  
 

Fed forventer som sagt at hæve renten endnu en gang i år, 
3 gange i 2018, 2 gange i 2019 (nedjusteret fra 3) og så en 
enkelt gang i 2020. Derudover kom de med signaler om, at 
nedbringe mængden af opkøbte obligationer, ved blandt 
andet allerede nu, at lade obligationer udløbe, uden at fo-
retage nye opkøb. De kom dog ikke med nogen indikation 
af en mere detaljeret plan. Givetvis et forsøg på at bevare så 
megen fleksibilitet som muligt i nedtrapningsperioden.  
 

Endelig indikerede de en langsigtet rente på 2,8 procent 
mod 3,0 procent i juni. En naturlig konsekvens af, at de 
nu har fjernet en af de forventede forhøjelser i 2019. Alt i 
alt var udmeldingerne dog stort set på linje med vores for-
ventninger.  
 

Omvendt er der i Europa ingen tegn på renteforhøjelser, 
ejheller reduktion af obligationsopkøb. Men tidspunktet 
hvor vi skal forvente udmeldinger, må dog være tættere på 
end nogensinde før. 
 

Grækenland 
Langt om længe ser det ud til at grækerne kan trække vej-
ret en anelse lettere. Dette efter man man på et EU-mini-
sterrådsmøde i Bruxelles, blev enige om at lukke under-
skudsproceduren. Underskudsproceduren træder i kraft, 
når et land bryder stabilitets- og vækstpagten, og landets 
budgetunderskud ligger under de tre pct. af BNP, som 
pagten tillader. Proceduren indebærer, at landet skal 
iværksætte reformer og skære i statsbudgettet for at 
bringe underskuddet tilbage under grænsen. 
 

Landet blev omfattet af proceduren tilbage i 2009, hvor 
der var store underskud på det offentlige budget (mere 
end 15%). Sidste år kunne grækerne fremvise et overskud 
på 0,7 pct. af BNP. Og dette resultet har nu fået EU til at 
løsne grebet om græsk økonomi. 
Grækenland vil dog fortsat være under opsyn indtil 
mindst august 2018 under den EU's stabilitets- og vækst-
pagt.  
 

Ude af skammekrogen efterlader nu kun to andre lande 
tilbage, nemlig Frankrig og Spanien. 

Hvad gør vi 
 
Der er sådan set ikke ændret meget i forhold ti sidste må-
ned. Vi har stadig lav varighed på vores obligationsporte-
føljer, og det begynder at have en positiv effekt på afkast, 
med specielt amerikanske renter der trækker op. Vi har 
stadig en lille undervægt af aktier, men har flere europæi-
ske end amerikanske, som ser ud til at være noget optimi-
stisk prisfastsat for tiden. 
 

Derudover ser vi lige nu på at reducere vores konverter-
bare realkreditobligationer, som gennem de seneste 
mange måneder har klaret sig rigtigt fint. 
 

Vi har for nogle måneder siden valgt at overvægte ekspo-
nering mod europæiske aktier relativt til USA. Denne po-
sition har vi stadig. Men modsat udviklingen i andet kvar-
tal, hvor de europæiske nøgletal kom langt bedre ud end 
de amerikanske, relativt til forventningerne, viste tredje 
kvartal en mere afdæmpet europæisk outperformance. År-
sagerne skal blandt andet findes i implementeringen af 
fransk arbejdsmarkedsreform, Merkels svage valgresultat 
og valgresultat i Spanien og situationen generelt. Vi tror 
dog stadig på mere potentiale i Europa frem for USA. 
 

Hvad viser krystalkuglen? 
 

I oktober må vi forvente, at et af de varmeste emner vil 
blive valg af ny formand til den amerikanske centralbank. 
Hvis ikke den nuværende formand, Janet Yellen, ønsker, 
eller får mulighed for, at tage en tørn mere, er spidskandi-
daterne Kevin Warsh og Jerome Powell, med Gary Cohn 
som outsider. Specielt Warsh kan betyde en markant æn-
dring i den førte pengepolitik. Han er nemlig meget mere 
til en lempelig pengepolitik, end det vi har været vant til 
med Yellen og mange flere før hende. 
 

Afhængig af valg af kandidat, kan det ende med at ændre 
markedets forventninger til renteudviklingen. Grundlæg-
gende tror jeg dog stadig på stigende renter. 
 

Derudover vil der være fokus på inflationsudviklingen i 
Europa, og ECB’s eventuelle udmeldinger om neddrosling 
af opkøbsprogrammet i obligationsmarkedet. Men som 
nævnt indledningsvist, er det ikke noget der kommer til at 
gå specielt stærkt. Den primære årsag skal bla. findes i de 
lave råvarepriser. 
 

Og endelig må vi henover de næste uger, forvente for-
handlingerne omkring ny amerikansk skattereform at 
blive intensiveret. Det har blandt andet medvirket til, at 
markedet har sat forventningerne op til renteforhøjelser. 
Lige nu er der indpriset 2 forhøjelser frem til og med de-
cember 2018 og over 50 pct. chance for et hike i indevæ-
rende år. Altså stadig noget mindre end hvad FED selv ser 
i kortene. 
 
 
 
 
Mange venlige hilsner, 
Torben  










