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Diamanter kan være glimrende 
at investere i

FUNKLENDE INVESTERING

Trygge præferencer må ikke 
styre dine investeringer

BIAS BLÆNDER

Optimismen spirer efter det hårdeste 
slag for global økonomi i årtier

Verdensøkonomien

rejser sig

Emerging Markets  
mod lysere tider  
efter hård marts



LEDER

Kære læser

Efter mere end 2 måneder i noget nær total nedlukning 
er den globale økonomi langsomt ved at åbne. I Danmark 
kan vi igen tage på restaurant, og vejene er atter ved at 
blive fyldt af biler. Vi bevæger os altså langsomt tilbage 
mod mere normale tilstande.

Det store spørgsmål er dog i øjeblikket, hvor kraftig 
genopretningen af økonomien bliver. Det gælder også de 
finansielle markeder, hvor investorerne på mange måder 
har taget positivt imod udsigten til genåbning. April var en 
måned, hvor de økonomiske nøgletal var horrible, og  
vi sandsynligvis var på bunden af den økonomiske del  
af krisen. Alligevel var det den bedste måned for 
amerikanske aktier siden 1987.

Det paradoks er et vidnesbyrd om, at investorerne 
ser lyst på mulighederne for en kraftig genopretning 
af økonomien. De foreløbige indikationer er blandede. 
I Danmark tyder det på, at forbrugerne strømmer ud 
i de genåbnede butikker, mens tal fra Kina antyder, at 
forbrugerne holder på pengene. Hvis erfaringerne fra 
Kina bliver en retningspil for den globale økonomi, kan 
investorernes optimisme lide et knæk i den kommende tid.

Optimismen bunder dog også i gigantiske hjælpepakker 
fra centralbankerne og regeringerne i verdens største 
økonomier. Centralbankerne har lagt renterne i benlås, 
mens politikerne overøser forbrugere og virksomheder 
med hjælpepakker. Det kan der også blive brug for i den 
kommende tid, hvor usikkerheden om COVID-19 fortsat 
lurer, og den amerikanske valgkamp ligner en ny omgang 
med stor kritik af Kina og dermed udgør en risiko for en 
ny runde af handelskrigen. Begge dele kan endnu en gang 
sætte investorernes optimisme på prøve.

Det og meget mere kan du læse om i denne udgave af 
Investering.  

God læselyst.

Genåbning indgyder optimisme  
hos investorerne

Søren V. Kristensen
cheføkonom

Søren V. Kristensen, cheføkonom

COVID-19 har 
sendt Emerging 
Markets, deres 
statsgæld og  
likviditet yder-
ligere til tælling 

Læs  
Specialartiklen  
på side 20

Verdensøkono-
mien står endnu 
ved afgrunden, 
men optimismen 
blomstrer – også 
hos investorerne

Læs Det Globale 
Perspektiv på 
side 6
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Artiklerne i Investering er skrevet af 
økonomer og analytikere i Sydbank, 
medmindre andet fremgår af artik
lerne. Magasinet er alene bestemt 
for Sydbanks kunder. Artikler mv. må 
ikke offentliggøres eller på anden 
måde videregives uden redaktionens 
tilladelse. 

Magasinets indhold er baseret på 
informationer fra kilder, som Sydbank 
finder troværdige. Sydbank påtager 
sig dog intet ansvar for, at indholdet er 
fuldstændigt eller nøjagtigt og tager 
desuden forbehold for trykfejl, bereg

ningsfejl og evt. øvrige fejl. 
Holdningerne i magasinet er ud

tryk for Sydbanks generelle holdning 
og kan ikke alene danne grundlag 
for investeringsbeslutninger, ligesom 
holdningerne kan ændre sig, uden 
at banken nødvendigvis informerer 
herom. 

At investere er forbundet med risi
ko for økonomisk tab. Hverken histo
riske afkast og kursudvikling eller pro
gnoser for fremtiden kan bruges som 
pålidelig indikator for fremtidige afkast 
og kursudvikling. Afkast og/eller kurs

udvikling omtalt i magasinet kan blive 
negativ. Er oplysningerne baseret på 
bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner 
og andre omkostninger medføre, at 
afkastet bliver lavere end anført. Hvor 
magasinet oplyser om skattemæssig 
behandling af en disposition, er det 
med forbehold for, at skattebehandling 
altid afhænger af kunders individuelle 
situation, og at reglerne i øvrigt kan 
ændre sig fremover. Hvis et finansielt 
instrument handles i en anden valuta 
end danske kroner, er der desuden ri
siko for, at valutaudsving kan medføre 

højere eller lavere afkast. 
Dette magasin er ikke et tilbud 

om eller opfordring til at købe/sælge 
finansielle instrumenter. 

I magasinet nævnes investerings
produkter, som har risikomærkningen 
grøn og gul. Grøn betyder, at der inve
steres i et finansielt instrument, hvor 
risikoen for at tabe hele det investe
rede beløb må betragtes som meget 
lille. Gul betyder, at der inve steres i et 
finansielt instrument, hvor der er risiko 
for, at det investerede beløb kan tabes 
helt eller delvist. Produkttyperne grøn 

og gul er typisk ikke vanskelige at 
gennemskue. 

Sydbank fraskriver sig ethvert 
ansvar for evt. tab, der måtte have 
direkte eller indirekte sammenhæng 
med dispositioner foretaget på basis 
af oplysninger i magasinet. 

Sydbank eller ansatte i Sydbank 
kan have positioner i finansielle instru
menter, der er nævnt i magasinet. 

Sydbank A/S er under tilsyn af  
Finanstilsynet, Århusgade 110,  
DK2100 København Ø.
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Minusrenter rammer  
private indlån for milliarder
Danske bankkunder rammes i stigende grad af 
negative renter på deres indlånskonti, viser en ny 
undersøgelse fra Danmarks Nationalbank. Ifølge un-
dersøgelsen, der omfatter landets store og mellem-
store banker, er private indlån på 34 mia. kr. påvirket 
af negative renter.
Er man som privatkunde påvirket af negative renter, 
kan man tale med sin bankrådgiver om, hvordan 
man bedst kan reducere eller eliminere renteudgif-
ten, fx ved at investere på de finansielle markeder.

VÆRD AT VIDE

I sin seneste udgave af “Aktiestrategi” fra  
2. maj 2020 valgte Jacob Pedersen, Syd-

banks aktieanalysechef, at fastholde ban-
kens afkastbarometre. Du kan læse mere 
om Sydbanks prognose for de finansielle 

markeder på side 16-17.

Sydbank fastholder  
afkastbarometre

Stigende interesse for
danske sommerhuse

Stabilisering  
af olieprisen
Efter drastiske fald i marts har oliepriserne 
stabiliseret sig i løbet af april og maj, men på la-
vere niveauer. På spotmarkedet blev den euro-
pæiske Brent-olie i maj handlet i prisspændet 
25-35 US dollar for en tønde olie, mens den 
amerikanske WTI-olie kostede 22-32 US dollar 
i samme periode. For blot et år siden kostede 
en tønde Brent-olie over 70 US dollar, som det 
fremgår af olieprisgrafen på side 15.

Økonomiske krisetider får typisk potentielle købere af ferieboliger 
til at trykke på pauseknappen eller helt droppe planerne, men friske 
salgsdata viser, at der er stor aktivitet i markedet netop nu. På trods 
af coronakrisen bød påsken på det højeste antal solgte sommerhus i 
flere år.
“Usikkerheden om udlandsrejser har formentlig fået flere danskere 
til at overveje, om opsparingen skal sættes i et sommerhus, som kan 
give luftforandring i en tid, hvor hjemmearbejde er hverdag for man-
ge,” vurderer Mathias Dollerup Sproegel, makroanalytiker i Sydbank.
Coronakrisen bremser ellers den globale og danske økonomi, og iføl-
ge en analyse fra Sydbanks makroøkonomer forventes usikkerheden 
at præge det danske boligmarked negativt det kommende år.
“En sådan afmatning rammer også sommerhusene, men flere forhold 
tyder på, at sommerhuse klarer sig bedre end boligmarkedet gene-
relt,” tilføjer Mathias Dollerup Sproegel.

Antal solgte sommerhuse
Fra 31. juni 2016 til 30. april 2020
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1.000

800

600

4 Sydbank Investering   juni 2020



smittede og 371.166 døde som følge   
af coronavirus. Kilde: WHO

Pr. 2. juni 2020 er der registreret

6.057.853

Ambu-aktien i fint humør

Af Martin Kjærsgaard Nielsen, 
finansjournalist

Guldprisen  
fortsætter opad
Prisen på guld fortsætter mod nye højder på det 
globale spotmarked, hvor ædelmetallet på de 
fleste majdage er handlet til mere end 1.700 US 
dollar for en “troy ounce”; en vægtenhed der svarer 
til ca. 31,10 gram rent guld. Den positive udvikling 
i guldprisen har fået aktiekurserne i flere store 
børsnoterede selskaber i guld- og sølvminesek-
toren til at brage i vejret med mere end 50 pct. i 
indeværende år.
Investorer, der har placeret deres pensionsmidler 
i pasningsproduktet Sydbank Bankvalg, får også 
glæde af guldprisens himmelkurs. Det skyldes, at 
Sydbanks alternativpulje har investeret ca. 16,7 
pct. af den forvaltede formue i guld, og alterna-
tivpuljen indgår som byggesten i alle Sydbank 
Bankvalgs porteføljer.

C25-indeks  
i flot comeback
Efter en horribel investeringsmåned i marts med 
voldsomme aktiedyk på tværs af kloden er det 
danske eliteindeks, C25, tilbage i positivt terræn 
for året. Siden årets lavpunkt i sidste halvdel af 
marts er C25 steget ca. 27 pct. Det er imidlertid 
ikke alle selskaber i indekset, der har bidraget til 
det flotte comeback. Fem selskaber ligger fortsat 
nede med mere end 30 pct. for året, heriblandt 
Mærsks A- og B-aktier, Danske Bank, ISS og  
FLSmidth. Læs mere på side 15.

98%

Data er for perioden 1. januar 2020 til 2. juni 2020

Siden årsskiftet er det danske medicoselskab Ambus aktie hoppet i vejret 
med ca. 98 pct. Kursstigningen skyldes angiveligt, at hospitaler verden 
over har hamstret medicinsk udstyr, som virksomheden er leveringsdyg-
tig i. Ambu-aktien, der har performet bedst af alle C25-selskaber, be-
gyndte investeringsåret i kurs 112,10 og ligger pt. i kurs 202,70. Du kan se 
Sydbanks aktieanbefaling for bl.a. Ambu-aktien på side 16.

Få eksklusiv adgang til 
investeringsnyheder, 
-videoer og -analyser 
fra Sydbanks investe-

ringseksperter, der 
følger markederne for 

aktier, obligationer  
og valuta helt tæt  

døgnet rundt.  

Læs mere på  
sydbank.dk/ 
investorplus

Sydbank  
   Investor+
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det hårdeste slag
i umindelige tider

Verdensøkonomien er ved at rejse sig efter

DET GLOBALE PERSPEKTIV

Siden sidst

Den globale økonomi er 
langsomt ved at genåbne. 
Det værste af krisen er 
med stor sandsynlighed 
bag os

Genåbningen og COVID-
19 er under kontrol i de 
fleste lande og indgyder 
optimisme hos investo-
rerne. Centralbankerne og 
politikerne har også løftet 
markederne, og de står 
klar til at gøre mere

I Europa trækker det i ret-
ning af fælles gæld – som 
kan blive en gamechanger 
for euroen

I horisonten lurer et  
amerikansk præsidentvalg, 
som kan byde på nye  
konfrontationer mellem 
verdens 2 største øko-
nomier

Af Søren V. Kristensen, cheføkonom 

Den globale økonomi er i 
øjeblikket i en afgrundsdyb krise, 
hvis lige vi ikke tidligere har set i 

fredstid. Meget tyder dog på,  
at det værste er bag os.  

Investorernes fokus er flyttet fra 
nedlukning til genåbning, men  
situationen er fortsat skrøbelig
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De finansielle markeder har været præ-
get af optimisme den seneste tid. 
Optimismen har været drevet af de 

gigantiske hjælpepakker fra politikere og cen-
tralbanker, men også af det faktum, at CO-
VID-19-pandemien er kommet under kontrol i 
de fleste udviklede økonomier, og at økonomi-
erne gradvist bliver genåbnet. Det bidrager til 
en bedring af de økonomiske nøgletal, som dog 
stadig er horrible trods aktiemarkedernes bul-
drende fremgang. I USA var april nemlig den 
bedste aktiemåned siden 1987. 

Figur 1 illustrerer, hvordan perioden med 
store udsving og stor usikkerhed på de finan-
sielle markeder var sammenfaldende med det 
højeste antal nye COVID-19-tilfælde. 

Vi har i den forgangne måned set voldsom-
me udsving på de finansielle markeder, som 
har understreget den meget usædvanlige si-
tuation for den globale økonomi. Det gælder 
blandt andet olieprisen, som i en kort periode 
var negativ, fordi efterspørgsel ikke stod mål 
med produktion, og desperate investorer var 
villige til at betale for at undgå at få leveret 
olie.

Hvor kraftig bliver genopretningen? 
Oliemarkedet bevæger sig altså tilbage mod 
noget, som vi kendte før COVID-19. Det sam-
me gælder amerikansk økonomi. Alle ameri-
kanske stater har påbegyndt en gradvis gen-
åbning, og figur 2 viser da også, at bilerne så 
småt er ved at komme tilbage på vejene igen – 
ikke kun i USA, men også i resten af verden. 

USA har ellers mistet job i et skræmmende 

højt tempo. Flere end 40 millioner amerika-
nere har på lidt mere end en måned meldt sig 
ledige. På den måde er hele fremgangen siden 
finanskrisen forsvundet som dug for solen. 

80 procent af de fyrede amerikanere anser 
dog selv deres fyring som midlertidig. Det in-
dikerer, at vi kan komme til at se en kraftig 
økonomisk genopretning. Og en kraftig gen-
opretning af økonomien er lige præcis det, 
aktieinvestorerne i øjeblikket sætter næsen 
op efter. Hvordan genopretningen forløber de 
kommende måneder vil have stor betydning 
for markederne. Indikationerne fra Danmark 
er positive og tyder på, at forbrugerne er klar 
til at genoptage forbruget, mens de foreløbige 
tal fra Kina vidner om tilbageholdende forbru-
gere. Vi forventer fortsat en kraftig forbedring 
af økonomien, men det kan blive en langsom-
melig affære. Vi skal sandsynligvis ind i 2022, 
før vi har indhentet det tabte.

Centralbankerne køber med arme og ben
Både den amerikanske forbundsbank (Fed) og 
Den Europæiske Centralbank (ECB) har reage-
ret hurtigt ved at skrue opkøb af obligationer 
for nye penge op i niveauer, der får tiltagene 
efter finanskrisen til at blegne. På den måde 
har ECB allerede tidligt fået aflivet nogle spø-
gelser fra gældskrisen, hvor vi oplevede rente-
stigninger i Sydeuropa. 

Samtidig er det værd at fremhæve, at Fed 
har annonceret ubegrænsede opkøb og har 
dermed officielt droppet alle begrænsninger 
for, hvor hidsigt seddelpressen kan få lov til at 
snurre. Centralbankernes aggressive fremfærd 
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Fig. 1 – Nye tilfælde af COVID-19 og finansiel uro, indekseret  Fig. 2 – Mobilitetsdata fra Apple, bilkørsel, indekseret (2020)  

Kilde: Refinitiv Datastream Kilde: Refinitiv Datastream

 Vi forventer 
fortsat en kraf-

tig forbedring af 
økonomien, men 
det kan blive en 

langsommelig  
affære
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DET GLOBALE PERSPEKTIV

mindsker politikernes problemer ved at optage 
store lån, og samtidig har det holdt renterne 
nede.

EU nærmer sig fælles gæld
Det europæiske kontinent er hårdt ramt af 
krisen, særligt Sydeuropa. Situationen er ikke 
blevet bedre af, at politikerne i EU har haft 
svært ved at finde fælles fodslag. Det kan dog 
være ved at ændre sig, efter at Merkel plud-
selig forkastede den gamle tyske holdning om 
ikke at ville hæfte solidarisk for gæld. Lige nu 
er der altså kraftigt momentum i retning af 
fælles gæld. 

Derfor forventer vi, at EU-landene bliver 
enige om en aftale, der i et eller andet omfang 
indeholder både fælles gæld og tilskud. Det 
bliver næppe voldsomt store beløb, men allige-
vel åbner det døren til et ideologisk skifte for 
EU og euroen. På sigt kan det styrke euroen 
kraftigt og give medvind til stort set alle euro-
aktiver på de finansielle markeder.

Pengepolitik er ikke længere eneste cirkus
Både USA og Europa har introduceret kraftige 
finanspolitiske lempelser, og som figur 4 viser, 
betyder det, at den offentlige gæld stiger vold-
somt mange steder. 

Det gælder også her i Danmark, og det kan 
skabe en forventning om, at der er en regning, 
der skal betales, og gælden skal nedbringes. 
Den forventning deler vi ikke umiddelbart. 
Højere gældsniveauer er ikke nødvendigvis et 
stort problem, så længe renteniveauet er lavt. 
Derfor forventer vi snarere, at højere gæld og 
en mere aktiv finanspolitik er kommet for at 

blive. Signalet er ret beset, at pengepolitikken 
ikke længere er det eneste cirkus i byen. Og 
det er et signal, der skaber optimisme hos in-
vestorerne.

Konfrontation med Kina og inflation kan true
Hjælpepakkerne har nu en størrelse, som har 
banket optimisme ind i investorerne. Man kan 
derfor håbe på, at den gode stemning fortsæt-
ter. Vi forventer da også et stærkt comeback 
i den økonomiske vækst i andet halvår 2020. 
Men optimismen kan blive stækket af en mere 
langsommelig genopretning, ligesom en for-
værring i forholdet mellem USA og Kina kan 
lægge en dæmper på markederne. Det er der 
en betydelig risiko for, da Trump med en svag 
amerikansk økonomi kan blive nødt til at fin-
de en ekstern fjende som led i den amerikan-
ske valgkamp.

En anden faktor, der kan true den gode 
stemning, er kraftig inflation. Det vil sende 
renterne markant op, skabe et alternativ til 
aktier og samtidig stække politikernes og cen-
tralbankernes muligheder for at understøtte 
økonomien og de finansielle markeder. Det 
kan ske med de store hjælpepakker, som i øje-
blikket bliver pumpet ud i økonomien. Indtil 
videre giver COVID-19 dog flere prisfald end 
prisstigninger. Vi er derfor ikke voldsomt be-
kymrede for det scenarie.

Vi har sammenlignet med den seneste udga-
ve af Investering og i grove træk fastholdt vo-
res prognose, der byder på en vedvarende rela-
tivt stærk dollar og lave renter. Vores samlede 
prognose kan som vanligt findes på bagsiden.
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Fig. 3 – Centralbankernes nettoopkøb, mia. dollar Fig. 4 – Gæld som andel af BNP, procent 

Kilde: Refinitiv Datastream og Sydbank Kilde: Refinitiv Datastream og Sydbank
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Markets: Aktier tlf. 74 37 44 53 · Obligationer tlf. 74 37 46 31 · Valuta tlf. 74 37 41 61

Vestjylland
Private Banking-direktør  
Bente Borup 
tlf. 74 37 65 34

Midtjylland
Private Bankingdirektør  
Clemen Overgaard
tlf. 74 37 62 38

Tyskland
Private Bankingdirektør  
Thomas Hansen 
tlf. 0049 461 8602 8750

Østjylland
Private Bankingdirektør  
Anders Andersen 
tlf. 74 37 76 13

Fyn 
Private Bankingdirektør  
Jesper Møller 
tlf. 74 37 82 32

Som Private Banking-kunde i Sydbank får du din egen Private Banker, der er specialiseret i at give dig 
overblik og planlægge og optimere din formue. Desuden får du et personligt team af professionelle 
rådgivere indenfor blandt andet skat, pension, valuta og erhverv.

Ring til os på 70 10 78 79 
og book et møde, hvor du og din formue er i fokus 
eller læs mere på sydbank.dk/privatebanking

Skal din formue i fokus?

Sjælland 
Private Bankingdirektør  
Morten Berg
tlf. 74 37 97 04

Kolding 
Private Bankingdirektør  
Alex Slot Hansen 
tlf. 74 37 50 85

København 
Private Bankingdirektør
Christian V. Hansen
tlf. 74 37 78 99

Aarhus-Aalborg 
Private Bankingdirektør  
Erling Carlsson
tlf. 74 37 57 27

Private Banking Elite 
Private Bankingdirektør
Michael Albrechtsen
tlf. 74 37 22 80

Sydbank
Afdelingsdirektør 
Kim HjortPedersen 
tlf. 74 37 41 08 

Sønderjylland 
Private Bankingdirektør  
Helle Hansen
tlf. 74 37 70 43

KONTAKTPERSONER I SYDBANK



 

Vogt dig
for psykologiens 

blinde vinkler
Af Martin Kjærsgaard Nielsen, finansjournalist
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EKSPERTERNE FORKLARER

Gør det selv-investorer er særligt udsatte for kognitiv bias,  
der kan føre til uhensigtsmæssig adfærd og dårlige 
beslutninger på de finansielle markeder

”Det er ikke det, du ikke ved, der giver dig 
problemer. Det gør de ting, du ved med sikker-
hed, men som ikke passer.”

De bevingede ord i den Oscar-belønnede 
film ”The Big Short” illustrerer, hvordan fi-
nanskrisen i 2008 blev udløst af prisboblen på 
det amerikanske boligmarked. Citatet kan dog 
ikke stå alene i finansmarkederne, for her kan 
man netop få problemer af de ting, man ikke 
ved – men måske burde have vidst.

Hver dag træffer vi en masse beslutninger, 
også af økonomisk karakter. Ofte uden at vi 
tænker videre over dem, og det er nok for det 
bedste, for ingen har tid til at afveje konse-
kvensen af alle mulige udfald i alle situationer.

”Andre gange, særligt når der er tale om en 
vigtig beslutning, vurderer man al tilgængelig 
information for at komme frem til den bedst 
mulige beslutning. Det sker fx, når man køber 
fast ejendom, ny bil eller søger rådgivning i 
banken for at få den investeringsløsning, der 
passer bedst til ens investeringsprofil,” siger 
Kim Hjort-Pedersen, afdelingsdirektør i Syd-
bank, og tilføjer:

”Der er dog en faktor, som spiller ind på vo-
res beslutninger, som vi ikke selv er bevidste 
om. Den faktor er kognitiv bias. Denne bias, 
eller forudindtagethed, er problematisk og til 
tider farlig, da den kan få os til at træffe be-
slutninger, der er urealistiske og uhensigts-
mæssige. Det gælder også på de finansielle 
markeder.”

Irrationel økonomisk adfærd
Den akademiske verden har forsket i, hvor-
dan individer træffer økonomiske beslutnin-
ger i praksis. Dette fagfelt, der er kendt som 
adfærdsøkonomi, er en krydsning af psykologi 
og mikroøkonomi, der tester gyldigheden af 
økonomiske teorier ved hjælp af psykologiske 
eksperimenter. 

En betydelig del af adfærdsøkonomien beskæf-
tiger sig med årsagerne til, at mennesker i 
mange tilfælde ikke opfører sig økonomisk ra-
tionelt i mikroteoretisk forstand, hvilket også 
er relevant i en investeringsmæssig kontekst. 
Forskning viser, at mange typer af kognitiv 
bias kan skabe problemer for investorerne på 
de finansielle markeder.

”Et klassisk eksempel på en hyppigt fore-
kommende bias er den såkaldte ‘home bias’ 
eller hjemmemarkedsbias, der fx kommer til 
udtryk ved, at investor vælger at investere 
hovedparten af sin formue i selskaber fra det 
land, hvor vedkommende selv bor. Dermed går 
den pågældende investor glip af de fornuftige 
og attraktive fordele, der findes ved en optimal 
spredning på forskellige selskaber i forskellige 
lande,” forklarer Kim Hjort-Pedersen.

Hjemmemarkedet er familiært og trygt
Hjemmemarkedsbias rammer typisk private 
gør det selv-investorer,  hvorimod professio-
nelle investorer er fuldt ud bevidste om den 
stærkt forøgede risiko, der er ved at samle alle 
investeringsæggene i én national kurv, og der-
for bedre kan undgå denne fristelse.

Præferencen for et hjemmemarked kan bun-
de i rationelle årsager som fx lettere adgang til 
information om selskaber, stærkere kendskab 
til deres produkter og serviceydelser. Men den 
kan også bunde i, at hjemmemarkedet er fami-
liært og giver en tryghedsfølelse, hvilket kan 
være uhensigtsmæssigt set fra et investerings-
perspektiv.

Sagt på en anden måde, så er resultatet, at 
investoren med hjemmemarkedsbias har en 
uhensigtsmæssig stor del af sin formue pla-
ceret i selskaber fra sit hjemland, selvom den 
korrekte økonomiske rationelle adfærd er at 
fordele formuen på en bred vifte af selskaber 
fra mange forskellige lande og regioner.

Definitionen:  
en gør det selv- 
investor
En privat investor, der 
handler uden rådgivning 
fra banken, og selv står 
for at handle værdipapi-
rer til egen portefølje. 
De fleste private vælger 
at overlade investerin-
gerne til en professionel 
aktør, fx banken, der 
sørger for at investere 
kundens formue via et 
plejeprodukt eller et 
diskretionært mandat.

Hvad er  
adfærds- 
økonomi?
Adfærdsøkonomi  
beskæftiger sig med 
årsagerne til, at 
mennesker i mange 
tilfælde ikke opfører sig 
økonomisk rationelt i 
mikroteoretisk forstand. 
Traditionel mikroøko-
nomisk teori går som 
hovedregel ud fra, at 
mennesket har indsigt i 
al tilgængelig, relevant 
information og har 
ubegrænset (hjerne-) 
kapacitet til at udnytte 
denne, når det træffer 
beslutninger.
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For at illustrere omfanget af hjemmemarkeds-
bias blandt private gør det selv-investorer har 
vi set nærmere på porteføljerne hos de af Syd-
banks private kunder, der selv varetager deres 
investeringer helt eller delvist.

De danske aktier udgør intet mindre end 
38 pct. af den samlede depotbeholdning for 
denne investorgruppe. Da det danske aktie-
marked ifølge Verdensbanken og Danmarks 
Statistik udgør mindre end 1 pct. af det globa-
le aktiemarked, afslører depoterne en markant 
hjemmemarkedsbias blandt Sydbanks gør det 
selv-investorer. Det betyder, at den pågælden-
de investorgruppe er voldsomt overeksponeret 
mod en negativ begivenhed, der er isoleret til 
det danske aktiemarked.

Graver vi et spadestik dybere ned i de dan-
ske aktier, fremgår det af tabel 1, at Novo 
Nordisk er en klar favorit blandt Sydbanks gør 
det selv-investorer. Mere end hver tredje inve-
steringskrone (34,85 pct.) er investeret i medi-
cinalvirksomheden. På de næste pladser finder 
vi Vestas (9,55 pct.), DSV (6,46 pct.), Genmab 
(6,25 pct.) og Coloplast (4,93 pct.). Samlet teg-
ner de 5 selskaber sig for mere end 62 pct. af 
den investerede formue i danske aktier blandt 
gør det selv-investorerne.

Ud fra et spredningsprincip må den mar-
kante koncentration betegnes som skæv, og 
skævhed er netop et andet ord for bias. Syd-
banks investeringsdirektør er ikke imponeret 
over risikospredningen i depoterne hos gør det 
selv-investorerne.

”Det kan være uhensigtsmæssigt, og det er 
behæftet med enorm stor risiko at koncentre-
re sine investerede midler på den måde. Den 
form for risikoskævhed ville en professionel 
investor aldrig acceptere. Det er alt, alt for ri-
sikabelt,” mener Kim Hjort-Pedersen.

Bedre risikospredning hos professionelle
Ved at overlade arbejdet til en professionel 
forvalter er man sikret optimal spredning af 
risici, der tager højde for hjemmemarkedsbias 
og mange andre typer af bias, der rammer gør 
det selv-investorerne.

”Der er ikke mange garantier i investerings-
universet, men jeg tør faktisk godt garantere, 
at man aldrig vil opleve det samme niveau af 
hjemmemarkedsbias i en professionelt diversi-
ficeret portefølje. Det er en del af pointen i at 
have en professionel til at håndtere investerin-
gerne,” tilføjer Kim Hjort-Pedersen med hen-
visning til de plejeprodukter, hvor Sydbanks 
professionelle investeringsfolk står for at vare-
tage risikospredningen på kundernes vegne.

”Professionelle investorer er uddannet i me-
kanismerne bag de finansielle markeder og er 
underlagt regler, der sikrer stor spredning, og 
kan derfor bedre værne sig mod fx kognitiv 

EKSPERTERNE FORKLARER

 Den form  
for risikoskæv-

hed ville en pro-
fessionel investor 
aldrig acceptere. 

Det er alt, alt  
for risikabelt

Kim Hjort-Pedersen,  
afdelingsdirektør  

i Sydbank

TABEL 1

Blandt Sydbanks gør det selv-investorer  
er Novo Nordisk-aktien favoritten

Papirnavn Kursværdi

Novo Nordisk A/S B 34,85%

Vestas Wind Systems A/S 9,55%

DSV Panalpina A/S 6,46%

Genmab A/S 6,25%

Coloplast A/S B 4,93%

Danske Bank 4,41%

Novozymes A/S B 3,08%

A.P. Møller-Mærsk B 2,97%

GN Store Nord 2,92%

...
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bias, hvorimod gør det selv-investorer sjældent 
har den samme faglige ballast at stå imod 
med,” forklarer Kim Hjort-Pedersen.

- Men er der noget at sige til, at man som  
investor investerer i selskaber, man kender?
”Både ja og nej. Jeg forstår jo godt rationa-
let bag at investere i selskaber, man kender, 
og det er da mere oplagt end at købe aktier i 
et selskab, man ikke kender, eller blot vælge 
en tilfældig fondskode i NetBanken. Det er 
bare ikke hensigtsmæssigt ud fra et investe-
ringsperspektiv, og det giver som sagt en skæv 
eksponering, hvilket er uhensigtsmæssigt og 
potentielt risikabelt.”

- Men de danske aktier har jo klaret sig godt  
i mange år, så hvad er problemet?
”Det kan du sige, men det er utilstrækkeligt 
set fra et risikospredningsperspektiv, og så er 
det også værd at nævne, at fortidens historik 
jo ikke er en garanti for fremtidigt afkast. For-
håbentlig vil det danske aktiemarked blive ved 
med at performe stærkt, men hvis det skulle 
ændre sig i fremtiden, er du som investor bed-
re tjent med en optimal risikospredning frem-
for en portefølje med 5 danske aktieselskaber. 
Det er let at være investor i gode tider, men 
det er i perioder med modvind, at en professi-
onel investeringsportefølje virkelig gør en for-
skel. Det er også i modvind, at konsekvenserne 
af investeringsbias viser deres grimme ansigt.”

Tabsaversion
Den psykiske smerte ved et økonomisk tab kan være 
dobbelt så stor som glæden ved en kursgevinst. Villigheden 
til at tage risici for at undgå tab kan forklare irrationel og 
tilsyneladende uhensigtsmæssig adfærd på aktiemarkedet, 
hvor investorer nægter at sælge tabsgivende investeringer i 
håb om at genvinde deres penge

Selvovervurdering
Investorer med overdreven tro på egne evner vil typisk 
være overbevist om, at de kan slå markedet, hvilket ofte 
medfører forkerte beslutninger. Mænd har typisk større tro 
på egne evner end kvinder, hvilket gør det sandsynligt, at 
flere mandlige end kvindelige investorer lider af selvover-
vurderingsbias

Bekræftelsesbias
Tendensen til at søge efter, fortolke, favorisere og huske 
information på en måde, der bekræfter eller styrker ens  
personlige overbevisning. Hvis du investerer i aktier, vil 
du lede efter artikler og blogindlæg, som bekræfter din 
holdning til investeringen. Du vil højst sandsynligt ignorere 
kommentarer, som er udtryk for en anden holdning end din 
egen, eller ubevidst forvandle negative nyheder til positiv 
omtale

Begavelseseffekten
Det at investorer er mere tilbøjelige til at beholde en aktie, 
de ejer, end at erhverve den samme aktie, hvis de ikke ejer 
den. Som med tabsaversion er der tale om en modvilje mod 
tab, hvilket resulterer i, at man værdisætter ting højere, når 
man ejer dem, end når man ikke ejer dem. Fænomenet kan 
resultere i, at investorer beholder en portefølje, der risiko-
mæssigt afviger markant fra det, der er hensigtsmæssigt.  
Fx kan en investeret børneopsparing have godt af et 
service eftersyn, når den overdrages

Status quo-bias
Modstand mod forandring påvirker investorernes  
investeringsportefølje på en sådan måde, at investor 
konstant vender tilbage til den samme aktie i stedet for at 
researche nye idéer. Fænomenet kan afholde investorer fra 
at foretage nødvendige ændringer i porteføljen, og på den 
måde holdes investorerne fast i suboptimale aktiver, der er 
skadeligt for afkastpotentialet

5 typer
af investeringsbias
I det følgende har vi valgt at præsentere  
5 eksempler på investeringsbias

til den private gør 
det selv-investor:

• Kend din investeringsprofil; spred din risiko

• Vær opmærksom på kognitiv bias

• Investér med fornuften, ikke med følelserne

• Gør som en professionel eller vælg et plejeprodukt
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Sådan har markederne klaret sig i 2020
TILBAGEBLIK
På disse sider får du et hurtigt og enkelt overblik over den hidtidige performance på de finansielle markeder på tværs af aktivklasser

På det amerikanske aktiemar-
ked oplevede investorerne 

i april den bedste måned siden 
1987 med massive aktiekurs-
stigninger; stemningen var også 
overvejende positiv i maj. 

De amerikanske aktier har 
vist vejen med markant højere 
afkast end de europæiske i peri-
oden, og på Emerging Markets 
har de fjernøstlige aktier givet 
et lidt bedre afkast end de latin-
amerikanske. 

På rentemarkederne har cen-
tralbankerne købt obligationer i 
et hidtil uset tempo. Derfor har 
vi set kreditrentespændene blive 
indsnævret. Det har blandt an-
det givet rentefald i de danske 
realkreditrenter. De fleste øvrige 
renter har stort set været uæn-
drede, da centralbankerne har 
lagt renterne i benlås. 

Prisfastsættelse

KursudviklingAf Søren V. Kristensen, cheføkonom,  
og Jacob Pedersen, aktieanalysechef

En stor optimisme 
blandt investorer-
ne har givet come-
back til mange 
aktier

Europa (P/E fwd)P/E fwd

Danmark indekseretEM indekseret

USA indekseret Europa indekseret

Indekseret  

USA (P/E fwd)

Kilde: Refinitiv Datastream

Kilde: Refinitiv Datastream
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Udvikling i udvalgte brancher

Prisen på 
råolie kravler 
op i takt med 
genåbningen 
af den globale 
økonomi

Kilde: Refinitiv Datastream

Guldprisen

Renteudviklingen, realkredit-
renter i Danmark i pct.

Renteudviklingen, 1o-årige 
statsobligationsrenter i pct.
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Markedsoverblik
Afkasttabel for C25-indekset – Danmarks 25 mest likvide selskaber

Selskabsnavn

*Periode: 01.01.20–02.06.20.   Kilde: Sydbank

Ambu
Coloplast
Genmab

Chr. Hansen
Rockwool

Novo Nordisk
GN Store Nord

Ørsted
Novozymes

Pandora
H. Lundbeck

Vestas
DSV Panalpina

Simcorp
Tryg

Demant
Carlsberg b

Topdanmark
Royal Unibrew

A.P. Møller-Mærsk b
A.P. Møller-Mærsk a

Jyske Bank
Danske Bank

ISS
FlSmidth and co.

Samlet 
afkast 

i % de  
seneste 5 år

Samlet 
afkast

i %, 
2019Afkast i % siden 1. januar 2020*

-28,42 493,28
39,64 116,44
38,78 251,00
-6,01 98,30
-5,42 88,69
32,92 15,58
29,33 149,41
61,32 NA
13,95 13,83
15,85 -56,66
-7,10 89,89

38,53 90,82
79,61 215,35
71,80 192,48
24,82 28,67
13,47 61,44

46,65 31,32
13,28 44,81

38,90 113,39
36,90 -39,26
37,70 -40,76

3,36 -47,36
-10,76 -61,71
-8,96 -54,13
-6,57 -45,56

Genmab

ISS

Defensive kvali-
teter og et posi-
tivt nyhedsflow 
fra pipelinen har 

sikret et godt 
afkast indtil nu  

i år.

Selvom ISS er på 
rengøringsover-
arbejde på grund 
af COVID-19, har 

investorernes 
manglende tillid 
til den tidligere 

ledelse kostet på 
afkastet.
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PROGNOSEN 
Af Søren V. Kristensen, cheføkonom, og Jacob Pedersen, aktieanalysechef

På aktiesiden holder vi 
fast i det gule afkastba-

rometer og forventningen 
om et positivt afkast, der 
dog er lavere end tidlige-
re. Aktierne er noget dyrt 
prisfastsat, og samtidig ser 
analytikernes forventninger 
til indtjeningen i 2020 – og 
i særdeleshed i 2021 – for 
optimistiske ud. Det vil til 
tider kunne skabe modvind 
i takt med, at det går op for 
aktieinvestorerne, at genåb-
ning af økonomierne ikke 
per automatik er lig med 
genoprettelse af indtjenin-
gen. 

Derfor er der lagt op til en 
periode, hvor udsvingene på 
aktiemarkederne – også i 
nedadgående retning – igen 
kan blive noget større. På 
de udviklede markeder ser 
vi fortsat et bedre afkastpo-
tentiale i USA end i Europa, 
og på Emerging Markets 
foretrækker vi Fjernøsten 
fremfor Latinamerika. 

Udsvingene kan også om-
fatte resten af de finansiel-
le markeder, men meget 
tyder på, at centralbankerne 
vil holde renterne i et fast 
greb. Derfor forventer vi 
heller ikke de store udsving 

i renterne det kommende 
år. Vi forudser, at de danske 
renter vil kravle marginalt 
ned og nærme sig de tyske, 
mens vi i USA vil se renter-
ne stige gradvist i takt med, 
at økonomien igen får luft 
under vingerne. 

På valutamarkedet fast-
holder vi vores forventning 
om en fortsat stærk dollar, 
der dog kan blive svækket 
gradvist over det kommende 
år. Vi har skruet lidt op for 
forventningen til dollars-
vækkelsen. Vores samlede 
prognose findes på bagsiden 
af magasinet.

Sydbanks aktieanalyse

Hvor skal markederne hen?

Læs her, hvilke danske aktier Sydbank anbefaler 
at købe, beholde og sælge.

Sydbanks 
4 favoritter

Novo 
Nordisk Genmab ØrstedNordea

(Håb om) Tilbage-
venden til "norma-
len" efter COVID-19

Meget lavt  
alternativafkast

Lavrente- og  
likviditetslykkepiller 
så langt øjet rækker

Risici, der kan 
afspore aktie-
kursstigninger

Længerevarende 
økonomisk nedtur 
efter COVID-19

Handelskrig og 
gældsboble kan 
afspore den øko-
nomiske vækst i 
Kina

Mange geopolitiske 
risici

Risiko-
barometer

Aktuel 
aktiestemning

Dårlig God

Risiko for turbulens

Lav Høj

Køb Hold Sælg

Cykliske aktier
(konjunkturfølsomme)

Danske Bank
DSV
FLSmidth
Nordea
Pandora
Vestas

A. P. Møller-Mærsk
Jyske Bank
Rockwool

SAS

Defensive aktier
(mindre konjunktur- 
følsomme)

ALK-Abelló
Bavarian Nordic
Genmab
GN Store Nord
Novo Nordisk
Ørsted

Ambu
Carlsberg
Demant
ISS

Chr. Hansen
Coloplast
H. Lundbeck
Topdanmark
Tryg

Lovpligtige oplysninger og en 
uddybning af aktieanbefalinger  
findes på sydbank.dk/investorplus.

Hvad taler for  
aktiekursstigninger

Det kan 
påvirke dit 
aktieafkast
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Læs her, hvilke begivenheder der især kan påvirke 
de finansielle markeder i den kommende tid.Sådan reagerer markederne

Regionsvejviser

Global

Lav Høj

USA

Begivenhed
USA har genåbnet økono-
mien for tidligt.

Begivenhed
Den globale økonomi 
kommer sig hurtigt over 
viruschokket.

Konsekvens
Fremgang i den globale 
økonomi vil få investorernes 
recessionsfrygt til at fordufte. 
Det kan udløse kraftige 
globale aktiekursstigninger. 
Renten på statsobligationer 
vil stige, mens renterne på 
virksomheds- og realkredit-
obligationer vil falde.  

USA

Globalt

Globalt

Konsekvens
Flere amerikanske stater ser i 
øjeblikket ind i en genåbning. 
Eksperter er dog bekymrede 
for, om der er styr på virus-
udbruddet. En ny nedlukning 
af den amerikanske økonomi 
kan få vidtrækkende betyd-
ning for den globale økonomi. 
Aktierne vil styrtdykke i hele 
verden. Obligationsrenterne 
vil sandsynligvis aftage i USA, 
men kan stige andre steder 
på kloden.

IndtjeningsvækstPrisfastsættelse
Målt som rabat ift. den gns. pris over  
de seneste 20 år (P/E 12M fwd)

Markedets forventninger til vækst i  
indtjeningen i det kommende år

Begivenhed
Kinas økonomi hænger fast 
i sumpen efter virusud-
bruddet.

Konsekvens
Kinas økonomi er på vej op i 
gear efter nedlukningen. Det 
tyder dog på, at kineserne er 
tilbageholdende med at forbruge 
af frygt for smitte. Kina har tradi-
tionelt set trukket en tredjedel af 
den globale økonomiske vækst. 
En skuffende fremgang i Kina 
kan derfor sende aktiekurserne 
og renterne ned.
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Begivenhed
Den globale økonomi lider permanent skade af COVID-19.

Kina

Konsekvens
Aktiekurserne vil igen falde efter stor optimisme siden midten af 
marts. Investorerne har i høj grad indregnet, at genopretningen sker 
forholdsvis hurtigt. Renterne på kreditobligationer som virksom-
heds- og realkreditobligationer vil sandsynligvis stige yderligere, da 
arbejdsløsheden og konkursraterne stiger. 

Begivenhed
Økonomisk kollaps i 
Sydeuropa på grund af 
virusudbruddet.

Europa

Konsekvens
De sydeuropæiske lande er 
hårdt presset af konsekven-
serne af virusudbruddet. 
Det har øget spændingerne 
mellem nord og syd i EU.  
Det kan svække euroen og 
give kursfald på særligt de 
europæiske aktiemarkeder. 
Indtil videre ønsker flere 
nordeuropæiske lande ikke at 
hæfte for sydeuropæisk gæld.

Europa

EM
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Latinamerika

Danmark
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EN VERDEN AF INVESTERINGER

Få ting forbindes med luksus og prestige 
som diamanter. De dyre ædelsten er 
et synligt, men diskret, symbol på vel-

stand, succes og ikke mindst kærlighed. En 
aspirerende brudgom, der fravælger diaman-
ten til fordel for et billigere materiale, risike-
rer mere end blot et nej fra sin udkårne.

Diamanter anvendes dog til andet end at ud-
trykke hengivenhed. I dag er diamanter også 
et populært investeringsaktiv for investorer, 
der ønsker at diversificere formuen i håb om 
at opnå en gevinst.

Efterspørgslen mærkes hos diamantforhand-
lere, heriblandt Dalby Diamonds i København, 
hvor Sidsel Dalby, ejer og adm. direktør, har 
specialiseret sig i at opstøve sjældne off-mar-
ket diamanter direkte fra miner i hele verden.

“Gennem historien har diamanter været 
brugt som et middel til opbevaring af kapital, 
akkumulering af rigdom og sikring mod infla-
tion i et finansielt og politisk ustabilt verdens-
marked. I den verden vi lever i i dag, er der 
store fordele forbundet med diamanter som 
et bærbart og stabilt investeringsaktiv,” siger 
Sidsel Dalby, der er uddannet gemmolog fra 
Gemological Institute of America.

I de seneste 10 år er priserne på naturligt 
farvede diamanter ifølge Knight Frank Luxu-
ry Investment Index steget med 112 pct., og 
kulørte diamanter i farver som pink, rød el-

ler blå er steget endnu mere. Det skyldes, at 
udbuddet af kulørte diamanter er langt mere 
begrænset. Sjældenheden gør dem samtidig 
særligt egnet til investeringsformål.

  “Diamanter af investeringskvalitet, herun-
der de sjældne lyserøde diamanter, er siden 
2005 steget med mere end 400 pct. i værdi. 
Det anslås, at lyserøde diamanter udgør en 
fraktion på ca. 0,0001 pct. af den globale dia-
mantreserve. Efterspørgslen efter de sjældne 
lyserøde diamanter er fortsat stigende, og der 
ses allerede i dag et gap i markedet grundet et 
faldende udbud,” forklarer Sidsel Dalby.

  En stor del af verdens diamanter skifter 
hænder i diamantbyer som Antwerpen, Dubai, 
Hongkong, Mumbai og Tel Aviv. I Danmark 
kan private erhverve diamanter til investe-
ringsformål hos en lang række større og min-
dre forhandlere.

  “Der vil altid være efterspørgsel på sjældne 
diamanter. Jeg vurderer, at vi vil se en fortsat 
stigning i priserne, især på de farvede diaman-
ter,” understreger Sidsel Dalby. Gemmologen 
tilføjer, at flere kunder i dag vælger at købe 
diamanter som en del af pensionsopsparingen 
eller som arv til deres børn.

  Ejeren af Dalby Diamonds anbefaler, at 
diamanter ses som en langtidsinvestering på 
mindst 5-8 år for at opnå det bedst mulige 
afkast.

Selv små, indfattede diamanter kan være ufattelig dyre, men for 
den dristige investor har de mest sjældne ædelsten vist sig at 
være en profitabel investeringsaffære

Af Martin Kjærsgaard Nielsen, finansjournalist

En funklende
investering

 Diamanter 
af investerings-
kvalitet, herun-
der de sjældne 

lyserøde dia-
manter, er siden 

2005 steget med 
mere end 400 

pct. i værdi
Sidsel Dalby,  

Dalby Diamonds
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4 forhold,  
der afgør værdien

Diamanter er den mest prestigefyldte af alle ædelstene  
og er udsat for den grundigste værdibestemmelse,  
der tager udgangspunkt i forholdene klarhed, farve, vægt og slibning

Klarhed:
Jo færre urenheder, der er i en 
diamant, og jo mindre de er, desto 
højere er værdien. Diamanter 
uden synlige urenheder er både 
meget sjældne og værdifulde

Farve:
De fleste diamanter er svagt gul-
lige eller brunlige. Helt klare dia-
manter er mere sjældne og derfor 
også kostbare. Kulørte diamanter 
er ekstremt sjældne; fx er kun 
0,02 pct. blå

Vægt:
Størrelsen af en diamant opgøres i 
vægtenheden karat, der svarer til 
0,2 gram. En diamant på 1 karat vil 
typisk måle 6,5 millimeter i diame-
ter, og værdien stiger eksponen-
tielt med størrelsen

Slibning:
Det er slibningen, der bringer dia-
mantens skønhed frem, og der er 
faste proportioner for forskellige 
slibninger. Den valgte slibning kan 
variere i kvalitet og kan afhænge 
af en diamants særlige karakter

fra eksperten
Farven og intensiteten er afgørende for diamantens 
værdi

En investeringsdiamant skal være ren at se på med 
det blotte øje

Det er bedre at vælge en stor diamant end flere små

Vælg en certificeret diamant, fx med GIA-certifikat*

Få rådgivning af en kompetent diamantforhandler.

5 tip

Diamantens DNA
Et gennemsigtigt mineral af 

næsten 100 pct. kulstof, også 
kaldet carbon. Det er verdens 
hårdeste naturlige materiale 
(10 på Mohs’ hårdhedsskala), 

og det kan kun slibes  
med støv fra andre  

diamanter

1

2

3

4

5

*Gemological Institute of America
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SPECIALARTIKEL

Efter kulsort marts 
har EM-obligationer 
kurs mod lysere tider

Coronapandemien har yderligere svækket 
Emerging Markets, der i forvejen slås med 

stor statsgæld. Kurser og afkast på  
EM-obligationer faldt voldsomt i marts, 

men kravler nu opad igen 

Af Jacob Hille, journalist

Afkastkurverne for obligationer fra 
udviklingsøkonomierne, de såkaldte 
Emerging Markets, skriver endnu et 

kapitel af den historie, alle verden over snart 
kender til hudløshed: 

Små, sikre afkast på omkring 2 procent 1. 
marts. Så åbner coronavirussen en lem under 
kurserne, der når bunden, og vi ser negative 
afkast på 15 procent ultimo marts. Siden er de 
kravlet langsomt opad igen og har indhentet 
omtrent halvdelen af det tabte.  

”EM-obligationer har næsten været hårdere 
ramt end aktier – i hvert fald danske aktier. 
Nogle Emerging Markets-lande har i forvejen 
så svage økonomier og så stor offentlig gæld, at 
coronavirussens påvirkning på landenes øko-
nomi har bragt dem på randen af bankerot. 
Med det aktuelle marked er det svært for de 
svageste af landene at udstede nye obligationer 
og dermed rejse penge til at betale obligatio-
ner, som udløber,” vurderer senioranalytiker i 
Sydbank, Hans Christian Bachmann.  

I Danmark har Nationalbanken blandt andet 
via statsobligationer forsynet finansminister 
Nicolai Wammen med milliarder til hjælpe-
pakkerne, der skal puste liv i økonomien.  
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Som når en smuk regnbue  
viser sig efter et voldsomt  
uvejr, har kurser og afkast på 
EM-obligationer i april og især 
maj vist sig meget fornuftige 
efter rædselsmåneden marts

”Mens Danmark uden problemer kan låne ved 
at udstede og sælge statsobligationer, kan de 
svageste Emerging Markets-lande ikke forven-
te, at der er købere til deres statsobligationer, 
hvis de overvejer at rejse kapital på den måde. 
For de hårdest ramte bliver det decideret 
umuligt, og det er dermed svært at forny gæl-
den,” vurderer Hans Christian Bachmann.    

Graden af coronasmerter varierer meget fra 
kontinent til kontinent og fra land til land. 
Afrika og Latinamerika er de hårdest ramte 
kontinenter med Mexico og Peru blandt de 
sunde undtagelser. Generelt er økonomierne 
i Mellemøsten, Asien og Østeuropa robuste 
trods coronakrisen.

”Olielandene har naturligvis mærket de me-
get lave oliepriser, men er stadig sunde, sta-
bile økonomier. Qatar er kommet sikkert ud 
af krisen, mens Bahrain og Oman kan håbe 
på nogle milliarder i hjælp fra nabolandene, 
som hellere vil låne penge ud end have uro i 
regionen. Mindre olieproducerende lande som 
for eksempel Angola er meget mere ramte af 
olieprisfaldet. Angola var ved at have godt styr 

på de offentlige finanser med en ny præsi-
dent, efter den tidligere præsident blev afsat, 
og eks-præsidentens datter ikke længere er i 
spidsen for olieselskabet. På grund af prisfal-
dene er der nu tvivl om landets likviditet og 
solvens,” siger Hans Christian Bachmann.
 
Afrikanske lande hårdest ramt
Virussen har tilsyneladende ikke ramt Afrikas 
befolkning så hårdt, men dens økonomiske ef-
terdønninger gør ondt i de i forvejen gældspla-
gede økonomier, der som regel er bundet op på 
en eller få dominerende industrier. Disse har 
lidt under de faldende råvarepriser på blandt 
andet olie, som det for eksempel er tilfældet 
med Angola. 

En række forgældede afrikanske EM- 
lande fik for 15 år siden eftergivet en 

stor del af den gæld, som de primært 
havde til lande i Nordamerika og 

Europa samt Japan. Mange af dem 
har dog siden optaget masser af 
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ny gæld, og den er i højere grad til private og 
bundet i obligationer, så gælden kan ikke bare 
eftergives. 

”De fleste af de dårligste EM-lande med 
svage kreditmuligheder er på det afrikanske 
kontinent. Mange af dem har lånt i Kina, som 
således er blevet en stor kreditor i Afrika. Lån 
i Kina vil ofte være omfattet af et indbygget 
pant, hvilket betyder, at omfattende anlægs-
projekter skal udføres af store kinesiske virk-
somheder, som medbringer hjemlig arbejds-
kraft. Kina er heldigvis blandt de G20-lande, 
der har udsat betalingerne på statslån til 
næste år, så de hårdt plagede økonomier kan 
komme lidt på fode,” siger Hans Christian 
Bachmann.    

Den økonomiske vækst i Kina har tidligere 
holdt hånden under og styrket Emerging Mar-
kets under en global krise. 

”I årene efter finanskrisen i 2008 blev man-
ge af EM-økonomier godt hjulpet af kinesiske 
hjælpepakker, som betød øget efterspørgsel ef-
ter råvarer fra EM-lande. Denne gang er Kinas 
økonomi hårdt ramt og særligt højt forgældet, 
så kineserne kan ikke i samme omfang låne til 
investeringer, som de gjorde den gang,” siger 
Hans Christian Bachmann. 

Som verdens næststørste økonomi med den 
største befolkning kan Kina dog være det før-
ste led i kæden af økonomier, der skal op i 
fart igen. 
”Kina var det første land til at lukke ned med 
virussen, men er nu også det første land, hvis 
industriproduktion er tæt på et normalt ni-

veau igen. Kinesernes privatforbrug er dog 
stadig lavt, men det er en udvikling, vi altid 
ser i kriser. Forbrugerne i Kina og i verden i 
det hele taget skal turde bruge penge på tøj 
fra Bangladesh og biler fra Tjekkiet, så de 
økonomier igen vokser,” siger Hans Christian 
Bachmann.   

Er ved at tø op
Som når en smuk regnbue viser sig efter et 
voldsomt uvejr, har kurser og afkast på EM- 
obligationer i april og især maj vist sig me-
get fornuftige efter rædselsmåneden marts. 
 Markederne er ved at tø op, og optimismen 
spirer, viser graferne her på siden. 

”Obligationsmarkedet på Emerging Markets 
retter sig stille og roligt, og kurserne kravler 
opad. Hvis vi undgår endnu et stort oliepris-
chok og får begrænset opblussen af corona-
smitte i anden runde, vil jeg vurdere, at mar-
kedet vender tilbage til normaltilstand  
senere i år,” siger Hans Christian Bachmann. 

Blandt andre har IMF (Den Internationale  
Valutafond) sendt økonomisk nødhjælp ved 
at pumpe dollarlån i milliardklassen ud til 
især verdens svageste økonomier for at afbøde 
coronanedlukningerne.

”Det er endnu for tidligt at sige, hvor vi 
ender på kort sigt. Men der kan blive tale 
om henstand som den fra G20, men det kan 
private investorer ikke tilbyde på statsobliga-
tionerne, fordi de har en forpligtelse overfor 
deres kunder til at generere afkast på obligati-
onerne,” fortæller Hans Christian Bachmann. 

Hans Christian 
Bachmann,

senioranalytiker

Porteføljemanagere vurderer en række fakto-
rer, inden de beslutter sig for at investere i en 
obligation: Statsgældens størrelse i forhold til 
økonomien, underskud på offentlige finanser, 
økonomisk vækst og viljen til reformvenlig 
økonomisk politik i obligationens hjemland.
 Ved obligationer udstedt i ekstern valuta 
har rentespændet afgørende betydning. Hvis 
Brasilien tilbyder en obligation med en rente 

på 5 procent for et 10-årigt lån, og en sikker 
amerikansk statsobligation har en rente på 2 
procent for et lignende lån, er rentespændet 3 
procentpoint. Rentespændet er betalingen for 
den ekstra risiko ved at investere i Brasilien.  
Jo mere stabilt og godt kørende et land er,  
desto lavere vil rentespændet som regel være.
 ”Rentespændet er det vigtigste mål for os, 
når vi ser på den risiko, vi tager. Der kan være 

lande med styr på det hele, som stadig er 
uinteressante, fordi rentespændet er så lavt, 
at der ikke er meget at komme efter. På den 
anden side kan vi have et land med mange 
udfordringer, som til gengæld har så højt et 
rentespænd, at det alligevel er en interessant 
investeringscase,” siger Hans Christian Bach-
mann.

Rentespændet er en nøglefaktor for obligationer
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MØD EKSPERTEN

BLÅ BOG

43 år
Bor i Odense
Cand.scient.oecon. 
fra Syddansk Univer-
sitet (2007)

EKSPERTOMRÅDE

Danske realkredit-  
og statsobligationer

KARRIERE 

2015- 
Seniorportefølje-
manager, Sydbank

2013-2015 
Seniorobligations-
analytiker, Sydbank

2008-2012 
Obligationsanalytiker, 
Sydbank

2007-2008 
Kvantitativ analytiker, 
Sydbank

En god arbejdsdag?
“En god dag er, når vi høster de økonomiske afkast 
af en række handelsstrategier, der har været byg-
get op over en længere periode – og gør det bedre 
end vores konkurrenter.”

Investerer du selv?
“Ja, jeg investerer selv en del af mine pensions-
midler med pænt høj risiko i enkeltaktier, som jeg 
finder attraktive på lang sigt. Den resterende del er 
investeret via et pensionsselskab med lav risiko.”

Nikolajs favoritter

Mange mener, at obligationer 
er en kedelig aktivklasse. 
Det er muligt. Nikolaj Fabri-

cius, seniorporteføljemanager i Syd-
bank, er bare ikke enig. Den 43-årige 
fynbo er Sydbanks førende specialist 
i danske realkreditobligationer; den 

slags der gør det muligt for dan-
ske boligejere at eje deres egne 

mursten.
Den erfarne kandidat i 

matematik-økonomi har be-
skæftiget sig med obligati-

onsmarkedet, siden han kom 
til banken i 2007. Først som 

analytiker i Markets og siden 
som seniorporteføljemanager 

for både Sydbanks puljer og 
Sydinvests afdelinger med dan-
ske obligationer.

“Mit mål er at skaffe kunderne 
de bedst mulige investeringsaf-
kast under de givne betingelser. 
Så enkelt er det. Udfordringen er 

bare, at der er ekstremt mange 
parametre i dansk realkredit, 

der skal tages hensyn til, og er 
man ikke nede i detaljen, kan man 

hurtigt blive kørt over,” siger Nikolaj 
Fabricius.

Seniorporteføljemanageren holder 
derfor nøje øje med alle udefrakom-

mende forhold, der kan påvirke det 
danske obligationsmarked, fx alle 
tiltag fra Den Europæiske Central-
bank (ECB). Derudover læser han 
“alt, hvad der skrives om dansk real-
kredit” af analytikerne i alle de store 
banker.

“I mit job skal man være forberedt 
på at tage hurtige beslutninger. Min 
største styrke er helt klart, at jeg er 
i stand til hurtigt at danne mig et 
overblik over, om noget er en god in-
vestering eller ej. Her lægger jeg vægt 
på, at der er et matematisk-teoretisk 
argument for at gøre bestemte ting i 
markedet,” siger seniorporteføljema-
nageren. 

Fagligheden holder Nikolaj Fabrici-
us opdateret via bl.a. seminarer, mø-
der med handelsborde rundt i landet 
og en regelmæssig dialog med sine 
kolleger i realkreditanalysen. Finans-
markederne slipper han heller ikke af 
syne efter arbejdstid.

“Selvom det danske obligationsmar-
ked kun er åbent fra 9-17, sker der 
masser af ting ude i verden, der kan 
påvirke de danske renter. Så typisk 
tjekker jeg også lige Bloomberg for 
nyheder, renteniveauer og andre in-
formationer, inden jeg går i seng.”  

Af Martin Kjærsgaard Nielsen, finansjournalist

Hvis der findes en linje om dansk realkredit, så har Nikolaj Fabricius enten skrevet den eller læst den.  
Indsigten bruger seniorporteføljemanageren til at skabe det bedst mulige afkast for Sydbanks kunder

Fritidsaktivitet
Har spillet volleyball 
på højt plan. I dag 
badminton og padel 
og nyder at vinde over 
kollegerne fra  
Markets

Streaming
Jeg ser lidt af hvert, fx 
Billions og Homeland

Rejsemål
Maldiverne er det 
bedste, jeg har prøvet

Favorithold
OB, Liverpool og  
håndboldherrerne  
i GOG

Bedste investering
Et lille biotekselskab 
fra USA, der steg 300-
400 pct.

Nyheder
Bloomberg

Yndlingsnøgletal
Ikke rigtigt, men der er 
en særlig aura omkring 
det amerikanske job-
marked

Skønlitteratur
Dan Browns bøger 
synes jeg godt om

Den store drøm
En længere rejse rundt  
i verden

Seniorporteføljemanageren: 

Man skal helt ned i detaljen, ellers bliver man kørt over
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Renter, valuta og aktier
Læs her, hvordan danske og udenlandske renter samt valuta og aktier   
efter Sydbanks vurdering udvikler sig på kort og længere sigt.

Styringsrenteforventninger pr. 2. juni 2020

31. dec. 2019 P.t. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 
Danmark (indskudsbevisrente)  -0,75 % -0,60 % (-0,60 %) -0,60 % (-0,60 %) -0,60 % (-0,60 %) -0,60 % (-0,60 %) 

Eurozonen (indlånsrente)  -0,50 % -0,50 % (-0,50 %) -0,50 % (-0,50 %) -0,50 % (-0,50 %) -0,50 % (-0,50 %) 

USA (fed funds rate)  1,50-1,75 % 0-0,25 % (0-0,25 %)  0-0,25 % (0-0,25 %)  0-0,25 % (0-0,25 %)  0-0,25 % (0-0,25 %)  

Renteforventninger for USA og Tyskland pr. 2. juni 2020 (10-årige effektive renter)    

31. dec. 2019 P.t. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr.

USA 1,91 % 0,66 % (0,62 %)  0,70 % (0,70 %) 0,80 % (0,80 %)  1,10 % (1,10 %)

Tyskland -0,19 % -0,42 % (-0,50 %)  -0,40 % (-0,50 %) -0,35 % (-0,35 %)  -0,30 % (-0,30 %)

Renteforventninger for Danmark pr. 2. juni 2020

31. dec. 2019 P.t. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 
3-måneders rente (CIBOR) -0,39 % -0,15 % (-0,14%) -0,15 % (-0,10 %) -0,20 % (-0,20 %) -0,30 % (-0,30 %)

2-års rente (0,5 % st.l. 2022) -0,54 % -0,49 % (-0,49 %) -0,50 % (-0,45 %) -0,55 % (-0,50 %) -0,55 % (-0,55 %)

5-års rente (1,75 % st.l. 2025) -0,39 % -0,44 % (-0,44 %) -0,40 % (-0,40 %) -0,45 % (-0,45 %) -0,50 % (-0,50 %)

10-års rente (0,50 % st.l. 2029) -0,14 % -0,21 % (-0,21 %) -0,20 % (-0,20 %) -0,30 % (-0,30 %) -0,30 % (-0,30 %)

F-kort realkreditrente (jan. 2022) -0,41 % -0,41 % (-0,41 %) -0,25 % (-0,35 %) -0,25 % (-0,35 %) -0,35 % (-0,45 %)

5-års realkreditrente (jan. 2025) 0,00 % -0,12 % (-) -0,10 % (-) -0,15 % (-) -0,20 % (-)

30-års realkreditrente (1,0 % 2050) 1,11 % 1,11 % (-) 1,10 % (-) 1,00 % (-) 1,00 % (-)

En streg i stedet for et tal i tabellen angiver, at obligationen er skiftet ud.
På realkreditobligationer er renten set fra investors synspunkt, dvs. uden kursfradrag og bidrag.
På F-kort er angivet renten, som låntager betaler uden kursfradrag og bidrag.

Aktiekursforventninger pr. 2. juni 2020

ÅTD 5-årigt afkast* P.t. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr.
OMXC25 CAP 6,8% 46,2% 1.323 (1.112) 1.275-1.375 (1.050-1.150) 1.250-1.350 (1.125-1.225) 1.250-1.350 (1.175-1.275)

*5-årigt afkast er beregnet på OMXC20Cap. 
**Tallene i parentes angiver forventningerne fra seneste udgave af Investering, AktieStrategi eller Regnskabssæson i Danmark.

Valutakursforventninger pr. 2. juni 2020

31. dec. 2019 P.t. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 
EUR/USD  112,1 111,3 (110,2) 107-112 (105-110)  108-113 (105-110)  110-115 (108-113)

USD/DKK 666,2 669,7 (677,1) 670-700 (680-710) 660-690 (680-710) 650-680 (660-690)

EUR/DKK 747,1 745,4 (746,5)  745,0-745,5 (746,8-747,3) 745,0-745,5 (746,3-746,8)  745,0-745,5 (745,5-746,0)

JPY/DKK  6,13 6,22 (6,31)  6,20-6,50 (6,20-6,50)  6,30-6,60 (6,30-6,60) 6,10-6,40 (6,10-6,40)

CHF/DKK  688,1 697,0 (704,8) 690-710 (700-720) 690-710 (690-710) 660-690 (660-690)

GBP/DKK 883,6 839,3 (838,2) 810-840 (820-850) 820-850 (840-870) 860-890 (850-880)

SEK/DKK  71,1 71,5 (68,2)  68-70 (66-68) 68-70 (67-69) 69-71 (68-70)

NOK/DKK  75,9 69,9 (65,2) 66-69 (64-67) 68-71 (66-69) 70-73 (70-73)


