
 

Denne analyse er markedsføringsmateriale og udgør en ”ikke-uafhængig analyse” udarbejdet af Advisory Services i Nykredit Markets. 
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Hastige stramningsforløb er hurtigt blevet inddiskonteret 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 

Overordnet allokering: Undervægt aktier og kredit 

 

Note: Baseret på en middel-risiko portefølje, Kilde: Nykredit Markets 

 

Udsigterne for global økonomi er ikke blevet lysere på det sene-

ste, hvor centralbankerne har rettet ind efter markedets aggres-

sive forventninger til stramningsforløbet. Det har kastet uvant kraf-

tige pengepolitiske forhøjelser af sig flere steder, til trods for at en 

række andre negative chok også svækker væksten. Med krafti-

gere stramninger stiger også risikoen for, at økonomien ikke bare 

bremser op, men at aktiviteten ligefrem går tilbage (recession). 

Den risiko er stor i Europa på kort sigt og stigende i USA i 2023.  

 

Desuden medvirker højere lange renter til at underminere prisfast-

sættelsen af aktier såvel som andre aktiver – og det spiller tyde-

ligvis også en rolle i relation til de kursfald, vi har set i år. Det be-

tyder desværre også, at forsvinder recessionsfrygten, så vil aktie-

markedet helt givet vinde en del af det tabte tilbage, men langtfra 

det hele. For renterne kommer næppe igen helt ned, hvor de var.  

 

Den kommende periode vil være præget af svækkede nøgletal, 

som vil holde liv i recessionsdiskussionen. Det vil sandsynligvis 

medvirke til, at volatiliteten i markedet forbliver højere end nor-

malt. På den positive side kan det nævnes, at de stigninger, vi har 

set i renterne – herunder ikke mindst på dansk realkredit, hvor den 

effektive rente på konverterbare obligationer ligger over 5% – har 

gjort obligationer langt mere attraktive. Den proces kan medvirke 

til at lægge låg på bevægelsen i lange renter.  

 

Men så længe der er så stor usikkerhed om, hvor højt centralban-

kerne må hæve styringsrenterne for at tæmme inflation og øko-

nomi, så vil vi fortsat at opleve store udsving.  

 

Det makroøkonomiske billede efterlader aktiemarkedet i en usik-

ker situation. Holdes væksten oppe risikerer genstridig inflation og 

højere renter at presse markedets prisfastsættelse, men daler 

væksten, så truer recession og et fald i indtjeningen. Mellemvejen 

er snæver. Og går det galt, så er der ikke udsigt til hjælp fra cen-

tralbankerne med det samme. Det taler for en mere forsigtig allo-

kering. På den baggrund skruer vi ned for risikoen i investerings-

strategien (færre aktier/kredit, flere obligationer).  

 

Vi ser olieprisen forblive høj i en længere periode, men dog dale 

gradvist gennem andet halvår. Langt størstedelen af bevægelsen 

i lange renter ligger (forhåbentlig) bag os. Vi ser dog lange renter 

stige end tand mere året ud, inden de daler ind i  2023. Dollaren 

er understøttet af risikoaversion og rentespænd, men ventes at 

tabe gradvist over det kommende år. 

Faktisk  andel (60%)#

Obligationer Maks. 65%

Normalandel (50%)

Faktisk  andel (35%)

Aktier Maks. 55%

Normalandel (40%)

Faktisk  andel (5%)

Kredit Maks. 25%

Normalandel (10%)

Faktisk  andel (0%)

Kontant Maks. 10%

Normalandel (0%)
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▪ Bunke af forskellige negative chok rammer verdensøkonomien  

▪ Flere af de negative chok forstærker inflationspresset og aftvinger accelererede stramninger fra centralbanker  

▪ Samlet cocktail trækker global vækst kraftigt ned - Europa og USA i stilstand i dele af prognoseperioden 

▪ Aktiemarkedet inddiskonterer ikke fuldt ud usikkerheden. Undervægt aktier og kredit, overvægt stats-/realkreditobligationer 

Globale prognoser  (afrundet til nærmeste 0,25%) 

Vækst 2022 (opr.) 2022 (ny) 2023 (opr.) 2023 (ny) 

USA 3,8 ↓2,0 2,8 ↓1,0 

Eurozonen 3,5 ↓2,8 2,5 ↓1,3 

Kina 5,3 ↓4,0 5,0 5,0 

Verden 5,0 ↓3,5 3,5 ↓2,5 

Inflation     

USA 6,5 ↑7,5 2.5 ↑3,5 

Eurozonen 5.0 ↑6,5 2.0 ↑3,0 

Kilde: Nykredit Markets 
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Global økonomi: Nye storme rammer væksten 

Netop som genopretningen efter covid—krisen så ud til at have 

nået sin afsluttende fase, så er verden blevet ramt af nye storme. 

Først og fremmest et kraftigt inflationschok, der skyldes en kom-

bination af ubalanceret efterspørgsel og flaskehalse. Det chok bli-

ver forværret og forlænget af krigen i Ukraine, som i mere moderat 

grad også rammer væksten via svigtende afsætning til de krig-

ende parter. Dertil kommer faldende efterspørgsel i Kina og nye 

udbudsforstyrrelser fra den adskillige uger lange nedlukning af 

Shanghai og en række andre kinesiske byer. Og fordi stor set alle 

elementerne i hvert fald på kort sigt synes at forværre et i forvejen 

slemt inflationsbillede, så er resultatet, at de pengepolitiske myn-

digheder – af frygt for at miste troværdighed og greb om inflati-

onsforventningerne – finder anledning til at stramme pengepolitik-

ken hurtigere end planlagt. Dermed har det største inflationschok 

i 40 år ledt den største rentebevægelse i årtier, som ligeledes vil 

medvirke til at dæmpe væksten markant. Kun en meget stærk im-

puls fra covid-genopretning modvirker, at ovennævnte negative 

effekter leder til et stort vækstkollaps.   

 

Ikke desto mindre vil de mange chok bringe os tæt på recession 

med kvartalsvækstrater i den helt lave ende af skalaen i den nær-

meste fremtid, og i Europa måske endda stilstand eller tilbage-

gang. En række kommentatorer og økonomer bruger betegnelsen 

”stagflation” om situationen, hvor væksten er tæt på stagnerende 

under den tårnhøje inflation. Vi betragter stagflation som en mere 

langvarig tilstand, hvor væksten er svag så længe, at den i sidste 

ende genererer en markant forhøjet arbejdsløshed. Der kan vi 

ende, hvis fx kapacitetspres og efterspørgselsskift (ift. Rusland) i 

energimarkederne viser sig så vedvarende, at inflationen forbliver 

høj. I hovedscenariet ser vi situationen som mere forbigående, 

hvor arbejdsløsheden ikke kommer til at stige til grimme niveauer. 

I givet fald vil det være væsentligt anderledes end udviklingen i 

70’erne og start-80’erne.  

 

En række aktivmarkeder har allerede indregnet en økonomisk for-

værring. Cykliske aktier er globalt faldet med ca. 20%, kredit-

spænd i Europa og USA er steget betydeligt, og dollaren er styrket 

gennem foråret. I obligationsmarkedet flirter rentekurven med en 

invertering. En af markedets store bekymringer er også central-

bankernes manglende evne til at gribe ind, hvis økonomien eller 

aktiemarkedet tager et større dyk. De er langt hen ad vejen bundet 

på hænderne af den høje inflation. Det gør den nuværende situa-

tion ekstra skrøbelig.      

 

USA: Mildere ramt, men ikke immun 

USA har oplevet det mest langvarige inflationschok. Således har 

inflationen i USA nu ligget over 5% i præcis et år og over 7% hele 

vinteren og foråret. I Europa nåede vi først 5% denne vinter og 

7% i foråret. Til gengæld er den økonomiske robusthed over for 

inflationschokket en god del større i USA end hos os. Først og 

fremmest fordi lønvæksten er steget fra 3% til 6%, i takt med at 

inflationsstødet tog til i styrke. For det andet fordi meget stor fi-

nanspolitisk stimulans gav anledning til ekstraordinært høj opspa-

ring hos forbrugerne i USA under covid-krisen, som samlet svarer 

til omkring 11% af BNP (forbrugeropsparing ud over det niveau, 

der var forinden krisen). Selv hos den lavere middelklasse har der 

været overopsparet under krisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser væksten tage betydeligt af det næste år 

 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 

 

Finansielle vilkår strammet markant de sidste 6 måneder 

 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 

 

Råvareprischok har vagt stagflationsfrygten 

 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 
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De forhold medvirker til, at risikoen for recession i USA på kort sigt 

er klart forhøjet men dog ikke alarmerende høj (som i Europa). 

Men med tanke på den kraftige stramning af finansielle vilkår, som 

allerede har ramt, og med udsigten til pengepolitiske stramninger, 

der kan bringe styringsrenter i klart kontraktiv territorie, så stiger 

risikoen kraftigt, som vi bevæger os ind i 2023. Mens vi ser vækst 

lidt under trend (ca. 0,4% i kvartalet) de kommende kvartaler, så 

ser vi den i starten af 2023 bevæge sig klart under trend (0-0,2% 

i kvartalet). Lykkes det ikke at få væksten derned, så er det tvivl-

somt, om man kan genskabe det ”slack” i arbejdsmarkedet, som 

er nødvendigt for at knække inflationen.  

 

Med forventning om vækst på et så lavt niveau er det oplagt, at 

der er en meget beskeden fejlmargin, før økonomien ender i 

egentlig tilbagegang – og altså i recession. Og i virkeligheden er 

sondringen ikke vanvittig afgørende i et økonomisk perspektiv. Et 

par kvartaler med vækst lige under nul vil selvfølgelig forstærke 

det opadgående pres på arbejdsløsheden – og ikke mindst med-

virke til at fjerne den overefterspørgsel efter arbejdskraft, som +10 

mio. jobopslag indikerer. Men en beskeden tilbagegang vil næppe 

skabe så slem en dynamik i økonomien, at der opstår større stress 

i forbrugeres og virksomheders finansielle balancer eller i det fi-

nansielle system som helhed. Skulle det ske, så skaber det en 

mere alvor situation. Der eksisterer dog også en risiko for, at ud-

budsproblemerne ikke mindst i energi- og råvaremarkeder viser 

sig så vedvarende (fx hvis Ruslands olieproduktioner falder uven-

tet kraftigt), at selv en længere periode med rigtig svag vækst ikke 

leder til tilfredsstillende lav inflation. Dette udgør stagflationssce-

nariet, som vil ramme selskabernes indtjening og derigennem ak-

tiemarkedet rigtig hårdt. 

 

Et af usikkerhedsmomenterne ift. forbrugerne relaterer sig til den 

kraftigt svækkede forbrugertillid. Selv om forbrugerne aggregeret 

set har opsparing til at imødegå det chok til købekraften, som den 

høje inflation udgør, så kan svækket optimisme måske afholde 

dem fra at bruge den. Det er jævnfør ovenstående ikke hovedsce-

nariet, men en risiko. Vi ser allerede svækket detailsalg (målt re-

alt), men det samlede forbrug er robust frem til april. Boligmarke-

det, som dels har haft rigtig meget fart på gennem corona, og dels 

mere generelt har været hjulpet af lave renter, er i gang med at 

vågne op til en ny virkelighed – i USA som herhjemme. Boligpris-

stigningerne på 10-15% over de sidste par år koblet med en plud-

selig og voldsom stigning i finansieringsomkostningerne leder til 

et kraftigt forværret ”housing affordability index”, som vi venter, vil 

medvirke til at sende priserne (moderat) nedad – ikke mindst fordi 

byggeriet også ligger relativt højt, hvorfor en del nybyggeri lø-

bende kommer i udbud. Vi venter, at boliginvesteringerne vil se 

en svag periode de kommende år.  

 

Det politiske kommer i fokus over sensommeren og efteråret og 

kulminerer med midtvejsvalget i november. Vi vurderer dog ikke, 

at det for den økonomiske udvikling frem til udgangen af 2023 

spiller den helt store rolle. Det er pengepolitikken, der bliver afgø-

rende. De mest sandsynlige tiltag, hvorigennem politiske beslut-

ninger får indflydelse på væksten på kort sigt, er evt. nye sociale 

restriktioner pga. covid, såfremt disse igen viser sig nødvendige. 

En anden mulighed er forbrugsstøtteordninger for at mildne slaget 

fra inflationen. Det vil som generel politik forstærke inflationspres-

set og gøre arbejdet sværere for Fed og virker derfor mindre sand-

synligt.       

Amerikanske opsparinger stærkt forhøjede efter krisen 

 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 

 

Overefterspørgsel efter arbejdskraft skal nedbringes 

 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 

 

”Affordability” faldet væsentligt med rentestigning 

 

Note: Omkostning til finansiering af bolig (fast rente) ift. indkomst i USA 

Kilde: Macrbond, Nykredit Markets 
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Europa: Købekraftschok afmonterer overophedning 

Væksten er taget væsentligt af igennem 2022 som følge af pres 

på købekraften, højere renter og et højt kapacitetspres i dele af 

regionen (bl.a. Tyskland). På den anden side fortsætter genåbnin-

gen med at give medvind til den trængte servicesektor. EU-bor-

gernes meropsparing under krisen (6-6,5% af BNP) hjælper, 

mens folk med lave indkomster siden starten har fået gradvist 

større hjælp fra offentlige støttetiltag (bl.a. lavere benzinafgift i 

Tyskland). Det vil dog næppe vedvarende kunne holde hånden 

under væksten. Hårde nøgletal for april peger på markant svagere 

vækst i bl.a. industrien, og blandt husholdningerne er forbrugertil-

liden styrtdykket. Vi vurderer, at svagheden kulminerer i 3. kvartal, 

hvor vi ser den samlede økonomi gå helt i stå. Herefter ser vi træg 

bedring. Tempoet vil afhænge af, om covid-19 igen i efteråret/vin-

teren vil nødvendiggøre sociale restriktioner (gud forbyde det). 

Dertil kommer risikoen for, at Rusland lukker (endnu mere) for 

gasforsyningen. Det vil slå ud i endnu højere energipriser, ratio-

nering og nedlukning af produktion. Sker det på kort sigt vil reces-

sionen ramme Europa hurtigt. 

 

Europas arbejdsmarked er igennem 2021 blevet væsentligt 

strammere, og overalt i regionen rapporterer virksomheder fra alle 

brancher om betydelig mangel på arbejdskraft. Genopretning af 

beskæftigelsen har bragt arbejdsløsheden i eurozonen ned på re-

kordlave 6,8% – vel at mærke til trods for at den europæiske ar-

bejdsstyrke i dag (modsat USA’s) er væsentligt større end inden 

pandemien. Til gengæld er det samlede antal arbejdstimer godt 

0,6% lavere, hvilket primært udtrykker den fortsatte brug af jobs-

tøtteordninger i dele af regionen. Udfases de ordninger står Euro-

pas arbejdsstyrke velpositioneret til at modvirke overophedning 

over de kommende kvartaler. Men der er stor usikkerhed om den 

faktiske stramhed på arbejdsmarkedet lige nu, da de hidtidige lav-

punkter i arbejdsløsheden i Europa faldt i en tid, hvor de struktu-

relle problemer på arbejdsmarkederne i Europa var udbredte. 

 

I de fleste eurolande forbliver lønpresset fortsat afdæmpet, men 

det virker sandsynligt, at vi vil se lønpresset tiltage ret betydeligt i 

løbet af året. Det gælder ikke mindst i Tyskland, hvor kombinatio-

nen af et meget stramt arbejdsmarked og en 30% forhøjelse af 

minimumslønnen vil sætte spor i løndannelsen. Ændringen af mi-

nimumslønnen har ikke kun betydning for de lavest betalte an-

satte, men rokker også ved lønnen for personer, der ligger over 

men tæt på. De 700.000 ansatte inden for rengøring landede i juni 

en overenskomst, der har til hensigt at bibeholde deres afstand til 

minimumslønnen på 1 euro/time. Lykkes det dertil metalindustrien 

(10% af beskæftigelsen) at sikre en betragtelig stigning ved efter-

årets forhandlinger, så begynder tendensen i lønudviklingen i Eu-

ropas største økonomi pludselig at se anderledes ud. 

 

Højere lønvækst i eurozonen kan skubbe yderligere til inflationen 

og bekræfte ECB i, at en kraftig stramning er nødvendig, da løn-

væksten på sigt er afgørende for kerneinflationen. ECB signalerer 

allerede en ganske høj appetit på stramninger og ønsker ikke læn-

gere, at pengepolitikken skal virke ekspansivt. Således har man 

igennem 2. kvartal lavet et klart kursskifte og venter i juli at påbe-

gynde renteforhøjelser mens opkøbene udfases. Det har medført 

en markant stramning af finansielle vilkår – ikke mindst i periferi-

landene. For ECB gør finansiel fragmentering det svært at finde  

den rette ”dosis” for pengepolitikken. Man har derfor signaleret, at 

man er klar til at tage eksisterende og nye værktøjer i brug for at 

 

 

 

 

 

 

 

Genåbning har givet modvægt til negative væksteffekter 

b 
Kilde: Oxford University, Macrobond, Nykredit Markets 

 

Samlede arbejdstimer i EZ lavere end inden krisen 

 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 

 

Lønpres stadig afdæmpet, men hvor længe? 

 

Note: Løntracker bygger på månedlig lønstatistik for de 5 store eurolande 

vægtet på baggrund af økonomiens størrelse. 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 
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sikre et ensartet gennemslag på tværs af lande. 

 

Inflationen i eurozonen var i 1. kvartal primært drevet af energipri-

ser, men igennem april/maj har større dele af forbrugerprisindek-

set vist høje prisstigninger. ECB hæfter sig ved, at de langsigtede 

inflationsforventninger blandt forbrugere og virksomheder nu sti-

ger – dog uden for alvor at være alarmerende. Vi ser inflationen 

falde gradvist igennem 2022, men et niveau tættere på 2% virker 

først muligt i løbet af foråret 2023, hvor basiseffekter (negative) 

fra dette års energihop slår igennem. Til den tid vil det underlig-

gende inflationspres dog sandsynligvis være højere end i dag, og 

det vil fastholde ECB på stramningssporet igennem 2023. 

 

Danmark: Væksten bremser op igennem 2022 

Dansk økonomi deler mange af de europæiske udfordringer. De 

danske husholdninger er også pressede af den høje inflation, der 

de seneste måneder tilmed har vist tegn på at være mere bredt 

funderet end i eurozonen. Danmark er også længere i konjunktur-

cyklen og har et strammere arbejdsmarked end gennemsnittet. 

Det taler alt sammen for en lidt mere brat opbremsning, hvor 

dansk økonomi reelt ikke vokser fra primo til ultimo i år.  

 

Den høje inflation vil formentlig aftage en tand her over efteråret i 

år, men ventes ikke at nå 2% før et godt stykke ind i 2023. Det til 

trods for, at de danske overenskomstforhandlinger først for alvor 

tager fart næste år. Til den tid skal man sandsynligvis forhandle 

ud fra et væsentligt lavere inflationsniveau. De længerevarende 

inflationsudfordringer og en moderat vækst hos de vigtigste sam-

handelspartnere vil også næste år trykke væksten, der dog ventes 

at vende tilbage i et vist omfang. De lidt dystre udsigter flytter dog 

ikke nævneværdigt på presset på arbejdsmarkedet, og ledighe-

den ventes da også kun at stige marginalt. Det taler alt andet lige 

for et mere massivt lønpres og større inflationsudfordringer end i 

eurozonen på mellemlang sigt. 

 

Det kraftige skifte op i realkreditrenter i kølvandet på corona-kri-

sens store boligprisstigninger leder til en forventning om fald i bo-

ligpriserne på 5-10% over de kommende år (mest på lejligheder).  

 

Kina: Smertegrænsen for lavvækst nærmer sig 

Desværre er Kinas covid-strategi stadig helt central for landets 

økonomiske udvikling. Det gør det sværere ud fra et økonomisk 

perspektiv at optegne et hovedspor for væksten, for alt afhænger 

af, hvor længe nedlukningsinstrumentet forbliver det foretrukne i 

kampen mod covid. Nye nedlukninger i Shanghai og Beijing på 

baggrund af få tilfælde i midten af juni har næret investorernes 

bekymring for, at balancen mellem sundhed (smittekontrol) og 

vækst forbliver skæv i retning af det første. Skal Kina i flere peri-

oder over den kommende tid opretholde så stram en smittepolitik 

som over de seneste måneder, så vil det sætte et markant aftryk 

på den globale historie. Vi forventer, at smertegrænsen for varig-

heden af lavvækst i Kina ikke ligger langt væk, og ser dermed 

stærkere vækst hen over 2. halvår. Men det er en joker. På den 

anden side står stigende appetit fra myndighederne på vækstun-

derstøttende tiltag. De virker bare bedst i en (gen-)åben økonomi. 

For flere nuancer på Kina se vores update fra sidste måned (link).  

 

Resten af emerging markets er som altid en blandet pose bolsjer, 

hvor store dele af Østeuropa er præget af krigen i Ukraine og den 

Vi ser inflationen falde væsentligt tilbage det næste år 

 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 

 

Dansk arbejdsmarked rekordstramt 

 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 

 

Kreditimpuls tilsiger stærkere kinesisk vækst i H2 

 

Kilde: Macrobond, S&P, Nykredit Markets 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.info.nykredit.dk%2F%3Fqs%3D8dba445ecf04c4d0d6ef5bfa29bc752ea314d5010758ab3475b8aefb8a43f0823b83f0c3c5c2771503343b845070d6b93343e81746efe77f&data=05%7C01%7Cfrop%40nykredit.dk%7Cf77b60e0693643076c3708da2e632795%7Cb05b20f7d701422a8295d38ab501738b%7C0%7C1%7C637873300642195227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NajFno5ZJ7YgRw8TWkRq%2Bg5M9RTrlF7qlN6WGUjZ22U%3D&reserved=0
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mistede handel med Rusland. Latinamerika får hjælp af høje pri-

ser på råvarer, men viser normalvis også betydelig følsomhed 

over for amerikanske renter, som er steget og steget det seneste 

år. Endelig er Asien påvirket af situationen i Kina og har desuden 

stor importafhængighed inden for energi. Regionens fattigste 

lande udfordres til stadighed af de meget høje fødevarepriser. Vi 

venter derfor generelt en udfordrende tid for regionen som helhed. 

 

Olie: Gradvise prisfald, men usikkerhed er stor 

Olieprisen har siden nytår har udvist stor følsomhed over for kon-

flikten med Rusland. Det skyldes et stramt oliemarked, hvor kapa-

citeten til at øge produktionen er begrænset. Vesten har fra 2023 

lukket for to tredjedele af importen af russisk olie, og der er stor 

usikkerhed om, i hvor høj grad andre aftagere (bl.a. Indien og 

Kina) vil kunne overtage overskudsolien, pga. logistiske udfordrin-

ger. Resultatet kan være endnu større kamp om det resterende 

udbud i markedet. Udbudsbekymringen i oliemarkedet forstærkes 

af flere års underinvestering i USA samt udbuds- og produktions-

begrænsninger i OPEC, der samlet giver ringe mulighed for at af-

bøde ”tabet” af den russiske olie. På sigt vil efterspørgslen rea-

gere på de høje oliepriser, men på den korte bane begrænser ef-

fekter relateret til genåbningen(fx flyrejser) en opblødning af mar-

kedet. Der er derfor udsigt til fortsat høje oliepriser nær det aktu-

elle niveau (USD 110-115) den kommende tid. Mod slutningen af 

året venter vi et gradvist fald til USD 105. Udfaldsrummet er sym-

metrisk, men som vi har set på det seneste, vil usikkerheden om 

den fremtidige udbudssituation kunne give meget store udsving. 

 

Renter: Centralbankerne strammer mere  

Det står klart, at størsteparten af de vestlige centralbanker priori-

terer en kraftig og hurtig stramning af pengepolitikken. Også 

selvom det øger risikoen for fejldosering og efterfølgende reces-

sion. Vi forventer, at Federal Reserve (Fed) forhøjer ”fed funds”-

renten (øvre) til 4% i 1. kvartal 2023. Det er 50bp mere og sker 

langt hurtigere, end vi tidligere ventede i stramningsforløbet. De 

375bp over et år er det mest markante initiale stramningsforløb 

siden 1980. Vejen til 4% går over 75bp i juli, 50bp i september og 

25bp i november og december. I 1. kvartal 2023 venter vi i alt 

50bp. Det er sammen med QT tilstrækkeligt til at sikre den ”bløde 

landing”, vi har i prognosen. Men balancen er hårfin, og vores 

prognoser for markedsrenterne afspejler, at markedet for alvor vil 

begynde at spekulere i recession og pengepolitiske lempelser, al-

lerede inden den sidste renteforhøjelse er leveret. Vi venter, at 

den 10-årige amerikanske rente stiger til 4% inden årsskiftet for 

derefter at falde tilbage mod 3,5%.  

 

Stramningsforløbet fra ECB følger sammen mønster. Vi venter 

uforandret, at indlånsrenten forhøjes til 1,5%, men vi har øget tem-

poet, så den rente nås allerede i 1. kvartal 2023. På det tidspunkt 

er væksten svækket, og inflationen faldet markant, hvilket udløser 

en pause. Vejen til mulige pengepolitiske lempelser er dog mindre 

oplagt på kort sigt, så vi ser ikke fald i de korte markedsrenter. 

Men de lange obligationsrenter taber noget af den risikopræmie, 

der bygges op frem mod årsskiftet, hvor den 10-årige rente stiger 

mod 2,5%. Rentekurven flader ganske betydeligt, og 10-2 inver-

terer. I pengemarkedet venter vi, at markedsrenterne bevæger sig 

væk fra indlånsrenten og tættere på refi-renten, efterhånden som 

overskudslikviditeten reduceres. Samlet set er der udsigt til mar-

kant højere korte renter, og vi venter fx, at cibor3 stiger til 2% i 

slutningen af prognoseperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

Vil Rusland kunne afsætte sin sanktionerede olie? 

 
Note: Rød farver markerer den olie, der fra 2023 ventes at blive skåret af 

som følge af de vestlige sanktioner. 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 

 

Udsigt til betydelig stramning fra Federal Reserve 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 

 

Lange renter skyder efter toppen 

 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 
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Valuta: Carry og vækstfølsomhed styrer kurserne 

Kombinationen af risikoaversion og udvidelse af rentespænd un-

derstøtter en fortsat stærk USD. Men recessionsrisikoen skifter 

gradvist fra Europa til USA, og det vil få USD til at tabe største-

parten af styrkelsen fra de seneste måneder igen på lidt længere 

sigt. Nationalbanken følger med ECB, og vi venter kun en svag 

indsnævring af de dansk/tyske spænd over de kommende år. Ef-

ter en lang periode med konstante udvidelser af swapspænd til 

historiske højder ser vi endelig tegn på stabilisering. På trods af 

fladningen af rentekurven venter vi en svag indsnævring i det 

kommende år, der også vil hjælpe realkreditmarkedet lidt.  

 

Norges Bank, Riksbanken og Bank of England (BoE) er også på 

stramningskurs. Vi finder, at markedets forventninger til stramnin-

gerne fra BoE er overdrevne, og fastholder forventningen om en 

svækkelse af GBP. Både Norges Bank og Riksbanken vil få svært 

ved at overgå stramningsforløbet fra Fed og ECB og står derfor til 

at tabe på ”carry-spillet”. Men vi anser både SEK og NOK for un-

dervurderet. NOK i et omfang, vi ikke har set i nyere tid. Vi fast-

holder derfor vores styrkelsesprofil, men dæmper tempoet i de 

kortsigtede prognoser. Udsigten til en svækkelse af det globale 

vækstmomentum i efteråret og risikoaversionen vil tynge på SEK 

og NOK over de næste tre-seks måneder. På længere sigt venter 

vi en pæn styrkelse.  

 

Strategi: Recession er ikke inddiskonteret 

De finansielle markeder har oplevet et chok af den anden verden. 

Den voldsomme udvikling i inflationen –  fra negativ i 2020 til tæt 

på tocifret i 2022 – er som bekendt blevet efterfulgt af et enormt 

skifte i forventningerne til styrringsrenter og i lange renter. Samlet 

set har det undermineret værdiansættelsen af en række aktiver, 

som af samme grund enten er faldet i pris (fx aktier) eller har ud-

sigt til fald (fx boliger). Udviklingen har været smertefuld for inve-

storer over én kam. De har oplevet ringe afkast på stort set alle 

aktiver. Selv ”ukorrelerede” og ”sikre” (!!) aktiver som guld og bit-

coin har tabt stort. 

 

Skal man finde en positiv vinkel, så betyder tilpasningen også, at 

det fremadrettede afkastpotentiale er godt i gang med at blive 

genoprettet. Det gælder selvfølgelig obligationsmarkedet, som nu 

tilbyder en højere (real)rente. Rentebevægelsen har som nævnt 

ovenfor medført kursfald på en række andre aktiver. Det har sæn-

ket prisfastsættelsen på de pågældende aktiver, og udviklingen 

medfører, at det absolutte afkastpotentiale (fremadskuende) er 

blevet forhøjet. Det forekommer at være en sundere ligevægt med 

realrenter, der rykker sig op i positivt territorie. I hvert fald var der 

i perioden, inden renterne satte i vejret, i stadig højere grad tegn 

på spekulativ og risikabel (naiv) positionstagning i dele af marke-

det. Høj prisfastsættelse af SPACs (tomme investeringsselska-

ber) og et større antal tabsgenererende selskaber – og ikke 

mindst udviklingen i kryptomarkedet – vidnede om den tendens.  

 

Vi vurderer altså generelt, at de stigende renter er hovedelemen-

tet i tilpasningen i fx aktiemarkedet. Det betyder også, at skulle 

recessionsfrygten dale over de kommende kvartaler, så vil det helt 

givet sende aktiekurserne i vejret, men en fuldstændig reversering 

af kursfaldet på kort sigt forekommer selv i det scenarie ureali-

stisk. Trods kursfaldet synes aktiemarkedet med andre ord ikke 

ekstraordinært attraktivt i dag. Man kan endda sige, at med en 

Risikoaversionen og rentespænd har styrket USD 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 

 

Risikopræmie på aktier ikke høj i historisk kontekst  

 

Kilde: Bloomberg, Macrobond, Nykredit Markets 

 

Tilpasning afspejler til dels ”sund” udrensning 

 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 



 

8 
 

relativt høj risiko for recession over de kommende 12-18 måne-

der, så er sandsynligheden for et fald i indtjening og aktiekurser 

betydeligt. Hvis aktiekurserne først og fremmest er faldet pga. ren-

terne, så kan en recession sagtens udløse yderligere fald på 10-

20%. I det scenarie venter vi, at de lange renter vil falde lidt igen 

og dermed understøtte obligationerne. Omvendt vil yderligere 

stigninger i lange renter ikke nødvendigvis gå hånd i hånd med 

bedre udsigter for selskaberne. Det afhænger af, om det drives af 

forværret inflationsfrygt eller bedrede vækstudsigter. Selv i det 

sidste tilfælde vil de højere renter have en dæmpende effekt på 

vækstaktierne. Ovenstående argumentation begrunder vores al-

lokeringsændring, hvor vi undervægter aktier mod stats- og real-

kreditobligationer. Vi har tilsvarende sænket kredit til undervægt 

(se uddybningen i kreditafsnittet). Vi har siden december anbefa-

let en undervægt af varighed i obligationsbeholdningen. Med skif-

tet op i lange renter og forhøjet recessionsrisiko, så virker balan-

cen mellem risiko og afkastpotentiale bedre. Vi hæver derfor va-

righeden til neutral. 

 

Realkredit: Udstedelse er rykket ind ad kurven 

En gradvis inddiskontering af kraftigere og kraftigere stramnings-

forløb fra centralbankerne for at få inflationen under kontrol har 

foreløbigt resulteret i en markant stejlere rentekurve med kraftig 

stigning i de lange renter, der navnlig har ramt 30-årige konverter-

bare obligationer. Kuponen for udstedelsesobligationen i det 30-

årige segment er gået fra 0,5% til 5% på mindre end halvandet år. 

De lange konverterbare er desuden presset af voldsomme 

spændudsving og stigning i rentevolatiliteter. Udstedelsen i det 

danske realkreditmarked er gradvist flyttet ind ad kurven til først 

3- og 5-årige rentetilpasningsobligationer og senest til floaters, 

mens de voldsomme kursfald på de konverterbare har skabt inte-

resse fra låntagere for at opkonvertere til lån i en højere kupon 

eller foretage skrå konverteringer til variabelt forrentede lån. Så-

ledes er udstedelsen steget kraftigt i floaters og rentetilpasnings-

obligationer, mens låntagernes tilbagekøb i lange konverterbare 

med lav kupon har resulteret i negativ nettoudstedelse i konver-

terbare. Udlandets ejerandel af danske konverterbare obligationer 

har været marginalt faldende de seneste måneder, og udenland-

ske investorer har især reduceret beholdningen af lavkuponer og 

købt konverterbare med en kupon på 2,5% og højere, hvilket mod-

svarer låntagernes opkonverteringer fra især 1%-lån til lån med 

højere kuponer. Med reduktionen er udlandets ejerandel faldet til 

34,0%, mens Forsikring og Pensions ejerandel af konverterbare 

er øget til 35,3%, som dermed igen overstiger udlandets. 

 

Sektorstrategi: Undgå ensidig eksponering 

På aktiesiden søger vi fortsat en balanceret eksponering på tværs 

af sektorer og stilarter. I vores nyligt udsendte sektorstrategi (se 

link) erstattede vi Finans med Råvarer/Materialer som overvægt. 

Råvarer/Materialer har på ryggen af høje priser på bl.a. industri-

metaller igennem krisen haft en solid vækst i de frie penge-

strømme såvel som i udlodningerne. Sektoren er (som Finans) 

billigt prisfastsat og har igennem den foreløbige del af 2022 været 

et effektivt hedge mod stigende inflationsbekymring og geopolitisk 

usikkerhed. Det er egenskaber, der også i den kommende periode 

vurderes at øge robustheden af den samlede strategi. Råva-

rer/Materialer er desuden positivt eksponeret mod en bedring i  ki-

nesisk vækst efter forårets nedlukninger. Vores overvægtede sek-

torer tæller i dag desuden IT og Sundhed, der begge har stærke  

 

 

 

 

 

 

Investeringsstrategi: Risikoeksponering sænkes 

 
Kilde: Nykredit Markets 

 

Voldsomt pres på danske konverterbare siden årsskiftet 

 

Kilde: Nykredit Markets 

 

Sektorstrategi (Nykredit Markets) 

 Undervægt Neutral Overvægt 

Cyklisk Forbrug  ♦  

Energi  ♦  

Finans  ♦  

Forsyning  ♦  

Industri ♦   

IT/Teknologi   ♦ 

Kommunikation ♦   

Råvarer/Materialer   ♦ 

Stabilt Forbrug ♦   

Sundhed   ♦ 

    

Europæisk auto*   ♦ 

Kinesiske aktier*   ♦ 

* Temainvestering (høj risiko) 

Kilde: Nykredit Markets 

Høj risikoLav risiko

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.info.nykredit.dk%2F%3Fqs%3D44451ff204b51be6baebe65a189d023f016a6a49b92abbb5f42d43a120d7b8a9d7babd3ae4ffd145a02b6e335621d2cd5f777ed2df920d929681f6cc136d8ab5&data=05%7C01%7Cfrop%40nykredit.dk%7C3ae9af8cfe9146f6424408da3e397d1e%7Cb05b20f7d701422a8295d38ab501738b%7C0%7C1%7C637890713868819781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YeZ6kqmCZ87uQcp%2Bh00VqXN09j%2Fl%2FhVs2aTsmJ2HjxE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.info.nykredit.dk%2F%3Fqs%3D44451ff204b51be6baebe65a189d023f016a6a49b92abbb5f42d43a120d7b8a9d7babd3ae4ffd145a02b6e335621d2cd5f777ed2df920d929681f6cc136d8ab5&data=05%7C01%7Cfrop%40nykredit.dk%7C3ae9af8cfe9146f6424408da3e397d1e%7Cb05b20f7d701422a8295d38ab501738b%7C0%7C1%7C637890713868819781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YeZ6kqmCZ87uQcp%2Bh00VqXN09j%2Fl%2FhVs2aTsmJ2HjxE%3D&reserved=0
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strukturelle historier og derfor i  vores optik bør stå mere robust 

end det brede marked i tilfælde af større økonomisk afmatning. 

Vores foretrukne høj-risiko/opportunistiske temacases forbliver ki-

nesiske aktier samt europæisk auto. 

 

Pengepolitisk stramning, bløde landinger og aktier 

Enhver pengepolitisk stramningscyklus sætter typisk gang i dis-

kussioner om, hvorvidt en recession kan være forestående. Det 

er ingen tilfældighed. I langt de fleste tilfælde, hvor Fed strammer 

politikken, så ender det med økonomisk tilbagegang, stigende ar-

bejdsløshed mv. Ud af de ni stramningscykler, som Fed har fore-

stået siden 1970, så er de seks endt i recession inden for en kor-

tere årrække, efter stramningscyklen blev iværksat. Nogle gange 

inden for et års tid (1973, 1982, 2001). Til andre tider op til eller 

mere end tre år efter (1980, 1990, 2007). Enkelte gange er det 

lykkedes Fed at bremse væksten fra høj til moderat uden at slukke 

helt for den (1983/84, 1994, 2015). Evalueringen af den samlede 

periode vidner om, at det er en svær opgave at skabe en såkaldt 

blød landing. Men historien viser også, at det ikke er umuligt. 

 

Det næste spørgsmål, der rejser sig, er, hvor meget det betyder 

for markedet. Gør det en stor forskel, om det ender i recession 

eller ej – eller bidrager højere renter og forværrede likviditetsfor 

hold (der typisk går hånd i hånd) i sig selv til problemer i aktiemar-

kedet i en sådan grad, at bløde landinger ikke adskiller sig vold-

somt fra recessioner. Det sidste kan man hurtigt svare nej til. Det 

gør typisk en relativt stor forskel, om økonomien ligefrem oplever 

en så svag udvikling, at indtjeningen svækkes voldsomt. Det sker 

typisk kun i recessioner, og det er hovedforklaringen på, at udvik-

lingen i aktiemarkedet under recessioner generelt er svagere end 

under de bløde landinger. Men recessioner er også ganske for-

skellige, og i størstedelen af dem, så har aktiemarkedet ikke ud-

viklet sig slemt, hvis perspektivet er et par år. I de mildere tilfælde 

har totalafkastet på S&P500 to år efter første renteforhøjelse lig-

get på omkring nul eller bedre, og efter tre år har det ligget på 30-

40%. Under de værste recessioner/bear-markeder ligger kurserne 

efter to år op til 40% lavere end før første renteforhøjelse, og de 

er stadig 20-25% under vand tre år efter. 

 

Kredit: High-yield inddiskonterer stigning i defaults 

Kredit har som de øvrige aktivklasser mærket modvinden fra øget 

vækstbekymring og stigende statsrenter siden årsskiftet. Kredit-

præmien på særligt europæisk high-yield er kørt ud. Det nuvæ-

rende niveau vil sandsynligvis efterlade en langsigtet investor 

(buy-and-hold) med et nogenlunde merafkast ift. stater. Udgangs-

punktet for den vurdering er, at en slem økonomisk nedtur og en 

deraf afledt større konkursbølge undgås (se figur). Spekulationer 

herom vil næppe forsvinde lige foreløbig, og på kort sigt ser vi 

anledning til at forvente høj volatilitet – først og fremmest udløst 

af en stigning i konkursraterne som følge af økonomisk stagnation 

og højt omkostningspres. Dertil kommer ECB’s afvikling af sit QE-

program, der siden introduktionen i 2015 har været en vigtig støtte 

for europæisk kredit såvel som for risikomæssigt relaterede mar-

keder (fx italienske stater). Den fleksible geninvesteringspolitik i 

PEPP (ECB’s pandemiske opkøbsprogram) samt introduktionen 

af et nyt anti-fragmenteringsværktøj kan afbøde lidt, men der er 

grænser for, hvor langt ECB kan gå med det aktuelle inflationsbil-

lede. Taktisk opvejer den forhøjede carry derfor i vores optik 

endnu ikke de kortsigtede risikofaktorer, og vi har på den bag-

Orkestrering af en blød landing har historisk været svært 

 

Kilde: Macrobond, Nykredit Markets 

 

Stor afvigelse i aktieafkast under stramningsperioder 

 
Note: Rød linje viser gennemsnit under stramningsperiode, sort stiplet er 

gennemsnitligt afkast over tid 

Kilde: Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 

 

OAS afspejler meget negative forventninger til kredittab 

 

Kilde:  Macrobond, Bloomberg, Nykredit Markets 
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grund for nylig sænket vores eksponering mod kredit som aktiv-

klasse til undervægt. Inden for europæisk kredit fastholder vi en 

neutral allokering på tværs af high-yield og investment grade.



 

11 

 

 
 
DISCLOSURE 

Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er en finansiel virksomhed, der 

er under tilsyn af Finanstilsynet. 

 

Denne analyse er en "ikke-uafhængig analyse" udarbejdet af Advisory Services i Nykredit Markets. Ikke-uafhængige analyser er mar-

kedsføringsmateriale og udgør ikke-uafhængige objektive investeringsanalyser, og de er derfor ikke underlagt de juridiske krav, som 

gælder for uafhængige investeringsanalyser. Der gælder derfor heller ikke et handelsforbud inden udbredelsen af markedsføringsmate-

rialet. 

 

DISCLAIMER 

Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materia-

let til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. 

 

Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefa-

linger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de specifikke finansielle instrumenter, og Nykredit Markets påtager sig intet an-

svar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet.  

 

Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indika-

tor for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativ. Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indi-

kator for fremtidig kursudvikling, og kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i 

valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at 

skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder 

oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. 

 

Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage 

køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomhe-

der, der er omtalt i materialet. 

 

Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. 
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