
 

 

Status på 1. kvartal 2016 i Nykredit Privat Portefølje 

Lunkne udsigter for den globale økonomi  

Den toneangivende økonomiske indikator, CLI, 

som tager pulsen på verdensøkonomiens 

aktuelle tilstand, peger i 2016 på fortsat 

mathed og tilbagegang. Varerne hober sig op 

på hylderne og på lagerene, handelsaktiviteten 

er lav og erhvervsledernes tro på fremtiden 

daler. Dette har været tendensen globalt over 

de seneste kvartaler.  

 

Olieprisen faldt i de første uger af året til under 

30 dollar pr tønde, men sluttede første kvartal i 

et niveau omkring 40 dollar efter 

fællesudmeldinger fra blandt andet Saudi 

Arabien og Rusland om ikke at øge 

olieproduktionen yderligere.  

 

Lavere oliepriser og svage vækstudsigter gør 

centralbankerne bekymrede for deflation. I 

Europa lancerede ECB i marts sit tredje 

obligationsopkøbsprogram på blot tolv 

måneder. Opkøbsprogrammet blev hævet til 80 

mia. euro om måneden og blev udvidet til også 

at indeholde europæiske erhvervsobligationer 

med højeste rating. I USA indikerede 

centralbanken, at styringsrenten kun i 

begrænset omfang ville blive hævet i 2016. Det 

er nye toner i forhold til samme centralbanks 

udmeldinger i december.   

 

Udfordrende start på 2016 

Den udfordrende start for aktiemarkederne i 

2016, har især påvirket de aktietunge 

porteføljer i Privat Portefølje. Således er det 

kun de mest defensive porteføljer, der er 

kommet igennem første kvartal af 2016 med 

positive afkast. 

Porteføljer med høj obligationsandel har klaret 

sig på niveau med deres respektive benchmark, 

eller en anelse dårligere. En portefølje 

bestående af 80% obligationer og 20% aktier 

har eksempelvis givet et afkast på 0,45% i 

første kvartal af 2016, mens benchmarkafkastet 

ligger på 0,54%.  

 

Flere forvalterne på enkelte aktivklasser har 

bidraget negativt med afkast, der ikke har levet 

op til forventningerne.  

  

Porteføljerne med høj aktieandel har klaret sig 

dårligere end benchmark og dårligere end 

porteføljer med en lav aktieandel. Afkastet for 

en portefølje med 75% aktier og 25% 

obligationer har givet et afkast på -3,80% mod 

et afkast for benchmark på -2,98%. Ligesom 

for porteføljerne med en lav aktieandel, er det 

især forvaltningen indenfor de enkelte 

aktivklasser som bidrager negativt til det 

samlede relative afkast. 

 

Porteføljerne uden alternativer har leveret et 

afkast på niveau med porteføljer med 

alternativer. 

 

Ny investering i Nykredit Alternativer 

Nykredit Alternativer har givet et tilsagn til AMP 

Capital Global Infrastructure Fund (GIF), der 

har som strategi at investere i eksisterende 

infrastruktur i OECD-lande. GIF består indtil 

videre af syv investeringer fordelt på sektorerne 

transport, energi og forsyning.  

 

GIF vil i løbet af de næste år udbygge 

porteføljen med flere investeringer, hvilket bl.a. 
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vil betyde, at der også forventes investeringer i 

USA og eventuelt Australien. 

 

AMP Capital investerer i det såkaldte ”mellem-

marked”, dvs. i aktiver der hverken er for store 

eller for små. Det er dermed ikke såkaldte 

”trofæ-aktiver”, som er almindelige kendte i 

Danmark. Begrundelsen er, at konkurrencen for 

disse aktiver er mindre, da de store 

pensionskasser og en række kapitalforvaltere 

ikke er interesserede i relativt små aktiver.  

 

AMP Capitals infrastrukturteam består af 60 

personer, der har ansvaret for investeringer for 

samlet set godt $10 mia. Af disse er 19 

personer dedikerede til AMP Capital Global 

Infrastructure Fund.  

 

AMP Capital GIF teamet ledes af Boe Pahari, der 

har mere end 25 års erfaring i den finansielle 

sektor. Han og resten af teamet har stor 

erfaring med infrastrukturinvesteringer. 

 

Vanskeligt kvartal for aktiv forvaltning 

Antallet af aktieforvaltere, der slog deres 

benchmark var i 1. kvartal 2016 det laveste i 20 

år, ifølge en opgørelse som dagbladet Børsen 

har lavet. Forklaringen er i høj grad en kraftig 

rotation i markedet, hvor nogle af de sektorer, 

der performede bedst i 2015, har klaret sig 

dårligst i første kvartal i år – og omvendt. Det 

gælder henholdsvis sundhedssektoren og 

energisektoren, som i årets første kvartal har 

udviklet sig stik modsat af året før. 

Olieprisfaldet ramte fx energisektoren hårdt i 

2015, men efter en olieprisstigning i år på 40% 

er sektoren blandt de bedst performende.   

Aktieforvalterne i Privat Portefølje er naturligvis 

også påvirkede. På trods af at Harding Loevner 

har leveret et negativt merafkast i første 

kvartal, er de placeret i top 20% i forhold til 

konkurrenterne, hvilket med tydelighed viser at 

det har været en svær periode. 

 

Forventninger til den kommende periode 

Ved indgangen til andet kvartal ser vi lys 

forude. Særligt i USA tyder de seneste data på, 

at ordreindgangen igen kan være stigende.  

 

Olieprisen er dog fortsat et ”wildcard” for 

udviklingen i finansmarkedet, da oliepriser og 

aktiekurser har en tendens til at stige og falde i 

takt, så længe olieprisen er under 50 dollar per 

tønde. Olieprisen steg også i de første måneder 

af 2015, og det er bemærkelsesværdigt, at det 

også i dag synes drevet – i hvert fald delvist – 

af samme spekulative handler, som dengang.  

 

Udsigten til øget økonomisk vækst bør dog 

isoleret set medføre en periode med mere 

stabile risikopræmier. I lyset af de seneste 

prisstigninger på råvaremarkedet må det 

forventes, at de aktuelt ekstremt lave 

inflationsforventninger vil blive opjusteret.  

 

I et sådant miljø er der udsigt til beskedne 

afkast på danske stats- og 

realkreditobligationer, hvilket igen giver 

potentiale til et relativt højere afkast på såvel 

aktier som erhvervsobligationer. Lempelig 

pengepolitik i Europa gør europæiske 

erhvervsobligationer særligt attraktive 

sammenlignet med amerikanske.  


