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Industricyklisk tilbagegang i 2015  

Olieprisen har siden nytår oplevet et dyk fra 38 

dollar per tønde til under 30 dollar, hvilket 

svarer til et fald på over 20 procent. Prisfaldet 

kommer i forlængelse af et generelt prisfald på 

råvarer i andet halvår af 2015, som både 

reflekterer en svagere økonomisk udvikling 

globalt og samtidig sætter sit præg på samme 

udvikling.  

 

Særligt erhvervsvirksomheder med direkte og 

indirekte berøring med råvaremarkedet har fået 

nedgangen at føle, og industrivirksomheder 

generelt har oplevet ordrenedgang, hvilket får 

lagrene til at vokse. OECDs ledende indikator 

for de økonomiske konjunkturer skiftede i 

august fra opbremsning til nedtur.  

 

Lavere råvarepriser, særligt lavere pris på olie, 

vil normalt være gavnligt for forbrugerne, men 

den overordnede effekt er denne gang negativ 

med finansiel uro og deraf afledt fald i 

forbruger-og erhvervstillid. Faldet i råvarepriser 

øger også frygten for deflation, hvor et fald i 

det generelle prisniveau over længere tid får 

forbrugere og virksomheder til at være 

tilbageholdende med forbrug og investering i 

forventning om billigere priser forude.  

 

Særligt den europæiske centralbank har i 2015 

forsøgt at dæmme op for den negative 

prisudvikling. ECB iværksatte i starten af forrige 

år et såkaldt ”kvantitativt opkøbsprogram”, 

hvor centralbanken skal erhverve for EUR 60 

mia. europæiske rentebærende aktiver per 

måned frem til september 2016. Et 

opkøbsprogram, som i slutningen af året blev 

forlænget til minimum marts 2017.   

 

Trods svagere økonomisk udvikling i industrien, 

er arbejdsløshedsprocenten i OECD-området 

faldet yderligere til nu 6,6%. For første gang i 

flere år har udviklingen i Europa bidraget 

positivt til udviklingen. 

 

Pæne absolutte og relative afkast 

På trods af de udfordrende finansielle markeder 

i 2015 som helhed, har de fleste porteføljer i 

Privat Portefølje leveret positive afkast, absolut 

såvel som relativt.  

 

Ser vi først nærmere på porteføljerne med en 

høj andel af obligationer, så klarer disse sig 

porteføljer sig generelt bedre end deres 

respektive benchmark. En portefølje bestående 

af 80% obligationer og 20% aktier har 

eksempelvis givet et afkast på 2,61% i 2015, 

mens benchmarkafkastet ligger på 2,24%.  

 

Det positive relative afkast stammer 

hovedsageligt fra en overvægt af aktier i 

hovedparten af første kvartal, og desuden har 

den relativt høje allokering til danske aktier 

også bidraget positivt til det relative afkast. 

 

Porteføljerne med en høj aktieandel har absolut 

og relativt set klaret sig bedre end porteføljer 

med en lav aktieandel. En portefølje bestående 

af 75% aktier og 25% obligationer har 

eksempelvis givet et afkast på 8,75%, hvilket 

er højere end benchmarkafkastet på 7,01%.  
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Ligesom for porteføljerne med en lav 

aktieandel, er det især en overvægt af aktier i 

en stor del af første kvartal, der bidrager til det 

pæne relative afkast samt den høje allokering 

til danske aktier. 

 

Porteføljerne uden alternativer har leveret et 

afkast på niveau med porteføljer med 

alternativer. 

 

MMI Nye Aktiemarkeder 

Vores forvalter på Nye Aktiemarker, Sands, er 

en aktiv forvalter, som afviger markant fra 

benchmark. Et omskifteligt marked anført af 

Kina, betød at afkastet for 2015 også svingede 

undervejs, men set over hele året har Sands 

performet særdeles flot og er den bedste 

forvalter i Emerging Markets kategorien i 

Danmark i 2015. Markedet faldt med ca. 5% 

over året, mens Sands leverede et positivt 

afkast på 1%. Det er især en række gode 

aktievalg relateret til stigende internet aktivitet 

(on-line rejser, handel m.v.), som har bidraget 

til et afkast, der har været højere end 

markedsafkastet generelt. Også overvægten til 

Indien har været positiv. I 4. kvartal var det i 

høj grad de internet-relaterede selskaber, som 

oplevede store stigninger, hvilket er et 

væsentligt tema i Sands’ portefølje. 

 

Strategiændring på Nye 

obligationsmarkeder bærer frugt 

I juli måned skiftede vi strategi på Nye 

obligationsmarkeder, så der nu investeres bredt 

på markedet fremfor kun i lokal valuta. 

Strategiændringen har både til hensigt at 

nedbringe risikoen, og at give forvalteren mere 

fleksibilitet i forhold til at navigere rundt i 

markedet. Ligesom aktiemarkedet har også 

obligationsmarkedet i emerging markets været 

særdeles volatilt, og her har det været en 

gevinst med en mere balanceret portefølje. 

Således er afkast-forskellen mellem den gamle 

strategi og den nye strategi knap 4% siden 

strategiændringen i juli. Mange valutaer er 

blevet svækket overfor den stærke US dollar, 

så en lavere allokering hertil har alt andet lige 

været positiv. 

 

Forventninger til den kommende periode 

Den industricykliske tilbagegang har nu varet 

siden starten af 2014, og markante prisfald på 

energipriser og industrimetaller bør give bedre 

forudsætninger fremover. Det kan betyde flere 

ordrer, mere salg og en generel nedgang i 

lagerbeholdningerne.  

 

Vi ser en mulighed for, at sidste års tilbagegang 

kan blive vendt til ekspansion i 2016. Kina vil 

føre en lempelig pengepolitik for at sparke nyt 

liv i sin fremstillingsindustri, og forbedres 

rammerne for både industri og arbejdsmarked, 

som vi forventer, kan 2016 blive et år, hvor 

man som investor bliver belønnet for at tage 

risiko i form af aktier og fx europæiske 

erhvervsobligationer.  
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