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Vi har efterhånden skrevet det mange gange, men vi kan bare endnu 
engang konstatere, at når der opstår usikkerhed om økonomien i et 
selskab, et land eller en region, er markederne lynhurtige til at reagere 
med kursfald.  

På det seneste har blandt andet den politiske situation i Italien vakt 
bekymring. Mens markederne umiddelbart kan ånde lettet op over, at 
der ikke bliver udskrevet et nyt valg med risiko for en afstemning om 
euromedlemskabet, skal man igen fokusere på den økonomiske 
situation. Regeringen ønsker et massivt program for at stimulere 
økonomien via finanspolitiske lempelser. Forslag om at sænke 
pensionsalderen og indføre borgerløn er dog ikke med til at øge 
produktiviteten i samfundet, og det er derfor særdeles usikkert om det 
vil hjælpe økonomien på fode på sigt. Mon ikke vi kommer til at høre 
mere om den sag de kommende måneder! 

I Europa går det derudover pænt fremad. Arbejdsløsheden falder, og 
ligger i eurozonen på 8,5%, hvilket er det laveste i 10 år. Faldende 
arbejdsløshed er med til at sætte skub i økonomien, hvilket blandt 
andet kan ses ved stigende inflation, som er helt i tråd med den 
ønskede udvikling skitseret af den Europæiske Centralbank, ECB. 
Derfor må det fortsat forventes at ECB langsomt neddrosler de opkøb 
af obligationer, som man gennem en årrække har brugt til at stimulere 
økonomien med. Dette er i sig selv positivt, men vil også medføre en 
højere rente, som kan påvirke kurserne på obligationer negativt. 

Heller ikke denne måned kommer vi uden om at nævne Præsident 
Trump og de tariffer på stål- og aluminiumimport, som han har lagt på 
overfor EU, Mexico og Canada. USA har dermed lagt sig ud med sin 
største, tredje- og fjerdestørste samhandelspartner. Kina, som er den 
næststørste samhandelsparter, er man allerede i konflikt med efter 
indførslen af betydelige importafgifter. Afgifternes størrelse i sig selv 
bringer ikke økonomien i knæ. Trumps troværdighed, brud med 
normer og gældende aftaler betyder, at øvrige lande ikke kan have 
tillid til USA – og det er et stort problem! 

 



 

 

AFKAST: 

 ÆNDRING I % 

 
Aktuel 
værdi Måned Å-t-d 

Seneste  
12 mdr.  

AKTIER 

DANMARK     
OMX C25 1.157,28 0,10 -1,02 -1,08 
EUROPA     
Eurostoxx 50 3.406,65 -3,67 -2,78 -4,16 
DAX (Tyskland) 12.604,89 -0,06 -2,42 -0,08 
USA     
Dow Jones 24.415,84 1,05 -1,23 16,22 
Nasdaq 7.442,12 5,32 7,80 20,06 
ØVRIGE     
Nikkei (Japan) 22.171,35 -1,32 -2,61 12,83 
Shanghai (Kina) 3.073,06 -0,30 -7,08 -1,42 

RÅVARER 

Brent olie 77,57 3,97 16,46 52,25 
Guld 1.298,09 -1,29 -0,35 2,32 

ANDET 

DK 10-årig rente (swap)* 1,09 -0,08 0,05 0,07 
Volatilitet (S&P 500) 15,43 -3,14 39,76 48,22 
USD / DKK 6,37 3,37 2,73 -3,63 

  
*absolut ændring 

Sammenlignes ovenstående med afkastet for Skjern Bank 
Profilinvestering, kan vi med glæde konstatere, at stort set alle 
investeringer indeholdende aktier har positivt afkast ultimo maj. Dette er 
særdeles tilfredsstillende, da det af de store indeks ellers kun er det 
amerikanske Nasdaq-indeks, der er i positivt terræn for året. 

Investeringsafkastet på danske obligationer har været marginalt negativt 
i årets første måneder som følge af den stigende rente. På obligationer 
med kreditrisiko har kursfaldet været forstærket af den generelle 
usikkerhed på markederne, så obligationsinvesteringerne samlet set 
ligger med små negative afkast ved udgangen af maj måned. 

Afkastet for blandede porteføljer i Skjern Bank Profilinvestering ligger 
ultimo maj mellem -0,6% og +1,6%. Afkastet er lavest i porteføljer med 
høj obligationsandel og lang horisont, hvor der ligger en forholdsmæssig 
større andel af obligationer med kreditrisiko. Afkast er størst i porteføljer 
med størst aktieandel. 


