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Leder

Kære
investor
Velkommen til et magasin med en god blanding af
dybdegående artikler, easy reading og aktuelle nyheder i
noteform. Vi har sammensat et bredt og relevant miks og
ønsker alle vores investorer god læselyst.
Vi er godt i gang med 2017, hvor røgen efter Brexit og
det amerikanske valg har lagt sig – om ikke andet så for
en stund.
Vi lancerede fire nye mix-afdelinger tilbage i januar med en
blanding af aktier og obligationer. Der er blevet taget rigtig
godt imod de nye afdelinger af vore investorer. Et produkt,
der er enkelt og for de fleste let at forstå, men alligevel
sker der en del nede i motoren, og motoren kører godt.
Afkastene har været solide.
Herudover har vi i starten af juni måned tilpasset vort
produktudbud til de nye såkaldte MIFID II-regler, der
kort fortalt går ud på, at det dels skal være lettere for en
investor at følge med i, hvilke omkostninger der indgår, og
dels, at dem vi har til at rådgive om vore produkter, kun
må modtage og beholde en honorering fra Handelsinvest,
hvis de har ydet vore investorer kvalificeret rådgivning.
Regelsættet er meget omfattende, så ovenstående er ikke
udtømmende beskrevet.
Første halvår i 2017 har været meget gunstigt for
investorer generelt og dermed også for vore investorer
i Handelsinvest. Kan det fortsætte?
Det kan vi måske give svaret på til vore kommende investorarrangementer, der i år afholdes i starten af oktober.
Du kan læse mere om, hvor du tilmelder dig, på bagsiden
af dette magasin. Vi har i lighed med tidligere lagt et program, hvor ikke alt drejer sig om investering – vi vil glæde
os til at se dig til en uhøjtidelig aften i Herning, Århus eller
Værløse.
Fortsat god sommer.

Henrik Kragh
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Noter

➝ Væksten i Europa vil præge aktiemarkedet det kommende år, mens
en manglende indfrielse af Trumps
valgløfter vil påvirke det amerikanske marked, vurderer Handelsbankens investeringschef Anders Kjær.
1. Vi har i 1. halvår 2017 været vidner
til pæne kursstigninger på de fleste
aktiemarkeder. Eeuropæiske aktier
har bidraget mest, de amerikanske
er steget mere moderat, og målt i
DKK er stigningen på de amerikanske aktier under 1% i første halvår
på grund af dollarsvækkelse. Kursstigningerne er sket på baggrund
af en fortsat stor likviditetsudpumpning fra ECB samt stigende
vækstudsigter for flere regioner,
især Europa. Men der har også
været pæne stigninger i Emerging
Markets, især Kina. Vi forventer
ikke en markant stigning i væksten,
men nogenlunde stabil udvikling.
2. 
Vi forventer en fortsat positiv
kursudvikling på aktiemarkederne
i andet halvår, dog mindre end i
første. Vi forventer, at søgningen
mod især europæiske aktier på
bekostning af amerikanske vil
fortsætte. Inden Trump var USA
i sidste fase af den økonomiske
vækstcyklus. En efterfølgende
vækstnedgang blev udskudt på
tiltro til, at Trumps valgløfter ville
give en vitaminindsprøjtning. Men
det kniber med at indfri valgløfterne, derfor ser vi en stor risiko for,
at USA’s økonomi vil bevæge sig
mod recession i 2018/19.
3. Den amerikanske centralbank hævede for første gang i 10 år de officielle amerikanske renter. Dette
har også haft en afsmittende effekt
på de amerikanske markedsrenter,
som har vist stigende tendens det
seneste kvartal. Erfaringerne viser,
at stigninger i amerikanske renter også får en indflydelse på de
europæiske markedsrenter. Vi forventer dog en forholdsvis moderat
rentestigning i Europa.
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PASSAGER-RETTIGHEDER

NÅR FLYET ER
FORSINKET
Noget af det mest ærgerlige ved en rejse er, når flyet er forsinket
eller helt bliver aflyst. Men hvad er egentlig dine rettigheder?

➝ VED AFLYSNING
• Du har ret til ombookning, men selv om du
allerede ved hjemmefra, at flyet er aflyst, skal
du møde op for at få den mulighed.
• Du har ret til mad og drikke, og du kan typisk
gøre krav på det efter to timer. Du kan få 125
kroner til morgenmad, 150 kroner til frokost
og 200 kroner til aftensmad. Husk at få en aftale i stand med flyselskabet, inden du køber,
og husk kvitteringerne.
• Økonomisk kompensation afhænger af, hvor
tæt du er på rejsedagen, og hvor hurtigt du
kan komme frem til bestemmelsesstedet.
Kompensationen er: 250 euro for rejser op til
1.500 kilometer, 400 euro for flyvninger over
1.500 og under 3.500 kilometer både inden
og uden for EU. Endelig er det 600 euro for
rejser, der er længere end 3.500 kilometer
uden for EU. Kompensationerne gælder ikke

usædvanlige hændelser som krig, uvejr og
terror, og du skal møde op i check-in til tiden
for at blive berettiget til erstatning.
➝ VED FORSINKELSE
• Flyselskabet skal sørge for mad og drikke,
hvis dit fly er forsinket mere end to timer på
en rejse under 1.500 kilometer. Hvis dit fly er
inden for EU og længere end 1.500 kilometer,
hedder reglen tre timer, og reglen for rejser
over 3.500 kilometer er fire timer.
• Er dit fly yderligere forsinket, skal selskabet
tilbyde dig en refundering af billetten eller en
fri flyrejse tilbage til dit første afgangssted,
hvis du ønsker at afbryde rejsen under en
mellemlanding.
• Er dit fly forsinket mere end tre timer, har du
ret til økonomisk kompensation på lige vilkår
som ved en aflysning.

Reglerne gælder, hvis du flyver fra EU eller med et EU-selskab uden for EU. Læs mere på taenk.dk

GYLDEN PRÆSIDENT

TRUMP ER GOD FOR GULDET
➝ Ud over at præsident Donald Trump selv elsker guld, så smittede
hans første 100 dage i embedet også af på guldprisen – stik imod
mange kritikeres frygt for økonomisk og politisk kaos i kølvandet på
hans indtrædelse. Det skriver valutavirksomheden Tavex i en pressemeddelelse. Ved Donald Trumps indsættelse i slutningen af januar
lå guldprisen på 1.215 US dollar per ounce (1 ounce svarer til ca. 28,3
gram, red.), og efter de første 100 dage lå den på 1.265 US dollar.
Læs landetema om USA på side 14 og portrættet af
Donald Trump på side 12.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk

EUROPA I FRONT PÅ
AKTIEMARKEDET
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VÆLG DEN RIGTIGE KØ

HVORFOR GÅR DET SÅ LAAAAAAAANGSOMT?
➝ Et af livets store mysterier er, hvordan man altid formår at vælge den langsomste kø, uanset hvor kort den virker. Nu har den amerikanske matematiker, Dan Meyers, regnet ud, hvordan man vælger den rigtige, skriver magasinet Samvirke. Meyers er kommet frem til, at alle formaliteter på nær at
scanne varerne ind tager 41 sekunder. Hver vare på båndet tager derudover tre sekunder at scanne ind. En ekspedition med seks varer tager dermed
59 sekunder, og derfor kan en kø, hvor der er mange kunder med få varer sagtens tage længere tid, end hvis du stiller dig bagved en med vognen fyldt.

DÅRLIG STIL

MØDEDISCIPLIN ERSTATTES AF
IPHONES OG FORSINKELSE
➝ Medarbejdere er mere optaget af iPhonen
end møderne, viser en ny undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation. Magasinet Ledelse
i Dag skriver, at 37 procent af de 1.847 ledere,
der har medvirket i undersøgelsen, beretter, at
deres medarbejdere “ofte” eller “meget ofte”
kommer for sent. Når de så endelig sidder der,
siger 34 procent af lederne, at medarbejderne
svarer på mails eller sender sms’er under mødet. 28 procent siger yderligere, at de mener,
at mødekulturen er blevet ringere i den tid, de
har været ledere.

skub for at svare
FLITTIGE FOLK

IRRITERENDE AFBRYDELSER

HVORNÅR MÅ EN SÆLGER RINGE TIL DIG?

Du kender det. Telefonen ringer med et nummer, du ikke kender. Måske er det
vigtigt, så du tager den. “Hej jeg ringer fra….” og du indser, at det er telefonsalg. Men hvem må egentlig ringe til dig?
• Forbrugeraftaleloven fastslår, at sælgere
og kommercielle firmaer ikke må kontakte dig, hverken personligt eller over
telefonen, for at sælge dig en vare eller
en ydelse, medmindre du selv har givet
samtykke, skriver Forbrugerrådet Tænk.

Falck og forsikringsselskaber. Derfor
må teleselskaber fx ikke ringe til dig.

• Det eneste tidspunkt denne regel ikke
gælder, er, hvis du selv har givet dem
tilladelse. Så læs lige det med småt,
næste gang du er med i eksempelvis
• Ud over analyseinstitutter og hjælpeen konkurrence. For siger du ja til samorganisationer må virksomheder, der
arbejdspartnerne, må de ringe, også
sælger bøger, aviser, ugeblade og
hvis du står på Robinsonlisten, der eltidsskrifter, ringe uopfordret, og det
lers beskytter dig mod markedsføring
gælder også redningstjenester såsom
fra firmaer.
Du kan læse mere om Robinsonlisten på www.borger.dk

DANMARKS
ARBEJDSHÆR
TABER TERRÆN

➝ Traditionelt har Danmark været det land, hvor den
største andel af folk i den arbejdsdygtige alder har været
på arbejdsmarkedet. Men nu har Sverige og Holland
overhalet os, skriver organisationen Landbrug & Fødevarer
på deres hjemmeside. De 25-54-åriges arbejdsfrekvens
er faldet med 2,8 procent siden 2008, og de unge er i
mindre grad på arbejdsmarkedet, sammenlignet med før
finanskrisen. Det handler dog ikke bare om, at Danmark
blev svækket af krisen. Snarere har de andre lande halet
ind på os, når det gælder antallet af kvinder og ældre på
arbejdsmarkedet, konkluderer cheføkonom i Landbrug
& Fødevarer Frank Øland, som peger på, at vi i Danmark
bliver nødt til at se på blandt andet fleksible daginstitutioner, bedre infrastruktur og andre tiltag, som vil gøre det
nemmere at passe et arbejde.
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PETER
TANEV
Født 1968 i København,
søn af en bulgarsk far
og en dansk mor,
opvokset i Allerød.
Uddannet BA i klimatologi
fra Københavns Universitet
Ansat på TV2 Vejret siden
1996
Forfatter til bøgerne
Decemberorkanen 1999
og Tanevs vejrbog
Gift med Agnieszka siden
1999 og far til døtrene
Rose (15) og Ella (10).
Familien bor på Østerbro
i København.
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Mit livs investering Interview

”Jeg har holdt
på samme aktie,
siden jeg var fem”
		
TV2’S PETER TANEV arbejder med sin hobby og har engang sagt til sin chef,
				
at han ville gøre det, selv om han ikke fik løn. For vejret er vejr		
mandens altopslugende interesse og hans livs bedste investering – 			
				
også selv om afkastet har været et andet end forventet.
						 ULLA HINGE THOMSEN NIELS HOUGAARD

D

a Peter Tanev var lille, boede han
på kanten af verden. Sådan føltes
det i hvert fald. For Laksevej i Allerød var den sidste parcelhusvej,
før naturen strakte sig nærmest uendeligt.
”Man mødte kun marker og skov og
måske en enkelt bondegård, når man gik den
vej. Hjemme på mit værelse var der ikke meget andet end en spolebåndoptager, der trak,
så det var bare om at komme ud at fiske i Ølmosen, lave bål eller gå på æblerov,” fortæller
Peter Tanev, der allerede dengang elskede at
være ude og også havde fri adgang til det.
”Som helt lille opdagede jeg altid, når det
sneede om aftenen eller natten, og så fik jeg
lov til at gå udenfor og skrabe sne, også selv
om det var skoledag næste dag,” siger han.
Der måtte gerne komme sne på tøjet, og
om sommeren, når der var kæmpe vandpytter på vejen, fik Peter Tanev også lov at
svømme i dem. Med den indstilling var Peter
Tanevs forældre formentlig med til at lægge
grunden til den vejrmand, der i dag toner
frem på TV2 med en aldrig svigtende entusiasme for ekstremvejr eller helt almindeligt
sol, regn og sne.
”De har ikke præget mig direkte ved at
sige ”se, der er en kumulussky”, men de

havde et sundt forhold til naturen og var
okay med, at vi var ude i den,” fortæller Peter
Tanev.

Se regnbuen
Senere begyndte den unge Peter også at
læse om vejret og blev grebet af at kunne se
det, han læste om, i virkeligheden.
”Den der parallel-verden mellem det boglige og det virkelige syntes jeg ikke fandtes så
mange andre steder. Her kunne jeg læse om
en regnbue og så gå direkte ud og se den.”
Fascinationen af vejret holdt hele vejen
igennem folkeskolen og siden gymnasiet,
hvor Peter Tanev med nød og næppe fik en
matematisk-fysisk eksamen, der gav adgang
til meteorologi-studiet på Københavns Universitet.
”Jeg er i bund og grund ikke særlig boglig.
Jeg var mere klassens klovn, der råbte højt
og skrev efter min sidemand i stedet for at

”Jeg er i bund og grund ikke
særlig boglig. Jeg var mere
klassens klovn.” 		
Peter Tanev

lave lektier. Men jeg ville arbejde med vejret,
og det styrede jeg efter. På en måde kan man
sige, at jeg har holdt på samme aktie, siden
jeg var fem – og på intet tidspunkt overvejet
at sælge den. Afkastet blev til gengæld et helt
andet, end jeg havde forventet.”
Peter Tanev havde nemlig forestillet sig,
at han som meteorolog skulle ansættes på
Danmarks Meteorologiske Institut.
”Jeg var endda i praktik der og mødte
også Henrik Voldborg (en af de første meteorologer på TV, red.), hvilket var ligesom at
møde Cristiano Ronaldo, hvis man drømmer
om at blive professionel fodboldspiller.”

Kald hobbyen et arbejde
Men i 1995 ringede en af Peter Tanevs veninder fra gymnasiet og sagde til ham, at TV2
Vejr søgte værter, og han besluttede at søge.
”Jeg havde ikke tænkt tanken selv. Men
da jeg havde været til skærmtest og var
kommet videre, ville jeg det pludselig virkelig
gerne. Det var ikke tv-delen i sig selv, der
trak, men det at sidde og kigge på vejrkort og
kalde det et arbejde. Engang sagde jeg til min
chef, at jeg ville gøre det her, også selv om
jeg ikke fik penge for det,” griner Peter Tanev.
Senere blev formidlingen og historiefortæl7
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Interview Mit livs investering

Peter Tanev har været vild med vejret,
siden han var helt lille – og er stadig
ikke træt af det.

lingen i det at lave tv-vejr interessant.
”Jeg opdagede, at det var en mulighed
for at fortælle folk noget, der interesserede
dem – og om min egen hobby. Det blev en
platform. I dag er der selvfølgelig lidt flere
rutineprægede dage end i starten. Men det er
stadig sjovt. I går var der pludselig skybrud i
Skive og en lille historie, man kunne fortælle.
Men jeg kan også godt lide bare at fortælle,
at nu kommer der fire fridage, og det ser ud
til at blive solskin – noget, folk gerne vil høre,
og som betyder noget for dem,” siger Peter
Tanev og fortsætter:
”Jeg føler mig ekstremt privilegeret. Min
bedste investering har været at holde fast i
den aktie, der hed vejret – men det er også
lidt søgt, for der har aldrig været en anden
option.”

Tabte 10 kilo – to gange
Trods den brændende, livslange interesse
er Peter Tanevs liv ikke kun vejr. De senere
8

år har vejrmanden investeret tid og kræfter i
cykelsport og dermed i sin egen sundhed.
”For seks-syv år siden stod der 103 kilo
på badevægten. Da en kammerat spurgte
mig, om jeg ville cykle til Paris med Team
Rynkeby, satte jeg mig to mål: at cykle til
Paris og tabe ti kilo, og det mål nåede jeg på
trekvart år,” fortæller Peter Tanev, der oplevede et øjeblikkeligt afkast på sin investering.
”Jeg har aldrig gået i byen hver weekend
eller røget en masse cigaretter, så det var ikke
et kæmpe skifte rent fysisk. Det var mere et
psykisk velvære. Fra at være en lille smule for
stor, blev jeg – uden at det skal lyde meget
egoistisk – lidt gladere for det, jeg så i spejlet.
Jeg tænkte ikke længere over, at jeg skulle

”Jeg elsker at købe noget for
en krone og sælge det for to.”
Peter Tanev

have en sweater over skjorten, fordi knapperne var ved at springe. Jeg kunne bedre
være mig selv,” siger han.
At vægttabet så også slog igennem på
skærmen, var sekundært.
”Jeg har aldrig været forfængelig på den
måde, så det var ikke på grund af jobbet,
at jeg tabte mig. Det var mere konkurrencegenet – hver gang jeg tabte mig, kunne jeg
cykle lidt hurtigere. Det kom først bagefter, at
jeg kunne se, det også klædte mit arbejde.”
Til gengæld lagde hans seere mærke til
det, især da han tabte ti kilo for anden gang.
”Tre-fire år efter mit første vægttab var jeg
nede og cykle i bjerge med min gode ven
Claus Elming (vært på blandt andet TV2’s
Vild med dans, red.). Han blev ved med at
komme hurtigere til tops end mig, selv om jeg
var i bedre form. En aften på hotelværelset
sagde jeg ”nu skal vi altså måle” – og det var
ikke det, drenge normalt måler, haha, men
maverne. Det viste sig, at jeg vejede ti kilo
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Mit livs investering Interview
mere end ham. Jeg besluttede, at næste år skulle jeg veje
10 kilo mindre og vinde over
Elming. Så jeg holdt op med at
spise kulhydrater og tabte syv
kilo på syv uger. Da begyndte
folk at skrive og spørge mig,
om jeg var syg.”

Tid fra familien
Peter Tanev nærmer sig de 50
år, og alderen spiller en rolle,
selv om det ikke er udsigten til
enden på det hele, der har fået
ham til at give træningen en
ordentlig skalle.
”Jeg tror på, at jeg får et
langt liv, men jeg håber, at jeg
kan udskyde fornemmelsen
af at blive gammel. Vi kender
alle trætheden i kroppen, hvis
vi har arbejdet i haven eller
lavet noget, vi ikke er vant til.
Sådan forestiller jeg mig, at
man kan vågne op og have
det i alderdommen hver dag.
Men hvis man er i god form og
har stærke muskler, kan man
måske udskyde eller helt undgå
det,” siger han.
Noget, der til gengæld ikke
kan udskydes, er familiens tid
og især børnenes barndom.
”Træning tager utrolig meget
tid, og noget af den går fra
familien. Det er bedre nu, hvor
mine børn er store og hellere vil
i klub eller til håndbold. Men det
har da været et kæmpe issue
med min kone, for sådan en
cykeltur er ikke lige så hurtigt overstået, som
når man lige smutter ned i fitness-centeret.
Jeg tror, at min kone langt hen ad vejen har
syntes, det har været irriterende. Hun træner
ikke selv, så det er nok sværere at forstå for
hende.”
Ikke desto mindre har Peter Tanev været
sammen med sin kone Agnieszka i over 30
år. Hans piger er i dag 10 og 15 år og har
fortalt ham, at han er en god far.
”Jeg er meget sammen med mine børn
og gør ting med dem – tager på fiske-, cykelog skiture. Vi har ikke lagt mange puslespil.
Jeg har jo været meget væk, også med mit
job, og når jeg er kommet hjem, har min kone
haft behov for voksentid, så det er mig, der
har gået i zoologisk have og alle de der ting.”
Desuden har Peter Tanev naturligvis haft
sine børn med ude at se på vejr.
”De er faldet i søvn på bagsædet, mens
jeg har jagtet hagl- eller tordenbyger. I dag
siger de da også ”sikke en flot himmel”, men

de sidder ikke og følger med i vejrudsigterne
hver aften. Jeg kan nok ikke forvente, at andre har samme interesse for vejret som mig.”

Køb for en krone
Til gengæld prøver Peter Tanev gerne at
videregive sin interesse for godt gammeldags
købmandskab til sine børn.
”Jeg elsker at købe noget for en krone og
sælge det for to. Da jeg studerede, købte min
kammerat og jeg 50 vandmeloner, stoppede
dem i min gamle Opel Kadett og skar dem i
skiver, som vi solgte på Strandvejen til 10 kroner pr. skive. Jeg har også haft bolsjekogeri
med en kammerat, hvor vi lavede brændte
mandler og solgte dem. For nylig var jeg med
min familie i Tyrkiet, og der var masser af
de der fidget spinners (kæmpe legetøjsdille
blandt danske børn i foråret, red.), og der
løb vi rundt og købte de bedste og billigste.
Jeg sagde til min yngste datter: ”Vi køber en
masse, så sælger du dem, når vi kommer
hjem!” – de var solgt på en dag. Det er nok
en af de måder, jeg påvirker mine børn på.”
I dag er Peter Tanev dog blevet mere
forsigtig med handlerne.
”Det ville måske se lidt mærkeligt ud, hvis
vejrmanden stod og solgte blommer ved
vejkanten – selv jeg sagtens kunne finde på
det.”

Peter Tanev
om investeringer
i klimaet
”Jeg tror ikke, ret mange af os vil ofre vores
bekvemmelighed for at være rigtig grønne,
og derfor skal der langt hen ad vejen være
nogen, der bestemmer det for os. Det
svarer lidt til, at du står i en kæmpestor kø
på et stadion og får at vide, at alle skal stille
sig op to og to, mens alle de andre vælter
hen mod indgangen. Det gør du også, for
ellers føler du dig dum. Men hvis nogen
stillede sig op i køen og måske endda blev
lukket ind ad en anden indgang, så kunne
både eksemplets magt og fordelen ved det
måske brede sig.
På samme måde kunne jeg gøre noget
grønt i det små for at vise mine børn og
min omgangskreds, at jeg gør noget.
Billedet kan også bruges om Danmark.
Der kommer delegationer fra Kina og
ser vores CO2-neutrale byer eller øer,
og pludselig er det byer med fem millioner indbyggere frem for 50.000. Kineserne er jo lige så trætte af at gå rundt
med mundmaske på, som vi er, de er
bare et lidt andet sted i deres udvikling.
Man skal ikke afskrive investeringen i at
være et godt eksempel.”

Ti kilo. Så meget har
Peter Tanev tabt – to gange.
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Orlov Fjumreår for voksne

TAG TID UD AF KALENDEREN –
TIL INGENTING
For mange er det utænkeligt at tage orlov, bare fordi man har lyst til at lave ingenting.
Alligevel nævner mange frihed som det første, de ville bruge en stor lottogevinst på.
Mød to, der har taget orlov uden at bruge den på noget særligt – og som vil gøre det igen.
ANDREA BAK

MADS KRABBE OG JAKOB HELBIG

”Det er et kæmpe privilegium
med en chef, der synes, at et
arbejde bare er et arbejde.”
Tina Kragelund, redaktionschef

det godt. ‘Det vil du aldrig fortryde!’ sagde
han, og det er et kæmpe privilegium med
en chef, der synes, at et arbejde bare er et
arbejde,” siger hun.
“Vi aftalte det knap et år forinden, og jeg
lagde orloven i oktober, hvor den ville forstyrre
mindst muligt. I tiden op til og lige efter skulle
jeg lige knokle lidt ekstra, men under selve
orloven lavede jeg ingenting. Det første, jeg
gjorde, var at slå mailfunktionen fra på min
telefon,” fortæller hun, og det er tydeligt, at
det var en stor overvindelse.

Helikoptersyn på arbejdslivet

REDAKTIONSCHEFEN

“Jeg lavede alt det, jeg ikke
har tid til i hverdagene”
TINA KRAGELUND er 37 år og redaktionschef på Danmarks Radio i Århus, hvor hun
har ansvar for noget af DR’s nyhedsproduktion til tv, radio og net. Hun havde fire ugers
orlov i efteråret 2016, og skal have orlov igen
til august.
“Jeg havde noget forældreorlov tilbage fra
min yngste datter, som jeg godt kunne tænke
10

mig at bruge på bare at holde fri,” siger hun.
I DR er der flere muligheder for at tage
orlov, men det er ikke noget, chefer sædvanligvis gør nævneværdig brug af.
“Jeg tænkte over det i nogle måneder, og
så spurgte jeg min chef, om det kunne lade
sig gøre, et år før jeg gerne ville have orlov.
Jeg fik med det samme svaret, at det kunne

“Jeg brugte min orlov på at læse bøger, bage,
se de veninder, jeg normalt ikke ser så tit. Hvis
min store datter havde lyst til at komme lige
hjem fra skole i stedet for at gå på SFO, kunne
hun bare gøre det, for jeg var alligevel hjemme,
og hvis den yngste gerne ville hentes tidligt i
børnehaven, kunne det også lade sig gøre.
Jeg lavede kort sagt alt det, jeg ikke har tid til i
hverdagene,” siger hun.
“Orloven har givet mig en form for helikoptersyn på mit arbejdsliv. Jeg har efterfølgende
valgt at tage en hjemmearbejdsdag ind i mellem, så jeg kan være hjemme, når mine børn
får fri. Det har jeg aldrig gjort før,” siger hun.
Lige nu sparer Tina Kragelund op til at
kunne holde orlov igen til august, hvor hendes yngste datter skal begynde i skole.
“Det er en fornøjelse at kunne trække stikket
i vigtige perioder af mine børns liv. Den tid kommer ikke igen. Når man ikke er villig til at skære
ned på arbejdet i det daglige, fordi jeg også er
vild med det, så er det her den rigtige måde for
mig. Jeg glæder mig meget til at holde orlov
igen og til at lave ingenting,” siger hun.
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”Jeg fik sorteret fra og gjort
op med hvad jeg egentlig vil
bruge mit liv på.”		
Joachim Stender, sognepræst

jorden, og jeg vil ikke drøne derudaf på fuld
tryk, indtil jeg ligger på palliativ afdeling og
funderer over, om jeg nu også fik nok ud af
mit liv,” siger han.

Invester i oplevelser

SOGNE
PRÆSTEN

“Jeg fik gjort op med, hvad
jeg vil bruge mit liv på”
POUL JOACHIM STENDER er sognepræst i Kirke Såby på Midtsjælland og
forfatter til bogen Stop op, som handler om
at tage orlov. Han har haft orlov flere gange
i løbet af sin karriere, og senest i 2007, hvor
han rev syv måneder ud af kalenderen og flyttede ned på en lille græsk ø sammen med sin
søn, der dengang var 15 år. Sønnen kom i en
lokal, græsk skole, og Poul Joachim Stender
lavede ingenting.
“Det er det, der er hele pointen med at
tage orlov,” understreger han.
“Hvis man tager fri for at rejse rundt og
besøge 24 lande, ender det med at blive en

kopi af ens job, og så kan man lige så godt
lade være,” siger han.
Med Poul Joachim Stenders ord opstår
alting ud af ingenting, og under sin orlov fik
han ryddet grundigt op, både i relationer og
det, han vil bruge sin tid på.
“For mit vedkommende styrkede min orlov
min fornemmelse af, hvad der var væsentligt
og uvæsentligt i mit liv. Jeg fik sorteret fra og
gjort op med hvad jeg egentlig vil bruge mit
liv på. Hvorfor skal jeg holde fast i venner,
jeg ikke hygger mig med, og hvorfor skal jeg
gøre ting, jeg ikke vil, fordi de forventes af
mig? Jeg har ikke så meget tid tilbage her på

For Poul Joachim Stender var det vigtigt at
bryde ud af de vante, fysiske rammer, han
kendte så godt.
“Jeg lejede et lille hus i en olivenplantage,
og hver eneste morgen, når jeg gik udenfor,
fik jeg en fornemmelse af, at jeg levede. Det
at være væk fra mit hus, min seng, de mennesker, jeg plejer at omgås, og den mad, jeg
plejer at spise, gjorde, at jeg kom til at tænke
helt anderledes over tingene end jeg havde
gjort derhjemme,” siger han.
Danske sognepræster har, som en del af
deres ansættelsesvilkår i folkekirken, mulighed for at tage tre måneders betalt orlov hver
tiende år. De resterende fire måneder af sin
orlov betalte Poul Joachim Stender selv.
“Jeg holder en del foredrag om det at
tage orlov, og noget af det, jeg har hørt oftest
er, at folk ikke har råd til det. Men det handler
i høj grad om prioritering. Vi investerer gladeligt flere hundredetusinde kroner i nye biler,
udestuer og badeværelser, mens de færreste
investerer penge i oplevelser. Jeg har så
bare valgt at sætte min kapital ind på mit liv i
stedet for materielle goder,” siger han.
Poul Joachim Stender er ved redaktionens
slutning kandidat til at blive biskop på LollandFalster. Hvis han ikke skal være biskop, skal
han have orlov igen fra midten af september.
“Jeg har ikke helt bestemt, hvor jeg skal
hen, men måske over til en lille landsby i
bjergene i Californien, hvor man er omgivet af
fantastiske skove, og hvor man om aftenen kan
se lyset fra Los Angeles i horisonten. Og så skal
jeg ikke lave noget som helst,” siger han.
Du kan læse mere om Poul Joachim Stenders bog på pouljoachimstender.dk

ORLOV ER ET TEGN PÅ ØKONOMISK VÆKST

Det er et tegn på, at det går godt økonomisk, når folk vælger at tage orlov. Det mener fremtidsforsker Marianne Levinsen
fra Center for Fremtidsforskning. Hun mener også, at vi fremover kommer til at se det at kunne tage orlov som en del af
den måde, virksomheder tiltrækker de bedste og dygtigste medarbejdere.
“Under krisen var folk meget tilbageholdende med at bede om orlov, men her på den anden side begynder vi igen at se flere,
der tager orlov,” siger hun, og påpeger, at det at tage orlov også fremover vil være forbeholdt brancher med høje lønninger.
“Det koster penge at tage orlov, så det vil også i fremtiden være noget, som vi ser hos dem, hvor det økonomiske grundlag er i orden til det,” siger hun.
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UNCLE SAMS ØKONOMI ER

STÆRK
MED HANDELSAFTALER SAT PÅ PAUSE HAR
DONALD TRUMPS USA HÆNGEPARTIER MED
OMVERDENEN. MEN ØKONOMIEN ER SUND.
CHRISTIAN WEBER
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ONALD TRUMPS overtagelse
af lederskabet i USA har skabt
en ny æra i amerikansk politik.
Trump har ingen politisk erfaring, hvilket ses som en fordel
hos mange af hans vælgere,
men også medfører uforudsigelighed. For os i Europa skaber
det for eksempel usikkerhed, at Donald
Trump har udtrykt stor skepsis over for frihandelsaftalernes udbytte for amerikanerne.
Det er blandt andet med til at sætte den
transatlantiske handelsaftale, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership),
mellem USA og EU under pres.
''TTIP er skudt til hjørne, og EU er nok
nødt til at sætte sig ned og få talt om, hvordan vi får etableret et godt, personligt forhold
til Donald Trump,'' siger Philip Chr. Ulrich,
udenrigsredaktør på Kongressen.com.
Risikoen er, at Donald Trump vil trække
stikket, som han gjorde det med TPP (Trans
Pacific Partnership), der stod for 40 procent
af verdens samlede BNP.
’’Donald Trump fik under valgkampen
skabt en diskurs, der gjorde, at så snart
amerikanerne hørte ordet 'frihandel', så de
arbejdspladser forsvinde til Kina og Mexico
for deres indre øje,’’ siger Philip Chr. Ulrich.
Fra dansk side er intentionerne omkring
TTIP klare, fortæller Danmarks ambassadør i
USA, Lars Gert Lose:
''Der vil være betydelige økonomiske,
politiske og strategiske fordele ved en
transatlantisk frihandelsaftale både for USA
og Europa. Det gælder i høj grad også for en
åben og eksportorienteret økonomi som den
danske. Toldsatser er i forvejen relativt lave,
men der kan være yderligere fordele at hente,
og navnlig i forhold til reguleringsmæssigt
samarbejde kan vi gøre livet meget lettere for
eksporterende virksomheder. Derfor arbejder
vi også for en genoptagelse af forhandlinger
om en transatlantisk frihandelsaftale,” siger
ambassadøren og fortsætter:
''Men indtil da skal man også huske på, at
der allerede er dyb og omfattende samhandel
mellem Europa og USA, hvis økonomier er forbundne på kryds og tværs. Dansk eksport til
USA er jo høj og har været stigende også uden

”EUernoknødttilatsætte
signedogfåtaltom,hvordanvifåretableretetgodt,
personligtforholdtil
DonaldTrump.”
Philip Chr. Ulrich, udenrigsredaktør

''Dervilværebetydelige
økonomiske,politiskeog
strategiskefordeleved
entransatlantiskfrihandelsaftalebådeforUSAog
Europa.”
Lars Gert Lose, ambassadør

TTIP, og jeg er sikker på, den fortsat vil klare sig
glimrende under alle omstændigheder.''
Ifølge EU-Kommissionens egne tal er den
gennemsnitlige told mellem EU og USA
på omkring to procent, men der er visse
udsving. For eksempel er der en toldafgift
på 30 procent på varer som tøj og sko. Hvis
TTIP går igennem, vurderer Europa-Kommissionen, at den vil stå for godt halvdelen af
verdens samlede BNP.

Økonomien er solid
''Den amerikanske økonomi er fundamentalt
rimelig stærk og har i flere år, oven på den finansielle og økonomiske krise, haft betydeligt
højere vækst end for eksempel EU. Økonomien befinder sig faktisk i en af de længste
perioder med ekspansion de sidste 100 år.
Væksten ventes at fortsætte i overskuelig
fremtid med årlige vækstrater på over to
procent af BNP,'' siger Lars Gert Lose.
Ifølge ambassadøren er de økonomiske mål
dog endnu højere under Donald Trump:
''Trump-administrationen har ambition om
at nå en årlig vækst på tre procent af BNP gennem navnlig forbedring af erhvervslivets rammevilkår og infrastrukturinvesteringer. Markederne
reagerede da også umiddelbart positivt på
Donald Trumps valgsejr. Om det lykkes at nå så
høj vækst, er dog usikkert og afhænger blandt
andet af, i hvilket omfang det lykkes Trumpadministrationen at få gennemført reform- og
investeringsdagsordenen, men generelt er
amerikansk økonomi i en stabil gænge.”
Lars Gert Lose hæfter sig dog ved nogle
usikre perspektiver for den nationale reformdagsorden, uanset at Republikanerne nu
kontrollerer begge Kongressens kamre såvel
som præsidentembedet:
''Det gælder sundhedsreformen, men
også skattereformen, der er udset til at være
en afgørende brik i forbedringen af erhvervslivets rammevilkår, og de ønskede omfattende
infrastrukturinvesteringer. På længere sigt har
USA også en udfordring med finansieringen
af de store velfærdsprogrammer i lyset af
den demografiske udvikling, samtidig med en
høj og fortsat stigende offentlig gæld uden
umiddelbar udsigt til at det lykkes at bringe
balance på de offentlige finanser.”

USA
Der bor godt 320.000.000 mennesker i
USA. Der er ca. 4.500 km mellem vest
og øst på fastlandet, og cirka 2.700 km
mellem nord og syd. Landet er det fjerdestørste i verden. De tre folkerigeste
stater er Californien, Texas og Florida.
Lavest er befolkningstallet i Wyoming,
Vermont, og Alaska.

USA er ifølge den seneste oversigt fra
Verdensbankens Doing Business nummer 51 over lande, der er bedst at starte
ny virksomhed i. Danmark har en 24.
plads, svenskerne nummer 15 og nordmændene nummer 21.

Fra 1850 til 1920 emigrerede næsten ti
procent af Danmarks befolkning til USA,
eller godt 300.000 mennesker. Det var
typisk fattige, unge mennesker fra landet, der tog chancen. Især staten Minnesota er kendt for sin skandinaviske
arv. (Jyllands-Posten)

Vareeksporten udgjorde i alt 1.46 billioner dollars, to tredjedele af den samlede
amerikanske eksport i 2016. Særligt
kapitalgoder som fabriksanlæg, maskiner og produktionsudstyr udgjorde en
væsentlig del. (International Trade Administration). Canada var den største
importør af amerikanske varer i 2016,
drevet af salg af køretøjer og maskineri.
(International Trade Administration).
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PRÆSIDENT TRUMP HAR BRAGT
EN NY REALITY TIL USA
AT BYGGEMATADOREN, MANGEMILLIONÆREN OG REALITY-STJERNEN DONALD
TRUMP SKULLE BLIVE PRÆSIDENT KOM SOM EN OVERRASKELSE FOR DE FLESTE.
MEN HVEM ER USA'S 45. PRÆSIDENT?
ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

D

ALL OVER PRESS

en 9. november 2016 vågnede
USA op til en ny virkelighed. For
nogle amerikanere var det en
nærmest orwellsk1984-virkelighed
tilsat vildt hår, for andre var han en frelser.
Kultureliten havde overset, hvad filmskaberen
Michael Moore tidligt i forløbet kaldte “The
angry white man’s last stand.” Præsident
Trump gjorde sig klar til at indtage Det Hvide
Hus. Han havde mere end nogen anden
formået at tale til amerikanerne og deres frygt
for, hvad der skal ske med USA. Med en mur
mod Mexico, indrejseforbud fra syv muslimske lande og jobskabelse gennem kulkraftværker ville han “gøre Amerika stort igen”.
Vælgerne lyttede og ignorerede de etablerede
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politikere, de var så trætte af.
“Det er rent følelsesmæssigt. Selv døve,
homoseksuelle og jøder har stemt på Trump.
For mange amerikanere kommer sikkerhed
i første række, så skidt med, at han gør nar
af handicappede. Desuden er amerikanere
generelt langt mere religiøse end os, så selv
folk, der hadede Trump, stemte på ham,
fordi han var imod abort,” siger Anne Mørk,
adjunkt og USA-ekspert ved Amerikanske
Studier på Syddansk Universitet.

Du er fyret!
Donald Trump blev i 1980’erne kendt som
byggematador i New York og for flere fejlslagne forretninger i blandt andet Atlantic City. I

starten af 00’erne blev han vært på tv-showet
The Apprentice (”Praktikanten”, red.), hvor
han de første seks sæsoner lod almindelige
amerikanere slås om et job i sin organisation.
Fra sæson syv i 2007 skiftede showet navn
til The Celebrity Apprentice – ”Kendis-praktikanten”. At slås om jobs var blevet hverdag
for mange amerikanere, så Trump samlede i
stedet kendte, der skulle rejse penge til velgørenhed. Donald Trump kan lide at se sig selv
som en, der hjælper dem i nød, men alligevel
er kontant med budskabet om, at hårdt arbejde betaler sig. Gennem sæsonerne af The
Celebrity Apprentice er der da også blevet
rejst mere end 14 millioner dollar til velgørenhed. De blegner dog noget i sammenligning
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med de 123 millioner dollar, som han på NBC
i april 2016 afslørede, at han havde tjent på
de 14 sæsoner. Avisen Washington Post
afslørede desuden, at hver gang han har sagt
til de fyrede kendisser, at han ville give deres
organisation 20.000 dollar af egen lomme,
kom de fra produktionsselskabet.
I The Apprentice havde deltagerne alle
hudfarver og seksuelle orienteringer, og selv
om Donald Trump af og til kom med en hård
joke, var det altid med et glimt i øjet. Han var
karismatisk, morsom og gavmild, og selv om
han også kunne være hård, når han sagde
You’re fired! (”Du er fyret!” red.), var det svært
at være uenig, når datteren Ivanka og sønnen
Donald Jr., konsekvent bakkede ham op
med: “Der var ingen vej udenom.”
Derfor kom hans bryske og til tider
vulgære facon som præsidentkandidat som
en overraskelse for mange amerikanere.
Gennem valgperioden verserede der rygter
og konspirationsteorier om, at hans bramfrie
adfærd var spil for galleriet, og en udtalelse,
hvor han tilsyneladende skulle have sagt til
People Magazine, at skulle han “være præsident, ville han stille op for Republikanerne,
fordi de havde de dummeste vælgere,” blev
delt af flere omgange på de sociale medier.
Han havde trods alt åbent støttet Demokraterne flere gange økonomisk, herunder hans
nu modstander Hillary Clinton i 2008.
“Mange forventede, at han havde evner
og viden til at skabe en fortælling om sig
selv – at det var en karakter, han spillede,
og vandt han, ville det blive anderledes. Men
hans sande person er tilsyneladende denne
og ikke hans reality-persona,” siger Anne
Mørk.

De mest effektive 100 dage
Donald Trump passerede i maj sine første
100 dage som præsident. Efter at han
ydmygt på TV takkede amerikanerne og
frasagde sig sin præsidentgage 9. november,
tiltrådte han som præsident 20. januar i år
under den største indsættelse nogensinde.
For Trump er alting nemlig GREAT! A SUCCESS!

Trump var gennem mange
år vært på tv-showet
The Apprentice og senere
The Celebrity Apprentice.

Trumps måde at håndtere
andre statsledere på er et
helt kapitel for sig.

”Mangeforventede,athan
havdeevnerogvidentilat
skabeenfortællingomsig
selv–atdetvarenkarakter,
hanspillede,ogvandthan,
villedetbliveanderledes.
Menhanssandepersoner
tilsyneladendedenneog
ikkehansreality-persona.”
Anne Mørk, adjunkt

Som den forretningsmand Trump er, promoverede han med et tweet sine første 100
dage som “de mest effektive i præsidentembedet nogensinde.” I de første tre måneder
bombede han IS i Syrien og Afghanistan,
lagde sig ud med Nordkorea i en strid, der får
verdenssamfundet til at ryste i bukserne, og
han har skabt nye allierede i form af Tyrkiets
og Philippinernes kontroversielle præsidenter – for ikke at forglemme Rusland, hvor
forholdet på sociale medier-sprog må kaldes
for “it’s complicated.”
“Han identificerer sig med diktatorer, de
stærke mænd, derfor bliver han enten venner
eller lægger sig ud med dem. Der er dog et
meget stort apparat bag ham, som styrer
udenrigspolitikken, så han kan ikke bare
starte en atomkrig,” siger Anne Mørk.
Blandt andre af de 100 dages første
opgaver forsøgte Præsident Trump også at
lave indrejseforbud fra syv muslimske lande,
hvilket blev omstødt af højesteret. I maj
fjernede han Irak fra listen, og indrejseforbud
med de resterende lande er nu en realitet.
Alligevel har han besøgt Saudi Arabien, hvor
han blandt andet har lavet våbenaftaler,

samtidig med at han har skældt ud på det
store olieland og bedt dem være hårdere over
for mulige terrorister. Et andet stort projekt for
2017 er at få afskaffet Obamacare, ligesom
han både vil mødes med den mexicanske
præsident Nieto og lave handelsaftaler og vil
bygge en mur, som mexicanerne skal betale
for. Sidst, men ikke mindst, tiltrådte “The First
Daughter”, Ivanka Trump, Det Hvide Hus,
fordi hun – lyder rygterne i Washington –
tilsyneladende er den eneste, der kan tale sin
far til fornuft.
“Jeg tror, at han er så uforudsigelig, fordi
han ikke helt har styr på, hvad han laver, og
hvad han kan som præsident. Mange amerikanere har sagt “giv ham lige en chance.
Der er jo også noget befriende ved en, der
ikke er klassisk politiker. Håbet er nu, at han
kan bringe noget nyt med sig og gøre ting,
som politikere ikke har turdet før. Trump er en
forretningsmand, som gør, hvad der passer
ham, og det kan skabe positive overraskelser,
fordi han har modet til at tage de nødvendige
beslutninger,” siger Anne Mørk.
Men Trump har endnu ikke taget beslutninger, såsom at påbegynde en stor mur
mod Mexico eller skabe de mange arbejdspladser, som han lovede under valgkampen.
Præsidenten gør, hvad der passer ham, og
forsøger at vise verdens ledere, hvem der
er chefen, ved ganske banalt at give dem
et kvasende håndtryk. Den nyvalgte franske
præsident Macron gav den amerikanske
præsident et håndtryk, han var ved at blive
blå i hovedet over, og det er netop en form
for kommunikation, Trump forstår. For Trumps
reality er, at han har magten, hvis han udviser
den. Og uanset hvad og hvilke resultater, han
får igennem skal det, ifølge ham, nok blive
“GREAT!”
15
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TEMA USA
Selv om Trump trækker USA ud af
Paris-klimaaftalen, er der stadig gode
muligheder for Vestas i delstaterne.

INGEN HINDRINGER FOR DANSK
ERHVERVSSUCCES I USA

DANSK ERHVERVSLIV HAR MASSER AF MULIGHEDER MED DEN RETTE
STRATEGI I USA. OGSÅ UNDER TRUMP.
CHRISTIAN WEBER

ISTOCKPHOTO.COM

anmarks eksport til USA går bedre og
bedre. Det danske udenrigsministeriums
tal viser, at USA aftog 6,7 procent af den
samlede danske eksport i 1999, 32 milliarder i kroner og ører. Eksporten har siden
da budt på solid fremgang.
''Den danske eksport til USA har været
stigende gennem de senere år, og USA udgør Danmarks tredjestørste eksportmarked
for varer. I 2016 udgjorde Danmarks samlede
eksport til USA næsten 120 mia. kroner, og
der er omfattende gensidige investeringer
mellem Danmark og USA,'' fortæller ambassadør Lars Gert Lose og uddyber:
''Medicinske og pharmaceutiske produkter udgør med knap 60 procent langt den
største sektor i vareeksporten, efterfulgt af
maskiner og transport. Blandt tjenesteydelser
udgør søtransport to tredjedele af eksporten.
Der er betydeligt yderligere vækstpotentiale
for dansk eksport inden for en lang række
sektorer, herunder energi og miljø, sundhed, landbrug og fødevarer, søtransport og
forsvarsindustri.”
Udenrigsministeriet arbejder gennem
ambassaden og eksportrådet for at under16

støtte vækst i dansk eksport til USA inden
for disse områder, blandt andet gennem et
mere struktureret samarbejde mellem andre
danske og amerikanske myndigheder for at
give den bedst mulige platform for danske
løsninger.

Muligheder for danske virksomheder
Både de varer og tjenester, Danmark er
stærke på, som energi og design, og den
måde, vi driver vores forretninger og indretter
vores samfund på, nyder popularitet i USA:
”Der er enormt stor respekt for danske
virksomheder,’’ siger Torsten Jansen, som
rådgiver danske og internationale virksomheder i Lead Agency.
”Moderne amerikanske virksomheder har

”RigtigmangedanskeresidderihøjestillingeriUSA,
ogdanskarbejdskrafter
genereltihøjkurs.''
Torsten Jansen, Lead Agency

prøvet at kopiere den skandinaviske tilgang
med mindre hierarki og fladere strukturer, og
hvor folk opdrages til at tænke selvstændigt
og kunne sige chefen imod,” siger Torsten
Jansen.
Ifølge ham er Donald Trumps økonomiske
planer populære hos danske erhvervsledere.
”Man er positivt indstillet over for Donald
Trumps løfter om skattelettelser. Det er stadig
for tidligt at spekulere på en effekt af dem,
men de danske erhvervsledere, jeg taler med,
føler, at det amerikanske marked fortsat vil
være betydeligt. Ingen siger, at de har skruet
deres forventninger ned på grund af det
politiske skifte,” siger han.
At Donald Trump i juni meddelte, at han
trækker USA ud af den globale Paris-klimaaftale og agter at genopfinde kulindustrien, er
ikke noget, danske virksomheder nødvendigvis bør føle sig truet af:
”Jeg tror, at tidspunktet for den slags
er langt passeret. Vestas buldrer frem, og
danske energivirksomheder klarer sig godt.
Uanset hvad Donald Trump gør, sidder der
folk rundt omkring i delstaterne, som gerne vil
have vindmøller,'' siger Torsten Jansen.
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Supermarkeder Tendens

STÆRKE BRANDS
er vejen til overlevelse i detail

Danske supermarkeder omsætter for 130 milliarder kroner hvert år – et tal, der ikke ændrer sig
betydeligt. Det gør antallet af supermarkedskæder imidlertid, og derfor skal kæderne brande
sig tydeligt, hvis de vil have en bid af kagen hos de kræsne forbrugere.
ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

D

ISTOCKPHOTO.COM, PR

anskerne bruger 130 milliarder
kroner årligt på dagligvarer. Det
er hverken mere eller mindre end
for ti år siden, hvilket betyder en
udfordring for supermarkederne, hvor flere
kæder nu slås om de samme kunder.
“Vi har rundt regnet 3.000 dagligvarebutikker i Danmark, og det er rigtig mange. Men
mens omsætningen af dagligvarer stort set
er flad, vokser restaurationsmarkedet, og
måltidskasser som dem fra Årstiderne vokser
endog rigtig meget. Tendenserne er, at det
skal være nemt, god kvalitet, og prisen skal
være i orden. Det presser supermarkederne,”
siger Dorte Wimmer, retail- og forbrugeradfærdsekspert hos Retail Institute Scandinavia.
Hun forudser ikke, at onlinesupermarkeder vil opleve en kæmpe vækst, medmindre
vi kommer til at se løsninger som i USA, hvor
Amazon tilbyder toiletpapir og andre dagligvarer på abonnement med et system, der kan
forudse, hvornår du får brug for leveringen,
så du ikke selv behøver at huske det. I USA
ser man også levering på kun 20 minutter,
hvilket må siges, at være smart, men hvor der

er langt mellem supermarkeder over there, vil
det i Danmark ofte fortsat være nemmere at
smutte hen og købe det selv.
Men disruption vil der ske:
“Forbrugerne vil ikke bare have billige
varer. De vil have økologi og kvalitet til lave
priser, og butikkerne skal ligge godt, så de er
nemme at komme til. Derfor har butikker som
Netto og Fakta i årevis kæmpet om de bedste placeringer og tilbyder nu begge økologi
til discountpriser. Men de konkurrerer med
Rema1000 og Lidl, som gør det samme. De
bygger egne og større butikker, der indrettes
optimalt for kunderne, hvilket er en strategi,
Netto nu vil forsøge at følge ved at ombygge
deres butikker,” siger Dorte Wimmer.

“Forbrugernevilikkebare
havebilligevarer.Devil
haveøkologiogkvalitet
tillavepriser.”

Nye markeder
Mens restaurantsektoren, ifølge brancheorganisationen Horesta, er vokset med otte
procent i de første ti måneder af 2016, står
dagligvaresektoren mere eller mindre stille, og
supermarkederne er tvunget til at tænke nyt.
Det har Coop gjort med strategien Sammen
om bedre mad, der går ud på at samle deres
1,7 millioner medlemmer om madfællesskaber og udbygge på færdigretsområdet.
Dansk Supermarked er for alvor gået ind
på convience-markedet med burgerkæden
Carl’s Jr., og Rema1000 var den første kæde
til at sætte gang i undgå madspild-bølgen.
Dér, hvor supermarkederne kan få en
øget indtjening, er derfor convenience tilsat
kvalitet, tror Dorte Wimmer:
“Frikadellerne klokken 18 er truet. Vi
spiser færdigretter, takeaway og ude. Carl’s
Jr. tapper ind i, at vi spiser on the go, men
Coop’s strategi med sunde færdigretter giver
mening, da de vil ændre danskernes madvaner. Det passer fint ind i, at vi ikke længere
gider dårlig discount.”

Dorte Wimmer, retail- og forbrugeradfærdsekspert
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Discount
og supermarkederne
i tal

Danske
supermarkeders
samlede omsætning ligger på 130 milliarder
kroner årligt.

COOP:

”Vi holder fast
i vores værdier”
Sammen om bedre
mad er mottoet, som
i dag gennemsyrer
alle Coops butikker,
og selv om det er et
langsigtet mål at revolutionere madkvaliteten, vil Coop ikke
afvige fra strategien.
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Sunde færdigretter
Strategien, som Coop har lagt
for Fakta, er i tråd med det,
forbrugerne efterspørger i dag.
“Danskerne er villige til at
betale lidt ekstra for lokalt dyrkede råvarer, høj dyrevelfærd
eller miljøvenlige rengøringsprodukter. Men forbrugerne
har været vant til discount
længe, og derfor skal vi holde
skarpe priser i vores butikker,
så vi fortsat kan ramme alle.
Bliver det for elitært, kan man
ikke drive en kæde i Danmark.
Vi synes, vi har fundet en god
måde at holde fast i vores
værdier og samtidig være
prisbevidste, for eksempel
med Irmas Hverdags-linje og
Faktas økologiske varer,” siger
Jens Juul Nielsen.
Coop forudser desuden, at
convenience, herunder især
færdigretter, bliver kæmpestort
de kommende år, og derfor
har Coop nu købt halvdelen af

Catering Denmark, der producerer sunde færdigmåltider.
“Det skal hænge sammen
med vores profil og strategi
om kvalitet og sundhed, og
derfor vil vores fokus være på
at give danskerne mulighed
for et større udbud af sunde
færdigretter. Vi tror nemlig på,
at folk gerne vil være sunde,
men det skal være nemt.
Derfor skal det kort sagt være
nemmere at leve sundt og
sundere at leve nemt. Det
tager tid og økonomi at omvende forbrugerne, men vi tror
på vores strategi,” siger Jens
Juul Nielsen.

“Dettagertidog
økonomiat
omvende 
forbrugerne”
Jens Juul Nielsen, COOP

På 10 år (frem til 2014)
er antallet af discountbutikker steget med
næsten 60%.
Rema1000 har
det højeste
gennemsnit i
omsætning per kunde,
Netto er næsthøjest.
Vi har så mange
supermarkeder i
Danmark, at vi i gennemsnit blot er 2.000
kunder om hver butik.
I København er der 350
discount-butikker.

Kilde: Fødevarewatch

“FOR ET PAR ÅR SIDEN
så vi, at det ikke længere var
holdbart for os at konkurrere
på pris. Resultatet ville være
dårligere varer og indtjening.
Derfor besluttede vi os for at
fokusere på gode råvarer, dyrevelfærd og lokale madfællesskaber. Den strategi holder vi
fast i,” siger Jens Juul Nielsen,
informationsdirektør i Coop.
I april 2016 kom Coop ud
med et årsregnskab, hvor
overskuddet var mere end
halveret. En af årsagerne var
beslutningen om at lukke 27
Fakta-butikker og renovere de
resterende.
“Vi havde åbnet for mange
Fakta-butikker frem til 2008
– flere på mindre gode beliggenheder. Derfor har vi lukket
dem, der ikke kørte rundt, og

i stedet brugt millioner på at
opgradere de resterende. Den
slags kan ses på et regnskab,
men nu går Fakta bedre i
spænd med resten af Coop’s
vision. Butikkerne er mere
lækre, og vi kombinerer kvalitet og ansvar med discount,”
forklarer Jens Juul Nielsen.

Netto har
456 butikker
og 40% af den samlede
omsætning i discountbranchen. Fakta sidder
på 23% og Rema 1000
på 17%.
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Rema1000 :

”Vi lytter til forbrugerne”
Discountkæden
Rema1000 har medvind.
Med en strategi om at
stoppe madspild og have
et stort udvalg af varer
har de ramt en gylden åre
og vil nu udbygge fra 290
butikker til 400.

“DA VI SATTE MADSPILD på
dagsordenen i 2008, syntes de andre kæder, at det var købmandsmæssigt uansvarligt, men det har
vist sig at være det, forbrugerne
vil have, og dem lytter vi til,” siger
Anders René Jensen, indkøbschef
i Rema1000.
Rema 1000 har de senere år
oplevet en eksplosiv vækst og er
gået fra en omsætning på 11,4 milliarder i 2015 til 12,3 milliarder kroner i 2016. Det er en fremgang på
næsten én milliard kroner. For danskerne har bidt sig på Rema1000s

strategi, hvor et af kendetegnene
er, at du kan købe grøntsager
enkeltvis og mad i mindre pakker.
Sådan undgås madspild og samtidig er det bekvemt.
“En stor del af vores strategi
går ud på at sige højt, hvad vi
selv mener. Hvorfor skal jeg købe
tre pakker hamburgerryg for at
få rabat? Hvorfor skal porrer altid
komme i tre, når jeg kun har brug
for én?” spørger Anders René
Jensen og uddyber:
“På den måde – sammen med
feedback fra kunderne – lægger
vi strategien: Logisk og ud fra
princippet om, at generer det os,
generer det nok også vores kunder.
Derfor tilbyder vi faste discountpriser og tilbud, som aldrig er baseret
på merkøb frem for massetilbud.”

Udvidet sundhedsstrategi
En anden vigtig del af Rema1000
strategi er, at discount skal være af
god kvalitet.
“Vi arbejder benhårdt for at få

nøglehuls- og fuldkornsmærket
flere produkter, så kunden hurtigt
kan afkode, om det er sundt.
Gennem vores store økologiske
samarbejde med Gram Slot har vi
desuden planer om at udvikle vores jord til bord-koncept og satse
endnu mere på økologi, som er
det, forbrugerne vil have,” siger
Anders René Jensen.
En af Rema1000’s visioner er,
at kunden skal kunne købe alt ind i
samme butik, hvorfor en del af udbuddet også består af gluten- og
laktosefrie produkter. Samtidig må
butikkerne, der er drevet af enkelte
købmænd, ikke være så store, at
man mister overblikket, og varerne
må ikke rykkes rundt uden grund.
Det sidste er en af Anders René
Jensens store kæpheste. Endelig
skal serviceniveauet være i top, og
det skal være nemt at leve sundt.
“Vi kommer næppe til at investere i burgerkæder, fordi det ikke
går i tråd med vores mantra om
sundhed. Til gengæld vil vi udvide

vores sundhedsstrategi. Vi er medsponsorer på håndbold- og svømmecamps, men vi vil gerne have fat
i de unge, som har det svært, har
diagnoser eller er ensomme,” siger
Anders René Jensen.

“Enstordelafvores
strategigårudpå
atsigehøjt,hvadvi
selvmener.”
Anders René Jensen, indkøbschef
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YouTube
Startede i
februar 2005 i
Californien

YouTube
findes i 88 lande
og er tilgængelig
på 75 sprog

YouTube
viser hver dag
flere hundrede
millioner timers
indhold
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YouTube
har over en
milliard brugere
verden over

YOUTUBERNE
ER I HØJ KURS
Webportalen YouTube er blevet langt mere populær mellem børn og
unge end de gamle tv-kanaler. Hemmeligheden ligger i YouTubernes
evne til at tale til og interagere med deres publikum.
ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

“G

PR

runden til, at
YouTubere kan
tjene penge, er, at de
seere, som før så tvkanaler for unge som for eksempel TV2 Zulu, er rykket over på
YouTube, og det er jo naturligt, at
annoncørerne følger med.”
Sådan siger Pernille Lotus,
CEO for SMAC Agency, et
agentur for de såkaldte influencers, altså unge YouTubere,
instagrammere og bloggere, der
med deres personlige brands
har tusindvis af følgere på sociale
medier og derfor er eftertragtede
reklamesøljer.
SMAC Agency arbejder til
dels som noget, der kunne
minde om et modelbureau – finder jobs til og promoverer deres
klienter. Ofte henvender brands
sig direkte til agenturet, fordi de
gerne vil have et samarbejde
med de YouTubere, de har i
stald, og så udvikler agenturet et
koncept til brandet sammen med
influenceren selv.
“Et godt eksempel på et koncept er en Snapchat-kampagne,

som vores YouTuber Lakserytteren lavede for Coca Cola. Der
målte mediebureauet Carat et
øget salg på 6,6 procent. Han
lavede også en live streaming
for McDonald’s, som gav 1,6
millioner views på blot 48 timer.
Disse unge giver brands en øget
værdi,” siger Pernille Lotus

gråzone omkring reklamer, som
kan diskuteres:
“Man skal huske, at når
børnene ligger på værelset
med mobilen og ser YouTube,
er de helt klar til at modtage
budskaber. Når vi diskuterer, om
der bør være reklamer omkring
børnetimen i fjernsynet, bør vi
også være opmærksomme her.
En udvidet dagbog
For der kan være skjult reklame i
Medieforsker på SDU, Anette
videoerne, og det skal man have
Grønning, har fulgt YouTubes
et kritisk perspektiv på, hvorfor
udvikling. Ifølge forskeren er det
forældre måske bør spørge ind
tiltalende for de unge, at mediet
til, hvorfor de unge nu pludselig
fungerer som en slags udvidet
absolut vil have lige den trøje
dagbog, hvor de unge kommer
eller drik.”
helt tæt på andre unge.
Da det i flere sager ikke
“YouTuberne giver meget af
har fremstået tydeligt nok, har
sig selv og har et talent for at
Forbrugerombudsmanden nu
fortælle historier fra deres liv.
indskærpet, at der skal en tydelig
Samtidig møder de unge ikke
markering på indlæg, der er
forældrene og bedsteforældrene
baseret på samarbejder. Indlæg,
her. Mormor er nu også på Facehvor bloggeren eller YouTuberen
book, og de unge har brug for
er blevet betalt eller har fået et
et rum, hvor de kan være
produkt til omtale, skal nu
sig selv, i fred for de
markeres som reklame,
YouTube
voksne,” siger Anette
annonce, betalt indblev solgt til
Grønning.
læg eller sponsoreret
Google i 2006 for
Der er dog en
indlæg.
svimlende 1,65

YOUTUBE’SK
FOR
BEGYNDERE
TUTORIAL
En videoguide, hvor du for
eksempel lærer at gennemføre
et spil eller et makeup-look
ved at se nogen gøre det.
CONTENT
Det indhold, som er på en
hjemmeside for eksempel i
form af billeder, tekst og video.
Noget content kan “tricke”
SEO, hvilket er et begreb, der
bruges, når man optimerer
en hjemmeside med ord eller
brands, der får Google til nemmere at søge siden frem, når
nogen søger på for eksempel
Oreos.
INFLUENCER
Brands er interesserede i, at
visse bloggere og YouTubere
bruger deres produkter. De
mest brugte af disse unge kaldes for influencers, fordi når
det, de siger, gør eller tager
på, påvirker deres følgere.
Kilder: YouTube, Unicornomy

milliarder dollars
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person, så jeg skal have en, der
passer på mig. Som yngre har
jeg reklameret for ting, jeg har
fortrudt, og i dag er jeg skeptisk
omkring brands, for hvis jeg tager en specifik trøje på, ved jeg,
at mine fans også gør det. Der
er værdi i det for brands,
så det ligger altid i
Rasmus
baghovedet, at jeg skal
Brohave er kun 19
år, men lever allerede
have mig selv med,”
godt af at være sit
siger Rasmus Brohave,
eget brand.
der er blevet så stor, at
han kan sige nej, også
til de store:
“For nylig ville en af verdens største mobilgiganter have
mig til at reklamere for deres
smart phones. Men jeg synes, at
deres telefoner er megadårlige,
så det ville jeg ikke, selv om det
gav rigtig gode penge.”

En sponsorvideo skal
være underholdende

“JEG VIL BARE GERNE

UNDERHOLDE”

RASMUS BROHAVE var bare en 14-årig knægt fra Svendborg, da han
lavede sin første YouTube-video. Formålet var at underholde, og det er
det stadig. Men i dag er han gået ud af gymnasiet, har udgivet en bog,
og fans står i kø for at få hans autograf.
ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

“J

PR/SPLAY

eg elskede at underholde mine klassekammerater. Men jeg turde
ikke stå på en scene,
så da jeg en dag faldt over nogle
danskere, som lavede underholdning på YouTube, satte jeg
mig for at prøve det.”
Det fortæller Rasmus Brohave, en af Danmarks mest populære YouTubere med 215.000
følgere:
“Jeg var kun 14 år og vidste
ikke, hvad videoen skulle kunne,
så jeg sagde noget med: ’Hej,
jeg hedder Rasmus, jeg vil fortælle om mit liv, og at jeg skater
en masse’.”
Rasmus Brohave lagde vi-
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deoen på YouTube og delte den
på sin Facebook-side. Vennerne
kunne lide den, så de delte den,
og så lagde han en ny op.
“Jeg havde ingen idé om,
hvor det skulle bære hen, jeg
ville bare underholde. Men da
agenturet Splay tog fat i mig som
16-årig, stak det for alvor af. Jeg
gik fra 16.000 følgere til 60.000
på seks måneder, og jeg fandt

“ViYouTubereer
brands,ogviskal
behandleosselv
sådan.”
Rasmus Brohave, YouTuber

ud af, at jeg kunne tjene penge
på det,” siger han.
For Rasmus Brohave, der i
dag har over 215.000 følgere
på YouTube, gav det en tryghed
at få en manager hos Splay.
Manageren tager sig af “alt det
kedelige, så som møder,” så han
kan få lov til at koncentrere sig
om at underholde.
“Når man er ung, kan
det være svært at navigere i
reklamer og jobs. Det er jo fedt
at tjene penge. Men mens jeg
har hele min sjæl med, skal jeg
huske, at det er koldt på toppen.
Brands og virksomheder er
interesserede i at tjene penge,
de er ligeglade med mig som

For Rasmus Brohave foregår et
samarbejde ved, at eksempelvis
kiksfabrikanten Oreo kontakter
hans manager og spørger til
et eventuelt samarbejde, som
han så bliver betalt for. Herefter
udvikler Brohave en idé til en
video, hvor han, for eksempel
spiller hackey sack med Oreos,
så det følger hans motto om at
være underholdende.
I dag laver han The Unicorn
Show på YouTube, hvor han
laver skøre ting sammen med
kendte, han får en del af kagen
for de reklamer, der kommer før
videoerne, og tidligere på året
udgav han sin første bog, Sådan
blev jeg Rasmus Brohave.
“Den handler om YouTube,
giver tips og tricks og fortæller
om maskinen bag. Jeg skriver
lidt om, hvordan jeg startede,
men det er nedtur, at medierne
kalder den for en selvbiografi
– altså, jeg er 19 år. Bogen var
snarere et forsøg på at fortælle
den ældre generation, at vi altså
ikke er en flok dumme teenagers, der fylder folk med lort. Vi
kan noget.”
‘Noget’ kan Rasmus Brohave
bestemt. Til Danmarks Indsamling
2016 sad blandt andet han og
Mads Mikkelsen ved telefonerne,
og da DR-værten spurgte, om
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Mikkelsen fik mange opkald fra
fans, svarede han: “Nej, de vil alle
tale med Rasmus.”
“Det var overvældende, da
jeg opdagede, at jeg var blevet
kendt. Men i dag handler det
om at blive større og større.
Det vil nogen mene er arrogant,
men ejer man et mobilselskab,
ville man jo også gerne vokse,”
forklarer han.
I dag er Rasmus Brohave
nemlig blevet et brand selv:
“Vi YouTubere er brands, og
vi skal behandle os selv sådan.
Men det har den ældre generation
svært ved at forstå. De ser os
som selvoptagede, men vores
generation er nok lidt anderledes.
Vi synes, det er fedt, når hinanden
tør stikke næsen frem.”
Rasmus Brohaves forældre
har dog været med på sidelinjen hele vejen. Hurtigt så de, at
han havde et talent, og lod ham
droppe ud af gymnasiet.
“Mange forældre ville ikke
gå med til det, men mine kunne
se, at mit hjerte og mine tanker
var et andet sted. I dag har jeg
jo bare fået en anden slags uddannelse end mine venner, der
nu bliver studenter. Man kan ikke
læse sig til at være underholdende,” siger Rasmus Brohave.

“JEG HAR EN “KONTRAKT“
MED MINE FØLGERE”
CARLA MICKELBORG er 28 år og opdagede for fem år siden en niche
på YouTube, som kunne henvende sig til de 18-25-årige unge kvinder.
Derefter er det gået slag i slag, og nu kan hun leve af at være YouTuber.
Men hun har større ambitioner end det.
ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

“Sacred words virker, og i dag har
jeg 60.000 følgere samt 25.000
på Snapchat og 15.000, der hver
dag ser min Instastory (videoklip på
Instagram, red.). Jeg elsker, hvad
jeg laver, og samarbejder med
brands, jeg i forvejen er vild med.
Jeg lever af at producere indhold
om dem på mine kanaler.”

“M
YOUTUBES
FORRETNINGSMODEL
Hver gang en video bliver set,
hvor der er en reklame først, omsættes det til kroner og ører. En
del af pengene går til skaberen
af videoen, der kommer efter reklamen. Jo flere gange videoen
vises, desto flere penge får skaberen. Det er derfor, at YouTubere
med mange seere er i høj kurs for
både brands og YouTube.
Flere musikere har dog kritiseret
YouTube for, at de ikke tjener nok
på forretningsmodellen på grund
af for mange mellemmænd. Har
man for eksempel en agent, skal
de som regel også have en del af
kagen.
Kilder: Unicornomy, Business Insider, YouTube

PR/SMAC

ens jeg i 2008 læste til
tv-tilrettelægger, startede
jeg en blog. Da jeg tog i
praktik i Los Angeles, arbejdede
jeg med social medie-strategi, og
jeg opdagede, at jeg havde flair
for at lave content til nettet. Så jeg
lagde arbejde i min Instragramprofil, som begyndte at vokse i
følgere,” fortæller Carla Mickelborg,
der i dag er 28 år og en eftertragtet
influencer.
En dag for et par år siden
fortalte en ung kvinde Carla Mickelborg, at hun foretrak de internationale YouTubere, fordi de sluttede
videoerne af med et livsmotto.
“Ingen danske YouTubere gjorde
det, ligesom ingen henvendte sig
til kvinder på min alder. Så jeg
startede en YouTube-kanal, hvor
jeg lavede makeup-tutorials, og
efter et samarbejde med YouTubenetværket Splay fik jeg pludselig
11.000 følgere,” fortæller hun.
Efter to års tid faldt mængden

Fra YouTuber til
virksomhedsejer
Carla Mickelborgs videoer handler
om hendes liv, om at være positiv, tage chancer og følge sine
drømme. I dag er hun en influencer
og er i stor efterspørgsel fra
brands, så de kan nå ud til
unge kvinder på hendes
Carla
alder. Hun bookes så
Mickelborg
vil bruge YouTube
ofte, at hendes nye
som afsæt til et
agentur SMAC Agency
større selvudviklingshar foreslået, at hun sætunivers.
ter priserne op.
“Jeg samarbejder kun
med brands, jeg kan stå inde
for, og som kan forstå, hvad jeg
laver, ellers takker jeg nej. I starten
var der brands, som troede, at jeg
af brandsamarbejder, og Carla
ville promovere deres ting uden
Mickelborg gik i tænkeboks.
at få penge for det, men en ny
“Jeg besluttede mig for at satse
håndtaske betaler ikke huslejen.
det hele. Selv om det var sjovt at
Desuden har jeg en “kontrakt" med
lave tutorials, brændte jeg for at
mine følgere – min autencitet er
gøre mit budskab renere og tale
key, for at de gider at se med og
mere hardcore om livet. Så jeg
tro på mig. Uden dem er jeg ikke
fokuserede på disse emner og
noget.”
sluttede af med ordene: ’Jeg elsker
Med sit motto om positivitet
mig selv og giver slip på behovet
bygger hun nu en forretning op
for at sammenligne mig selv med
sammen med den, der har lært
andre’,“ siger Carla Mickelborg
hende værdierne: Hendes mor.
med henvisning til unge kvinders
“På baggrund af flere efter“uvane” med at sammenligne
spørgsler fra mine seere og den
deres kroppe og væsen med andre
research, jeg har lavet i mine to år
kvinder:
som YouTuber, vil min mor og jeg
lave et stort selvudviklingsunivers,
hvor man kan lære at realisere sine
mål. Det skal være et værktøj, som
kan hjælpe folk videre. For jeg er klar
over, at det at være YouTube-stjerne
en dag kan slutte. Det her bliver en
måde at bygge videre på det og
tænke langsigtet, mens jeg kører
med klatten.“
Carla Mickelborg, YouTuber

“Jegsamarbejder
kunmedbrands,
jegkanståindefor,
ogsomkanforstå,
hvadjeglaver.”
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IKKE SÅ
GALT ENDDA
Positivt globalt vækstmomentum og flere
bekymringer, der ikke blev til noget. Det er
de gode overskrifter for første halvår 2017.
ISTOCKPHOTO

D

en globale økonomi ser overordnet
ud til at have fastholdt et positivt
vækstmomentum i 2. kvartal.
USA’s økonomi har rettet sig
efter den skuffende udvikling i årets første
måneder, hvor privatforbruget blandt andet
understøttes af den laveste ledighed i 16 år.
I Euro-området har de økonomiske signaler
fortsat med at overraske positivt, og frygten
for en hård opbremsning i Kinas økonomi er
for indeværende begrænset. Normalt ville
det nok være antaget, at et sådant opsving
burde være fulgt op af stigende obligationsrenter, men væksten har endnu ikke været
tilstrækkeligt stærk til at skabe bekymring om
et stigende prispres, hvilket har medvirket til
at holde renterne nede. Det betyder, at vi har
befundet os i, hvad der kan betegnes som et
’Guldlok-scenarie’, som også har udmøntet
sig i, at flere aktiemarkeder slog nye kursrekorder i løbet af 2. kvartal.
Ikke så slemt som forventet
Tidligere bekymringer om en stribe uhensigtsmæssige begivenheder, der havde potentialet

24

”Vi har befundet os i, hvad
der kan betegnes som et
’Guldlok-scenarie’, som
også har udmøntet sig i, at
flere aktiemarkeder slog
nye kursrekorder i løbet af 
2. kvartal.”
til at bremse det økonomiske opsving, har
da også vist sig ubegrundede. Præsident
Trumps protektionistiske dagsorden er endnu
ikke blevet initieret, og den globale samhandel fortsætter med at udvikle sig fornuftigt.
Europa oplever en næsten historisk politisk
stabilitet i kølvandet på Macrons sejr i det
franske parlamentsvalg, og Grækenlands kreditorer er blevet enige om at udbetale en ny
pose penge til landet, som har elimineret risikoen for en konkurs hen over sensommeren.
I Storbritannien har Teresa Mays nederlag i
det britiske parlamentsvalg muligvis øget den
indenlandske politiske usikkerhed, men det
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har også ført til håb om en mindre konfronterende tone i Brexit-forhandlingerne. Og selv
om væksten i Kina er bremset op, forventes
den fortsat at være relativt robust resten af
året, imens myndighederne gennemfører
længe ventede økonomiske reformer og
tiltag for at bremse gældsopbygningen i den
finansielle sektor. Endvidere er den globale
pengepolitik fortsat yderst lempelig til trods
for at den amerikanske centralbank fortsatte
med at sætte renten op i 2. kvartal.
Usikkerhed om olien
På den negative front har vi imidlertid set olieprisen falde markant i takt med, at rebalanceringen af markedet går langsommere end
ventet trods OPEC’s og Ruslands forlængelse
af aftalen om produktionsbegrænsninger.
Det kommer ganske vist de vestlige landes
forbrugere til gavn, men usikkerhederne på
råvaremarkederne holder vækstmulighederne nede og øger de geopolitiske risici i
Mellemøsten. Det ser også lidt skidt ud med
udsigterne for Trumps ellers stort annoncerede finanspolitiske lempelser, der i bedste
fald bliver forsinkede og i hvert fald af et
betydeligt mindre omfang end først antaget.
I det hele taget er der fortsat en betydelig
usikkerhed om, hvad Trump kan finde på
fremadrettet, hvor blandt andet den fornyede
optrapning af krisen med Nordkorea udgør
en kilde til bekymring. Endvidere befinder
USA sig også i, hvad vi må kalde den sene
del af det økonomiske opsving i modsætning

til euroområdet, og den amerikanske centralbank vil formentligt fortsætte med at stramme
pengepolitikken i et gradvist tempo.
Markederne skal tilpasses
I det hele taget er der udsigt til, at der er
sket et skifte i holdningen til pengepolitikken blandt de toneangivende centralbanker.
Med et fortsat afdæmpet prispres er der ikke
umiddelbart udsigt til massive stramninger
i pengepolitikken, men markederne skal
formentlig begynde at tilpasse sig til en tid,
hvor de ekstraordinære stimulanser fra centralbankerne begynder at blive rullet tilbage.
Sammen med den seneste tids små signaler
om, at det globale økonomiske opsving kan
have passeret en top, vil det være et vigtigt
tema for de finansielle markeders fremadrettede udvikling.
Aktier
Overordnet set bevægede aktiemarkederne
sig pænt i 1. halvår 2017. Således steg
globale aktier med 3%. USA steg moderat

”Det er specielt i USA og
Kina, at der er tegn på, at
væksten bøjer af, mens
vækstudsigterne i Europa 
i skrivende stund stadig 
ser gode ud.”

i lokal valuta, men USD faldt en del over for
DKK, og målt i DKK blev afkastet således kun
0,7%. Inden for Emerging Market steg Asien
markant med Kina i front (+15,5%), mens
Latinamerika var presset af blandt andet faldende råvarepriser og kun steg 1,8%. Også
danske aktier havde et fremragende halvår
med kursstigninger på hele 15,3%. Global
økonomi har som nævnt været i et synkront
opsving i alle større regioner i 1. halvår 2017.
Der er imidlertid tegn på, at væksten løjer lidt
af i 2. halvår 2017. Det er specielt i USA og
Kina, at der er tegn på, at væksten bøjer af,
mens vækstudsigterne i Europa i skrivende
stund stadig ser gode ud.
De amerikanske virksomheder er så småt
begyndt at mærke pres på deres indtjeningsmarginal. Det sker i takt med, at det
amerikanske arbejdsmarked bliver stærkere
og stærkere. Selv om det har ført til stigende
lønninger og en ledighedsprocent, der nu er
den laveste siden 2007-2008, har vi stadig til
gode at se et markant lønpres. Først når/hvis
dette lønpres kommer, vil den amerikanske
centralbank for alvor være tvunget til at sætte
de korte renter op. Samtidig vil virksomhedernes indtjeningsmarginal komme yderligere
under pres, hvilket vil medføre et tilsvarende
pres på amerikanske – og dermed globale –
aktier.
I mellemtiden fortsætter de globale aktiemarkeder med at slå nye rekorder. Globale
aktier er da også højt prissat i forhold til egen
historik, og højere kurser skal derfor fremover

AKTIEINDEKS 2017
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primært drives af højere indtjeningsvækst.
Selv om aktier er højt prissat i forhold til egen
historik, er aktier dog stadig attraktivt vurderet relativt til andre aktivklasser, herunder
specielt obligationer. Der er derfor god mulighed for, at investorerne fortsat vil allokere
midler til aktier fra obligationer.
Det forventes på ovenstående baggrund,
at globale aktier fortsat kan levere positive
etcifrede afkast i 2. halvår 2017. Forventningen til afkastet på det danske aktiemarked
(KAXCAP Index) øges for 2017 fra tidligere
5-10 % til nu 10-15 %.
Obligationer
Den amerikanske centralbank (FED) har
påbegyndt en normalisering af renten, hvorfor
der er udsigt til én renteforhøjelse mere i år.
FED Funds Rate kommer således op i intervallet 1,25-1,5% inden årets udgang.
Udfordringen er dog, om væksten i USA
allerede er toppet, og dermed at renteforhøjelserne vil skade den amerikanske økonomi
for meget.
ECBs chef Draghi har med udtalelser
om, at det går bedre for den europæiske
økonomi, prøvet at forberede de finansielle
markeder på en kommende opstamning
af pengepolitikken. Obligationsmarkedet

”Selv om aktier er højt prissat i forhold til egen historik, er aktier dog stadig attraktivt vurderet relativt til
andre aktivklasser, herunder specielt obligationer.”
reagererede omgående med stigende renter,
og det hjalp ikke markedet, at ECB chefen
senere var ude at sige, at han var blevet
misforstået.
De lange danske renter har været inde
i en op- og ned-udvikling, hvor vækst- og
inflationsforventninger, politisk usikkerhed
og centralbankernes forsigtige vej ud af den
ekstremt lempelige pengepolitik udstikker en
usikker retning. Generelt har der været en
bevægelse hos investorerne imod at sælge
statsobligationer og købe kreditobligationer,
og dette har hjulpet på afkastet i virksomhedsobligationer. Men også obligationer i
Emerging Markets har klaret sig pænt, hvor
der i første halvdel af 2017, har været store
investerings-inflows.

Dansk 10-årig statsrente
Dansk realkredit har igennem 2017 været på
udenlandske investorers indkøbsseddel. Den
gode kreditkvalitet på danske realkreditobligationer, og den – i sammenligning med andre
renteklasser høje merrenter – på 30-årige
konverterbare obligationer har skabt en stor
udenlandsk efterspørgsel. Det er primært 2%og 2,5%-kuponer, som har høj udenlandsk
ejerandel. Det er også i dette segment, at de
bedste obligationsafkast er blevet skabt.
Forhøjelser af centralbankernes renter
og nedtrapning af deres obligationsopkøb
vil selvfølgelig på sigt presse renterne op.
Centralbankernes meget nænsomme måde
at tilbagerulle den ekspansive pengepolitik på
gør dog, at renterne kun vil bevæge sig med
små ryk opad. I løbet af 2018 forventer vi, at
den danske 10-årige rente vil komme lige over
1%, hvilket er en stigning på under en halv
procent i forhold til nuværende niveau. På kort
sigt virker renteniveauerne til at være i god
balance med de forskellige parametre, der er i
spil. Der er derfor stadig mulighed for positive
afkast i kreditobligationer og realkredit- obligationer.
Det forventes på ovenstående baggrund,
at obligationsafdelingerne fortsat kan levere
positive afkast i intervallet 0-3%.

DANSK 10-ÅRIG STATSRENTE
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Din formuefordeling

Gode råd om valg af
investeringer
I tidligere magasiner har der været mulighed for at følge en fiktiv porteføljes udvikling. Porteføljen var en blanding af aktier om obligationer.
Som nogle allerede har bemærket, etablerede vi i januar 4 nye
afdelinger, der alle er med en blanding af aktier og obligationer og vil
derfor fremover koncentrere os om disse ”levende” afdelinger.
De 4 afdelinger har navnene Handelsinvest Defensiv 10, Handelsinvest Defensiv 30, Handelsinvest Offensiv 60 og Handelsinvest Offensiv
80. Tallene – altså 10, 30, 60 og 80 angiver den normale andel af aktier
i afdelingerne, men vi kan vælge at have en mindre eller større andel af
aktier, alt efter hvordan vi vurderer de finansielle markeder. Det fremgår
af prospektet på vor hjemmeside www.handelsinvest.dk hvor store/
små andele af aktier, der er tilladt.
Handelsinvest Defensiv 10 er den afdeling med den mindste andel
af aktier og dermed også den afdeling med mindst risiko og lige modsat med Handelsinvest Offensiv 80.
Om man skal vælge den ene eller den anden afdeling eller måske
have andele i flere afdelinger, beror på den risiko, den enkelte investor
er villig til at løbe – en vurdering af dette foretages sammen med en
investeringsrådgiver.
Alle 4 afdelinger er kommet rigtig godt fra start og havde pr.
30.06.2017 klaret det bedre, end det benchmark (tilsvarende investeringer) de sammenligner sig med.

Afkast i % i mix-afdelinger
AFKAST

Fordeling mellem aktier
og obligationer
pr. 30.06.2017

DEFENSIV 10
Aktier 13%
Obligationer 85%
Kontanter m.v. 2%

DEFENSIV 30
Aktier 34%
Obligationer 63%
Kontanter m.v. 3%

BENCHMARK

7

6

OFFENSIV 60
Aktier 63%
Obligationer 34%
Kontanter m.v. 3%

5

4

3

2

OFFENSIV 80
Aktier 84%
Obligationer 14%
Kontanter m.v. 2%

1

0
DEFENSIV 10

DEFENSIV 30

OFFENSIV 60

OFFENSIV 80
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Investorernes afkast
AFDELING

Halvår 2017

3 år

5 år

7 år

10 år

Afkast

Afkast

Afkast

Afkast

Afkast

OBLIGATIONER
Danske Obligationer

1,3

5,2

12,7

21,5

42,2

Højrentelande

2,7

4,1

9,1

27,1

45,1

Virksomhedsobligationer

0,1

4,7

13,6

AKTIER
Verden

9,0

38,1

71,7

103,2

52,5

Europa

7,5

16,4

49,4

86,4

18,0

6,2

55,3

117,2

171,5

16,9

59,1

90,6

95,3

Nordamerika
Fjernøsten
Norden
Danmark
Latinamerika
Kina

8,7

30,5

91,1

105,9

63,7

14,4

62,4

211,4

231,8

168,8

3,4

-3,1

-6,3

-3,5

15,8

62,8

88,4

63,3

MIX
Defensiv 10*

2,4

Defensiv 30*

3,9

Offensiv 60*

5,6

Offensiv 80*

6,9

* Afkastene/omkostningerne er de faktisk opnåede/afholdte i perioden fra stiftelsesdatoen til statustidspunktet.
Note: Alle afkast er opgjort efter omkostninger. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Aktier 2017 afkast
DANMARK

14,4

NORDEN

8,7

NORDAMERIKA

6,2

EUROPA

7,5

KINA

15,8

VERDEN

LATINAMERIKA

3,4

9,0

FJERNØSTEN

16,9

Du kan let og hurtigt blive opdateret på de enkelte afdelinger på hjemmesiden handelsinvest.dk. Her kan du se kurser og afkast,
ligesom du kan læse porteføljemanagernes aktuelle kommentarer til udviklingen. På hjemmesiden kan du også blive tilmeldt
Handelsinvests nyhedsbrev.
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Verden i tal

220
vinduer

er der i verdens største ﬂy, Airbus A380.
Det sikrer ifølge producenten, at der er naturligt lys i
kabinen til passagererne på de lange distancer, ﬂyet ﬂyver.
Kilde: Airbus.com

400.000.000
dollars

94%

solgte Grundlæggeren af internetbetalingssystemet PayPal, Peter Thiel,
80 procent af sine Facebook-aktier for i 2012.
Investeringen syv år tidligere lød på 0,5 mio. dollars.

af verdens
befolkning

kender Coca Colas rød-hvide logo.
Kilde: Buzzfeed.com

Kilde: Finans.dk

10.000

skibscontainere
bliver årligt tabt i verdenshavene.
Det svarer til én container hver time.
Kilde: Norwegian Inflight Magazine

17.000.000
containerskibe

findes der i hele verden. Hvis de stod ved siden af hinanden,
ville de nå én gang rundt om jorden.
Kilde: Danmarks rederiforening

683

handelsskibe

var der registreret i Danmark i april.
Det svarer til en fremgang på 21 skibe år til år.
Kilde: Danmarks rederiforening
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I Handelsinvest vil vi gerne invitere
vore investorer til

INVESTORARRANGEMENT

Tilmeld dig

GRATIS
arrangement

VI AFHOLDER TRE ARRANGEMENTER:
Mandag den 9. oktober 2017 kl. 17.00, MCH Herning Kongrescenter, Herning
Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 17.00, Koldkærgård Hotel & Konferencecenter, Århus N
Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 17.00, KolleKolle Konferencehotel, Værløse
Vi glæder os til at se jer!

SE MERE PÅ HANDELSINVEST.DK, HVOR DU OGSÅ KAN TILMELDE DIG
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