
2017

Handelsinvest
FEBRUAR 

2017

ÅRET DER GIK 

2016 – FRA 
FORFÆRDELIGT 
TIL FORNUFTIGT 

AKTIEÅR
side 4

2016
DIN FORMUEFORDELING

GODE RÅD OM 
INVESTERINGER

side 7



2 

Handelsinvest februar 2017

Leder

Kære 
investor

2016 er allerede historie, og vi ser ind i et 
spændende 2017.
For at tage historien først så blev 2016 på 
mange måder et år, vi vil kunne huske længe.  
Udfordringer i Grækenland blev for en stund 
glemt – de er der stadig, men andre ting satte 
dagsordenen: Et turbulent aktieår, briternes nej 
tak til EU, centralbankernes fortsatte under-
støtning af økonomierne, et noget overophedet 
Kina, udfordrede italienske banker, stigende 
råvarepriser og den måske største historie – 
præsidentvalget i USA, der førte til, at Donald 
Trump her i januar har sat sig i stolen i Det Hvide 
Hus.

Ved indgangen til 2016 tror jeg ikke, der 
var mange, der havde forudset resultaterne af 
ovenstående. Men jeg gik da så langt, at jeg 
i årsberetningen for foreningens regnskab for 
2015, der blev fremlagt i marts for et år siden, 
skrev ”Farvel til endnu et turbulent år, goddag til 
et nyt”. Og det blev det – turbulent.

Januar startede ganske forfærdeligt set fra 
en investors synsvinkel, da aktiemarkederne 
faldt meget kraftigt. Det rettede sig heldigvis hen 
over året, og frygten for et kollaps i forlængelse 
af briternes nej tak til EU viste sig heldigvis at 
være overdreven. Historien gentog sig i forbin-
delse med det amerikanske valg, hvor frygten 
for store korrektioner i aktiemarkedet viste sig at 
være stort set grundløse.
Samlet endte 2016 som et fornuftigt aktieår, og 
i Handelsinvest blev højdespringerne Latiname-
rika med 26,90 % og Nordamerika med 15,80 %.  
I den tunge ende endte afdeling Europa, som 
den eneste af vore afdelinger, med negativt 
afkast på minus 3,36 %.

På rentesiden har vi stadig meget lave 
renter, også selvom om FED (den amerikanske 

centralbank) i december satte renten lidt op. I 
har sikkert også hørt om, at nogle kunder har 
skullet betale for at have penge stående i deres 
bank.  Det er rentefald, der har ført til dette, og 
det har haft gunstig afsmitning på kursudviklin-
gen på obligationer. Vores afdeling med danske 
obligationer kom således ud af 2016 med et 
afkast på 3,25 %. Højdespringeren var afdeling 
Højrentelande med et plus på 12,04 %.

Så samlet set et ganske fornuftigt 2016 for 
en investor.

Og hvad skal vi så forvente af 2017?
Jeg er normalt ikke den store tilhænger af 
gentagelser med mindre de er positive, men 
jeg vil gentage mit budskab fra marts sidste 
år – FARVEL TIL ENDNU ET TURBULENT ÅR, 
GODDAG TIL ET NYT.

Der er mange kendte variabler, der kan få 
stor betydning for de finansielle markeder i 
2017:

• USA med Donald Trump ved roret
•  Den lidt længere effekt af briternes   

nej tak til EU
• Valg i Frankrig
• Valg i Holland
• Valg i Tyskland
• Valg i Italien
•  ECB's fortsatte lempelige pengepolitik
•  Sætter FED renterne op?
• Har kineserne styr på deres økonomi?
•  Har et land som Brasilien endelig fået styr 

på korruptionen?
Går alt de finansielle markeders vej, så bliver 
2017 overordentlig positivt. Under alle om-
stændigheder bliver 2017 både spændende og 
begivenhedsrigt.

Til sidst vil jeg i lighed med tidligere år sige 
velkommen til de mange nye investorer, der 
har vist os deres tillid. De er i alt kommet med 
netto knap 700 millioner kroner, hvilket er meget 
tilfredsstillende.

God læselyst.

Henrik Kragh

Handelsinvest er en publikation for 
medlemmer af Investeringsforenin-
gen Handelsinvest. Bladet udkom-
mer to gange årligt i forbindelse 
med hel- og halvårsrapporter. 
Bladet er et supplement til forenin-
gens årsrapport og giver et giver 
et indblik i udviklingen af Handels-
invest i det forgangne halvår.
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Ansvarsfraskrivelse
Oplysninger i dette materiale kan 
ikke betragtes som rådgivning 
vedrørende investeringer.
Medlemsbladet er ikke og må ikke 
opfattes som et tilbud eller opfor-
dring til køb af investeringsbeviser 
i afdelinger af Investeringsforenin-
gen Handelsinvest. Bladet kan ikke 
erstatte en individuel rådgivning af 
investor.

Handelsinvest påtager sig ikke 
noget ansvar i forhold til dispositio-
ner, der er foretaget i tillid til bladets 
indhold, og investor opfordres til at 
søge rådgivning forud for enhver 
værdipapirinvestering. Oplysninger 
om de enkelte afdelingers gældende 
prospekter samt senest offentlig-
gjorte årsrapport eller halvårsrapport 
kan findes på handelsinvest.dk
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Noter

IKEA BELØNNER LOYALE 
MEDARBEJDERE
Bliv hos os i fem år og få 11.500 kroner ekstra i 
pension – om året. Sådan lyder det fra møbelkæden 
IKEA til deres medarbejdere. Som en del af loyalitets-
programmet Tack! får ansatte med mindst fem års 
anciennitet hvert år en ekstra indbetaling på deres 
pensionsopsparing. ”Vi har det her loyalitetsprogram, 
fordi det er vigtigt for os at få medarbejderne til at 
tage del i den succes, som virksomheden har,” siger 
HR-chef Teresia Palm til avisen.dk. Beløbet varierer 
lidt fra år til år, men i år er det 11.500, som ryger ind 
på kontoen, og alle får det samme beløb uanset titel.

FLYV PÅ ARBEJDE
Nu kan du endelig slippe for at blive irriteret over 
aflyste tog, fyldte cykelstier og langsomme bilkøer 
hver morgen. I foråret sender firmaet JetPack 
Aviation nemlig deres jetpack JB-10 på gaden. Du 
skal bare spænde den på ryggen som en alminde-
lig rygsæk, så kan du flyve til jobbet. Du skal dog 
gribe dybt i lommerne, for prisen lander på omkring 
250.000 dollars, og den bliver kun solgt til ”meget 
kvalificerede købere”, fordi virksomheden bag helst 
vil undgå dårlig reklame fra folk, der kommer til 
skade med rygsækken.

FARVEL TIL BILKØER

MERE I PENSION

INVESTERINGSCHEF: 
SÅDAN BLIVER 2017
Det amerikanske aktiemarked 
bliver interessant i 2017, spår 
investeringschef i Handels-
banken, Anders Kjær, der her 
kommer med sine forventnin-
ger til aktiemarkedet i 2017. 

 De første udmeldinger fra 
den kommende amerikanske 
præsident tyder på, at den ame-
rikanske vækst vil blive påvirket 
positivt heraf, og en afledt effekt 
vil være et stigende amerikansk 
aktiemarked 2017. En ekspan-
siv finanspolitik, investering i 
infrastruktur samt deregulation 
vil booste amerikansk økonomi.  
Vi foretrækker selskaber, som 
er eksponeret mod hjemmemar-
kedet. 

 En vækstfremgang vil med 
overvejende sandsynlighed 
også smitte af på Europa. Her 
skal vi dog holde øje med det 
politiske landskab. Der er valg 
i både Tyskland, Frankrig og 
Italien, og såfremt EU fjendtlige 
partier vinder valgene, vil dette 
påvirke de europæiske markeder 
negativt. I 2016 så vi, at protest-
bevægelserne vandt frem i flere 
lande,  og dette er vi nødt til at 
have i baghovedet. De voksende 
protestbevægelser samt flygtnin-
gestrømme kan føre til en mere 
udbredt grad af protektionisme i 
de europæiske lande. Overord-
net forventer vi dog, at det ame-
rikanske aktiemarked vil smitte 
positivt af på det europæiske og 
føre til vækst. 

 Derudover vil vi holde øje med 
oliepriserne. Indtil nu har vi set, 
at faldende oliepriser fører til 
negativ indflydelse på aktiemar-
kedet, mens stigende oliepriser 
påvirker markedet positivt, og 
denne tendens forventes også at 
holde i år. 

 Alt i alt forventer vi, at aktie-
markedet verden over vil stige 
med mellem 5 og 10 procent i 
2017.

➝ 5.000 medaljer i guld, sølv og bronze skal uddeles til atleter ved OL i Tokyo 2020, og denne gang går IOC 
endnu længere for at være bæredygtige. Målet er nemlig, at medaljerne udelukkende skal bestå af mate-
riale fra de 650.000 ton elektronik såsom mobiler og computere, der hvert år bliver skrottet i Japan, skriver 
avisen Nikkei Asian Review. Hvis det lykkes, vil det være det mest bæredygtige tiltag ved OL indtil videre. 
Det kræver, at man i mængden af elektronikskrot kan finde 10 kilo guld, 1,5 kilo sølv og 700 kilo kobber til 
at producere medaljerne, og det regner man med kan lade sig gøre. Ved OL i Rio bestod sølv- og bronze-
medaljerne af 30 procent genanvendt materiale, mens guldmedaljerne var lavet af guld udvundet uden brug 
af kviksølv, som er stærkt forurenende.

OL-medaljer skal laves af elektronikskrot
GENBRUG

65 millioner
Så mange ton elektronik-
skrot regner FN med, at 
der vil være i verden i 2017.

24 kilo
Så meget elektronik-
affald skrotter hver 
dansker om året.

2 træer
Så mange træer redder du, hvis du 
afleverer din mobiltelefon til gen-
brug i stedet for at smide den ud.

➝ ➝
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Markedsudvikling

V
i kan endnu en gang se tilbage 
på et år præget af turbulens og 
uforudsigelighed. Et kollaps i olie-
prisen, frygt for en hård landing i 

kinesisk økonomi og et styrtdyk på de globale 
aktiemarkeder var det billede, der tegnede 
sig fra årets start. Verdens centralbanker 
fik travlt med enten at lempe pengepolitik-
ken yderligere eller at udskyde annoncerede 
stramninger. 

Det er dog de overraskende begivenhe-
der på den politiske front, som 2016 først 
og fremmest vil blive husket for. De færreste 
havde forudset, at briterne ville stemme sig 
ud af EU, og at Donald Trump ville blive valgt 
som USA’s næste præsident. Og det var nok 
også et mindretal, der havde forudset, at de 
finansielle markeder ville tage disse skelsæt-
tende begivenheder med ophøjet ro.

Fart på økonomien
Ganske vist blev det britiske pund svækket 
markant, og obligationsrenterne i det meste 

Året bød på overraskelser som Brexit og Trump, men marke-
derne tog de skelsættende begivenheder med ophøjet ro.

2016 
– fra forfærdeligt 
til fornuftigt aktieår

af verden tog et dyk efter brexit-afstemnin-
gen, men bekymringerne aftog hurtigt. I den 
sidste del af året har vi endda set et positivt 
skifte i markedsstemningen med hensyn til 
de globale økonomiske udsigter, som lidt 
overraskende tog ekstra fart, efter Donald 
Trumps sejr.
Stigende energipriser og industrimetalpriser 
- som er kommet flere råvareeksporterende 
lande til gavn - et stimulans og gældsdrevet 
opsving i den kinesiske økonomi og ikke 
mindst forventninger om store finanspoli-
tiske lempelser i USA ser således ud til at 
have overskygget bekymringer for kinesisk 
økonomi, risikoen for højere renter og inflation 
og ikke mindst de dele af Donald Trumps 
valgprogram, som indikerer en større grad af 
amerikansk isolationisme og protektionisme.

Dette skifte har også afspejlet sig i 
udviklingen på de finansielle markeder. I takt 
med at de økonomiske nøgletal begyndte at 
tegne et billede af en bedring i den glo-
bale økonomi, begyndte renterne at stige. 
Renterne i euroområdet – herunder Danmark 
- er dog holdt noget i skak af den Europæi-
ske Centralbank, som har fastholdt en lav 
reporente samtidig med store obligations-
opkøb. Aktiemarkederne steg især de sidste 
måneder af året på forventningerne om øget 
økonomisk vækst. 

Den flotte afslutning på året betød, at 
det, der lignede et forfærdeligt aktieår, endte 
med at blive et ganske fornuftigt et af slag-
sen. Især aktiemarkederne i USA og i flere 
emerging markets endte året med pæne stig-
ninger, hvorimod Europa og Norden ikke helt 
kunne følge med. Det danske aktiemarked 
var derudover præget af selskabsspecifikke 
forhold som medvirkede til, at det samlede 
afkast for året i danske aktier ikke kunne leve 
op til afkastet for globale aktier. I euroområ-
det var usikkerhed om holdbarheden af den 
finansielle sektor – især Italiens banksektor 
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– ligeledes med til at begrænse det samlede 
afkast i forhold til globale aktier.

2016 blev også året hvor der for alvor 
begyndte at blive stillet spørgsmål omkring 
virkningen af centralbankernes aggres-
sive pengepolitik med negative renter og 
gigantiske obligationsopkøb. Meldingerne 
fra centralbankerne har da også været, at 
væksten fremadrettet skal være mere drevet 
af finanspolitiske tiltag og strukturreformer 
end af nye pengepolitiske tiltag. 
Efter at have udskudt beslutningen i 
flere omgange, reagerede den amerikan-
ske centralbank i december således på et 
stigende kapacitetspres i økonomien, med 
den anden renteforhøjelse i finanskrisen. Den 
japanske og den europæiske centralbank 
har derimod fastholdt den aktuelle ultralem-
pelige pengepolitik med en argumentation 
om, at opsvinget fortsat er skrøbeligt og en 
inflationsudvikling, som er for svag. Forskel-
len i pengepolitikkerne forplantede sig hurtigt 
i valutamarkederne i form af en amerikansk 
dollarstyrkelse. 

 
Forventninger til 2017
Det forventes, at den globale vækst bliver 
stærkere i år end i 2016. Dette billede under-
støttes af en række nøgletal, blandt andet til-
lidsindikatorerne fra de globale indkøbschefer, 
som har taget ekstra fart omkring årsskiftet. 

Hvis alting forløber optimalt, så er der 
endda mulighed for, at de industrialiserede 
lande vil opleve deres bedste vækstår siden 
2007. Men en hel masse faktorer skal gå op 
i en højere enhed, for at det skal ske. Hvis 
den nye Trump-administration gennemfører 
en indenlandsk vækst- og udbudsvenlig 
økonomisk politik og holder sig fra skadende 
konfrontationer på den internationale front. 
Hvis inflationen udvikler sig tilpas afdæmpet, 
så pengepolitikken og obligationsrenterne 

fortsat er understøttende for den økonomiske 
aktivitet. Hvis Brexit-forhandlingerne mellem 
EU og den britiske regering forløber gnid-
ningsfrit. Hvis det franske valg giver magten 
til en præsident, der vil påbegynde tiltrængte 
økonomiske reformer og medvirke til at revita-
lisere det europæiske projekt. Og hvis de ki-
nesiske myndigheder kan fastholde kontrollen 
over den økonomiske og finansielle udvikling 
og holde sig i ro i det sydkinesiske øhav. 

Der er mange forhold, der skal falde ud 
til den rigtige side, for at et udelukkende 
positivt scenarie udspiller sig. Der er således 
fortsat mange risikofaktorer i horisonten som 
i værste fald ville kunne medføre stigende 
geopolitiske spændinger, kraftigt stigende 
renter, øget protektionisme og handelskrig 
samt begyndelsen til enden på euroen og EU. 
Alene tilstedeværelsen af disse scenarier kan 
medvirke til at dæmpe den optimisme, som 
året er begyndt med. 

En stor del af de mere positive forventnin-
ger til den økonomiske udvikling er knyttet 

 UDVALGTE AKTIEINDEKS I 2016
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op på den nyvalgte Donald Trumps løfter 
om finanspolitiske lempelser. Vi kender 
endnu ikke omfanget af disse, men som 
udgangspunkt er det forventningen, at de vil 
medføre en øget økonomisk aktivitet i USA. 
Et bekymrende element ved hans program 
er imidlertid, at en sådan stimulans kommer 
på et tidspunkt, hvor vi allerede er tæt på fuld 
beskæftigelse. Dette scenario kan tvinge FED 
til at sætte renten hurtigere op, end hvad der 
pt. er udsigt til. 

Valg bliver afgørende
Amerikanske renter er begyndt at stige. For 
euroområdets vedkommende ser situationen 
anderledes ud. Den europæiske centralbank 
(ECB) vil formentligt fortsat fastholde en 
lempelig pengepolitik igennem året, idet ka-
pacitetspresset i det fællesvalutariske område 
fortsat er meget begrænset. Overordnet set 
ventes opsvinget i euroområdet således ikke 
at blive kraftigt nok til for alvor vil trække den 
underliggende inflation i vejret. Derudover 
kommer også, at ECB formentlig vil holde sig 
på sidelinjen i lyset af de politiske usikkerhe-
der som året byder på. 

Et af de helt store risikoelementer for 
udviklingen i euroområdet kan findes i striben 
af valg i 2017.  I både Holland, Frankrig, 
Tyskland og muligvis også Italien skal folk til 
stemmeurnerne. Populismen og anti-etab-
lissement bevægelsen har medvind i disse 
dage, og selv om disse valg som udgangs-
punkt ikke ventes at føre til en afvikling af det 
europæiske fællesskab, så kan usikkerhed 
om dette medvirke til at bremse virksomhe-
dernes investeringslyst og husholdningernes 
forbrugstilbøjelighed. 

Overordnet ser 2017 således ud til at blive 
et år med et positivt økonomisk udgangs-
punkt, men hvor der samtidig tegner sig en 
række begivenheder, som vil skabe øget 
usikkerhed på de finansielle markeder. 
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AFDELING
2016 2015 2014 2013 2012 3 år 5 år 7 år 10 år

Afkast Afkast Omk. Afkast Omk. Afkast Omk. Afkast Omk. Afkast Afkast Afkast Afkast

OBLIGATIONER

Danske Obligationer 3,3 -0,3 0,6 4,4 0,6 0,8 0,6 4,6 0,6 7,4 13,2 26,1 39,0

Højrentelande 12,0 -6,3 1,3 3,3 1,3 -9,9 1,3 15,0 1,3 8,4 12,4 30,6 44,8

Virksomhedsobligationer 2,9 0,2 1,1 5,2 1,2 0,8 1,2 6,4 1,3 8,4 16,1

AKTIER

Verden 2,4 12,5 1,5 17,0 1,6 7,0 1,6 27,1 1,7 34,7 83,1 108,4 48,7

Europa -3,4 10,5 1,8 4,4 1,8 14,9 1,9 22,3 1,9 11,5 56,6 64,0 19,1

Nordamerika 16,1 11,4 1,5 15,2 1,6 33,4 1,5 15,5 1,7 48,8 129,4 180,1

Fjernøsten 11,6 6,8 1,7 17,3 1,8 4,2 1,8 21,0 2,0 39,8 76,3 81,3 48,2

Norden 5,8 13,1 1,8 9,1 1,9 19,4 1,9 21,6 2,0 30,5 89,5 103,5 72,7

Danmark 2,2 40,8 1,3 17,3 1,4 41,9 1,4 25,5 1,6 68,8 200,5 225,3 161,5

Latinamerika 26,9 -19,6 2,5 -2,1 2,4 -17,8 2,2 21,2 2,1 -0,1 -0,5 1,1

Kina 6,2 14,0 2,0 19,2 2,1 -0,1 2,1 15,6 2,2 44,2 66,5 52,8 66,1

Medlemmernes afkast

"* 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."

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 nyhedsbreve.

Aktier 2016 afkast

VERDEN

2,4

DANMARK

2,2

EUROPA

-3,4

NORDEN

5,8

KINA

6,2

FJERNØSTEN

11,6
LATINAMERIKA

26,9

NORDAMERIKA

16,1
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Din formuefordeling

Pr. 31. december 2016 er vores portefølje 
en blanding af aktier (50 %) og obligationer 
(50 %), og 2016 har givet et afkast på 3,49 %. 
Det var et turbulent år, hvor aktiemarkedet 
alene i januar faldt med 30 %, men rettede 
sig i løbet af året, og rentefald var med til, at 
vores obligationsandele bidrog positivt i form 
af kursstigninger. Når der sammenlignes med 
de foregående fire år, ser afkastet beskedent 

ud, men 2016 var også et specielt år, sådan 
som det fremgår af lederen på side 2.

Modellen virker stadig efter hensigten, 
der er at have en fornuftig balance mellem 
aktier og obligationer, således at afkastet 
har en mere stabil udvikling over tid. I august 
ændrede vi strategien, og aktieandelen blev 
nedbragt fra 55 % til 50 %, og obligationsan-
delen tilsvarende øget. Det skete i lyset af det 

forestående amerikanske præsidentvalg, hvor 
der var mange usikkerheder. Aktiemarkedet 
ville det anderledes og steg således efter 
valget, og i det lys skulle beslutningen have 
været at øge aktieandelen, men på tidspunk-
tet da beslutningen blev taget, var det for at 
beskytte afkastet – sikkerhed frem for risiko.

Investeringsforslag
Investeringsforslag til en investor med mellemlang 
tidshorisont og neutral risikoprofil. Handelsinvest Verden 
kan erstatte de øvrige aktieafdelinger under et.

AFKASTET PÅ DENNE PORTEFØLJE HAR VÆRET 

2016 2015 2014 2013 2012

AFKAST 3,49% 9,5% 10,6% 12,8% 14,3%

Gode råd om valg af investeringer

Afdeling DANSKE OBLIGATIONER
Fondskode 6004008       

Andel 

38,89%

Afdeling FJERNØSTEN
Fondskode 1599445   

Andel 

8,00%

Afdeling DANMARK
Fondskode 1023276

Andel 

12,50%

Afdeling VERDEN
Fondskode 1015729

Andel 

25,50%

Afdeling VIRKSOMHEDS-
OBLIGATIONER
Fondskode 6026206       

Andel 

11,11%

På handelsinvest.dk 
under punktet 

‘Før du investerer’ har vi 
flere konkrete portefølje-
forslag tilpasset forskel-

lige risikoprofiler og 
tidshorisonter.

Afdeling EUROPA
Fondskode 1580906

Andel 

4,00%
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Østergade 2 | 7400 Herning | Tlf. 9712 3355
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HUSK 

generalforsamling 

den 7. marts 2017 

kl. 10.00

Se mere på 

handelsinvest.dk 

fra den 21. februar 2017.


