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Spar Nord: Nedbring aktiebeholdningen til normalt niveau 

 

Øget usikkerhed om udfaldet af Storbritanniens EU-afstemning i næste uge får Spar Nord til at 

anbefale kunderne en aktiebeholdning, der svarer til, hvad kundens risikoprofil tilsiger på lang 

sigt. Dette på trods af et uændret hovedscenario, hvori aktier fortsat forventes at klare sig 

godt. 

 

Baseret på de seneste meningsmålinger bliver den britiske EU-afstemning en sand gyser.  

 

Den øgede usikkerhed om udfaldet af den britiske folkeafstemning kombineret med stor usikkerhed om 

effekten på de finansielle markeder i tilfælde af et såkaldt "Brexit" betyder nu, at forholdet mellem 

afkastmuligheder og risici ifølge Spar Nord ikke længere retfærdiggør en overvægt af aktier, som ellers 

hidtil har været bankens anbefaling.  

 

- Vi vælger derfor at ændre vores anbefalede aktivallokering til neutral vægt på både aktier og 

obligationer. Eller med andre ord, at man ikke længere har flere aktier i sin portefølje end den 

langsigtede porteføljesammensætning tilsiger, siger chefstrateg i Spar Nord Christian Mose Nielsen. 

 

Ingen global recession  

Det er ifølge Christian Mose Nielsen vanskeligt at kvantificere de økonomiske konsekvenser af et Brexit, 

der dog må forventes at få store økonomiske konsekvenser for Storbritannien. Og selv om et Brexit 

sandsynligvis også vil være negativt for den globale økonomi, vil det næppe medføre en større 

vækstafmatning eller en ny global recession. Den ændrede anbefaling afspejler således ikke en ændring i 

Spar Nords hovedscenario. 

 

- Vores hovedscenario er fortsat, at det globale opsving fortsætter, hvilket vil understøtte øget indtjening 

i virksomhederne. Kombineret med en ekstrem lempelig pengepolitik, historisk lave statsrenter og 

attraktive prisfastsættelser af aktier relativt til statsobligationer forventer vi, at et fortsat globalt opsving 

vil understøtte stigende aktiemarkeder på 3-6 måneders sigt, siger Christian Mose Nielsen. 

 

Uro og usikkerhed 

Et britisk farvel til EU-samarbejdet forventes dog at medføre uro på de finansielle markeder. Hvor stor 

denne reaktion bliver, og hvor længe den vil vare, er meget usikkert og vil afhænge af, hvorvidt der 

opstår frygt for, at andre lande vil følge Storbritanniens eksempel og afholde EU-afstemninger. Det vil 

desuden afhænge af, hvilke signaler EU sender om det fremtidige forhandlingsforløb med Storbritannien. 

 

- Vores anbefaling er udelukkende udtryk for den øgede risiko for et Brexit og deraf afledt finansiel uro, 

konstaterer Christian Mose Nielsen. 

 

Selv om der ikke er nogen tvivl om, at de finansielle markeder allerede har taget forskud på sorgerne ved 

et Brexit, er det fortsat Spar Nords vurdering, at et Brexit vil udløse yderligere aktiekursfald som følge af 

den øgede usikkerhed, et Brexit medfører.  

 

Omvendt vil et britisk ja til at forblive i EU – et såkaldt "Bremain" – sandsynligvis få de finansielle 

markeder til at drage et lettelsens suk med aktiekursstigninger til følge.  

 

- Det er dog vores vurdering, at risikoen på nedsiden på aktiemarkederne fortsat er større ved et Brexit, 

end den potentielle opside ved et britisk ja til at forblive i EU, lyder det afsluttende fra Christian Mose 

Nielsen. 
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Om Spar Nord 

Med næsten 400.000 kunder, cirka 1.550 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele landet er 

Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret 

trecifrede millionoverskud og landede i 2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner. 

  

Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer. 

  

For yderligere information se www.sparnord.dk 

 

 


