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Økonomi Hidtil er de amerikanske hjælpepakker ikke nået ud
at gøre gavn i virksomhederne, men det vil den nye pakke fra
FED på 600 mia. kr. gøre, vurderer Nordea, som peger på, at
bankerne indtil nu har opsuget kapitalen, men at de begyn-
der at lempe kreditpolitikken. Dermed kan FED’s kapitalind-
sprøjtning sætte skubbe i økonomien til glæde for aktiemar-
kederne. - brahm

Tror på hjælpepakken
Investeringsforening Den uafhængige investeringsforening In-
dependent Invest har netop fejret syv års fødselsdag som
børsnoteret forening, og investorer, som har været med fra
begyndelsen, kan glæde sig over et afkast på 60 pct. efter om-
kostninger, hvilket er væsentligt over verdensmarkedets stig-
ning på 25 pct. i perioden, påpeger foreningen. 

- brahm

Syv fede år
Investering Private investorer skød 2 mia. kr. ind i de danske
investeringsforeninger i oktober, som dermed blev den bed-
ste måned siden maj. De blev belønnet med aktieafkast i ni-
veauet 2-3 pct. i oktober, mens afdelinger med danske obliga-
tioner havde beskedne negative afkast. Bortset fra august har
opsparerne skudt penge ind i foreningerne hver måned i år. 

- brahm

Private købte for 2 mia. kr.

Irske og græske statsobliga-
tioner bliver rusket, gen-
nemblødt og trukket gen-
nem pløret i disse dage.

Efterårsstormene har i
den grad fået greb i de gælds-
ramte eurolande. Renterne
er kørt kraftigt i vejret. Og
analytikerne anbefaler kun-
derne at holder sig væk.

Men det er investorerne
ikke nødvendigvis enige i.
PFA Pension har en formue
på 200 mia. kr., og her er
man aktiv investor i stats-
obligationer fra fire af de så-
kaldte PIIGS-lande, Portu-
gal, Irland, Italien, Græken-
land og Spanien. Kun Græ-
kenland regnes som for
risikabel en investering.

Græsk er ikke interessant
»Vi er ikke købere af græske
obligationer. Vi synes ikke,
de er interessante, og vi tviv-
ler på, om de er i stand til at
komme ud af deres proble-
mer. Men vi handler stats-
obligationer fra de øvrige
lande. Det sker bare selek-
tivt,« siger investerings-
direktør Henrik Henriksen,

PFA Pension. Han forklarer,
at en rente på 8-9 pct. i irske
statsobligationer betyder, at
der er en næsten tre gange så
høj rente som på tilsvarende
danske papirer.

»Det betyder ikke, at vi ba-
re fylder op, eller at der ikke
er nogen risiko, så vi investe-
rer små beløb. Men skønt vi
tror, at Irland må søge ly
under IMF og EU’s hjælpe-
pakke, tror vi lige i øjeblikket
ikke, at investorerne vil
komme til at lide tab,« siger
Henrik Henriksen.

Flere af de danske analyti-
kere er mere skeptiske. Ma-
krostrateg Mads Kofoed fra
Saxo Bank kalder det et
spørgsmål om tid, før både
Irland og Grækenland bliver
tvunget til at omstrukturere
deres gæld. Derved vil inve-
storerne kun få en mindre
del af deres penge tilbage,
når obligationen udløber.

Finansministrene for de
fem største EU-lande lovede
ellers fredag, at ingen
nuværende investor i euro-
obligationer behøver at
frygte, at gælden bliver ned-
skrevet.

Ren damage control
»Det er ren damage control
op til en weekend. Under al-
le omstændigheder mener
vi, at man skal passe meget
godt på med at gå i irske og
græske obligationer, der er
mere end blot helt korte. Det
er meget spekulativt at købe
en 10-årig obligation,«
advarer Mads Kofoed.

Cheføkonom Jacob Gra-
ven fra Sydbank er også for-
sigtig.

»For langt de fleste inve-
storer vil vi ikke anbefale
det. Skønt der er tale om
statsobligationer fra vestlige
lande, er der tale om stærkt

risikofyldte papirer. Om-
vendt kan der opnås en rela-
tivt god rente, så hvis man
har afvejet risikoen, er det
muligt at gøre en god forret-
ning, men man skal være
meget forsigtig med at gå
ind i papirer med længere
løbetid,« vurderer Jacob
Graven.

Chefanalytiker Anders
Matzen fra Nordea siger, at
investering i PIIGS-landene
afhænger helt af, hvilken
type investor man er.

»Vi har hidtil sagt om de
græske obligationer, at vi
kun mener, man bør inve-
stere i de helt korte papirer,
der udløber før lånepakken
gør i begyndelsen af 2013.
For Irlands vedkommende
mener vi, at det er langt
mindre sandsynligt, at man
bliver tvunget til at restruk-
turere statsgælden,« vurde-
rer Anders Matzen. N

Stor tvivl om papirer fra 
Irland og Grækenland
N Analytikerne finder 
det meget risikabelt at
investere i lange stats-
papirer fra de gælds-
ramte EU-lande.

N Men danske investorer
er fortsat aktive.

LENE ANDERSEN
lene.andersen@jp.dk

Renten på statsobligationer stiger voldsomt
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Nogle få uger eller måneder.
Længere tid venter analyti-
kerne ikke, der går, før pa-
nikken igen vil brede sig, og
rentespændene til Græken-
land, Irland, Italien, Portu-
gal og Spanien køre ud igen.

Fredag tog finansmini-
strene fra de fem største eu-
rolande toppen af de løbske
renter i Irland og Græken-
land med løftet om, at ingen
af de nuværende investorer i
landenes statspapirer behø-
vede frygte, at de ikke får alle
deres penge.

Det er altså først, når den
nuværende hjælpepakke for
trængende eurolande i 2013
skal erstattes, at der kan bli-
ve tale om at lave et system,
hvor også investorerne skal
betale en del af prisen, så de
ikke bare risikofrit kan nyde
de høje renter i de økono-
misk trængte lande.

Efter den melding faldt de
lange renter på irske stats-
obligationer fra 9,25 til ca.
8,5 pct.

»Men der er flere situa-
tioner, der kan udløse forny-
et uro og pres på renten. Der
er tvivl, om hvorvidt rege-
ringen i Irland kan få ved-
taget sit sparebudget for
næste år. Og der venter et
valg i løbet af foråret, hvor
oppositionen ventes at over-
tage magten,« siger chefana-
lytiker Anders Matzen, Nor-

dea. Han har netop været i
Irland og hæfter sig ved, at
irerne bl.a. har accepteret en
lønnedgang i det offentlige
på 15 pct. for at nedbringe
omkostningerne.

Grimme overraskelser
»Irlands situation er ikke
som den græske, og irerne
behøver først låne penge
igen næste sommer. Men
hvis der dukker flere grimme
overraskelser op eksempel-
vis i banksektoren, så kan
presset på Irland blive selv-
forstærkende og holde inve-
storerne helt væk,« siger An-
ders Matzen.

Sydbanks cheføkonom Ja-
cob Graven venter fortsat
pres.

»Jeg tror bestemt, at den-
ne uro med hurtigt stigende
renter vil fortsætte nogen

tid endnu især omkring
Grækenland og Irland,« vur-
derer Jacob Graven.

Saxo Banks makrostrateg
Mads Kofoed venter ikke
blot, at uroen vil blusse op,
men også, at Irland vil blive
tvunget til på et tidspunkt at
trække på den facilitet på
750 mia. euro, som blev rejst
tidligere på året i EU efter sti-
gende tvivl blandt investo-
rerne om hvorvidt den græs-
ke hjælpepakke var stor nok.

»De vil ikke kunne klare
det nuværende pres ret læn-
ge. Og når Irland er knæk-
ket, kommer turen til Portu-
gal og Spanien, og så går det
helt galt for eurozonen, for
Spanien er en helt anden hi-
storie. Der er ikke penge nok
i hjælpepakken til at løfte
Spanien ud,« siger Mads Ko-
foed. N

Renteuro truer fortsat i Europa 
N Uroen kan let blusse
op igen i Europa. Spanien
kan vælte hele læsset.

LENE ANDERSEN
lene.andersen@jp.dk

Formuen fordeler sig lige-
ligt mellem private og insti-
tutionelle investorer.

Danskernes samlede for-
mue i investeringsforening-
erne er på 944 mia. kr.

lidt stille sommerperiode. Vi
er nu tilbage på niveauet fra
marts, april og maj, hvor der
var fart på,« siger Christian
Jessen, analytiker i Skagen
Fondene.

større i Danmark


