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Vækstaktier og cykliske aktier 
kan være på vej tilbage
Det gælder om at spørge sig selv, om man har den rette sammensætning i sin portefølje, der tager hen-
syn til konjunkturernes op- og nedture. De cykliske aktier springer frem med stor kraft, når konjunk-
turerne igen går op - som regel 6 - 12 måneder, før vendingen i den reale økonomi.   

Af Villy Asaa
journalist og erhvervs-
økonom

maskiner og redskaber er større end for for-
brugsgoder. Udsvingene er også stærkere for 
varige forbrugsgoder end for konsumvarer 
i det daglige forbrug. Jo mere langvarig et 
gode er, desto større muligheder vil der være 
for at udsætte anskaffelser. 

Som bekendt bevæger økonomien sig i bølger. Vækst indebærer, at bruttonationalpro-
duktet (BNP) stiger, sædvanligvis med nogle procent årligt. Når BNP er stagnerende 
eller faldende, har vi lavkonjunktur eller recession, mens en dyb lavkonjunktur er en 
depression. På aktiemarkedet gælder som hovedregel, at cykliske aktier, det er bran-
cher som transport, energi og maskinindustri, har størst potentiale ved bevægelser 
opad, mens der er størst kursfaldsrisiko, når økonomien køler af. Disse aktier skaber 
værdi i en højkonjunktur og nedbryder værdier ved en konjunkturnedgang. Vækstaktier 
giver dog det bedste langsigtede afkast.

ØKONOMIENS BEVÆGELSER

Udsættelse af investeringer 
Endelig gælder den almindelige regel, at 
ændringer i efterspørgslen efter forbrugs-
goder forplanter sig med stigende styrke 
gennem de følgende led i produktionspro-
cessen - den såkaldte accelerationsvirkning. 
Et typisk eksempel: Selv ved et beskedent 
fald i cementforbruget vil medføre et større 
fald i investeringen i cementfabrikker. 
 Finansbankens analytikere var fra årets 
start meget forsigtige: ”Vi afventer en over-
vægtning af aktier, idet prisfastsættelsen ikke 
er overvældende attraktive ligesom sigtbar-
heden i konjunkturbilledet fortsat er meget 
lav.. Det forhindrer ikke pludselige og vold-
somme kursstigninger, som kan vise sig at 
blive kortvarige”, hed det i et nyhedsbrev.  
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 ... fortsættes

At man, som aktieejer, skal tænke langsigtet 
indebærer naturligvis ikke, at man stædigt 
skal holde fast i sine aktier, uanset hvad. 
Hvis man ser, at de langsigtede forudsætnin-
ger for indtjening for et selskab forringes, 
så bør man overveje at tage konsekvensen 
og placere sin opsparing i selskaber i sek-
torer med de bedst mulige forudsætnin-
ger. Det griber fat i problematikken om, 
at aktier, der er interessante på toppen af 
en økonomi, bliver som tunge klodser om 
benene på investorerne, når markedet falder. 
De cykliske aktier - eksempelvis indenfor 
byggeri og skibsbygning, tung maskinin-
dustri, transportmidler, automobilindustri, 
skibsfart og værktøjsmaskiner- besidder 
stort kursstigningspotentiale, så det gælder 
om at have den rette sammensætning af sin 
portefølje, også som nu, hvor der kan være 
en reel vending på vej i markedet.
 Udfordringen er, at hvis et selskab 
befi nder sig indenfor en sektor med lav 
historisk vækst og er af cyklisk karakter, (fx 
skibsværfter) så bør aktien sælges, når kon-
junkturen har nået toppen. Denne aktiekate-
gori bør så til gengæld købes i bunden af 
konjunkturcyklen, når P/E-tallene er høje, 
og sælges når de er tilsvarende lave. F.eks. vil 
P/E-tallene for rederier være lave, når aktie-
markedet forventer et dyk i fragtraterne. 
 Erfaringen viser, at udsvingene i produk-
tionen af kapitalgoder, f.eks. bygninger, 

 Kilde: Formuepleje a/s



28  �  AKTIONÆREN �  MAJ 2009 WWW.SHAREHOLDERS.DK

SEKTORROTATION 

 Aktiekurs 
ændring
seneste

2 år
Markedsværdi

Mio. EUR P/E
P/E 5 års 

gennemsnit K/I

Egenkapital 
forrentning 

5 års 
gennemsnit

NKT Holding - 73,36 % 432 7,55 6,21 0,0 16,02 %

DS Norden -38,81 % 1.138 2,01 3,26 9,82 63,3 %

A.P. Møller - Mærsk B - 49,51 % 9.235 7,59 6,51 0,86 16,84 %

F.L. Smith & Co. - 65,93 % 1.241 6,07 11,03 1,84 26,19 %

UDVALGTE OMXC20 SELSKABER

Kilde: UPSIDO

P/E eller Price/Earnings angiver forholdet 
mellem kursen på en aktie og selskabets 
overskud. Tallet benyttes i vurderingen af, 
om en aktie er højt eller lavt vurderet. P/E 
kan enten beregnes ud fra historiske tal 
eller fremtidige estimater. 

En P/E på f.eks. 12 fortæller, at investor 
skal betale 12 kr. for hver 1 kr. overskud i 
selskabet. Tallet er gerne at aflæse i aviser-
nes kurslister.’

K/I eller Kurs/Indre værdi er kursen på 
selskabets aktier sat i forhold til egen-
kapitalen pr. aktie. Tallet er således udtryk 
for, hvor meget investor betaler for 1 
krones egenkapital. Et højt K/I-tal udtryk-
ker, at markedet nærer stor tillid til, at 
selskabet vil have høj vækst og/eller fortsat 
vil præstere gode økonomiske resultater. 
Desuden kan et selskabs høje K/I-tal skyl-
des, at det vurderes, at der er såkaldte 
skjulte værdier i selskabet. 

PRICE/EARNINGS OG KURS/INDRE VÆRDI

Et fald i forbrugernes efterspørgsel slår hårdt igennem på investeringer i f.eks. nye fabrikker. De gamle bliver stående i længere tid. 
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 Aktiekurs 
ændring
seneste

2 år
Markedsværdi

Mio. EUR P/E
P/E 5 års 

gennemsnit K/I

Egenkapital 
forrentning 

5 års 
gennemsnit

Atlas Copco A (S) - trykluftanlæg og - værktøjer - 28,05 % 5.856 9,22 14,87 3,96 37,23 %

Alfa Laval (S) - separatorer - 29,76 % 2.811 8,05 15,17 3,15 28,78 %

ABB (S) - kraftværksudstyr/  industriautomation - 3,86 % 5.584 11,29 19,12 3,15 24,74 %

SKF (S) - kuglelejer - 35,07 % 3.453 9,23 11,03,14 2,15 22,45 %

SCANIA B (S) - lastbiler og busser - 48,73 % 3.135 7,78 10,69 3,15 27,57 %

Nokia (SF) - kommunikationsudstyr - 38,76 % 42.992 10,75 10,45 2,97 33,17 %

Fortum (SF) - kraftproduktion og el-distribution - 37,39 % 12.407 8,96 10,08 1,58 17,77 %

UDVALGTE OMXN40 SELSKABER

Kilde: UPSIDO

 I dag konkluderer chefstrateg Niels 
Thomsen, Finansbanken, at der stadig er 
meget gæld i private virksomheder og i ban-
kerne. Der skal opbygges kapital i banker og 
virksomheder, ligesom banken forventer, at 
arbejdsløsheden fortsat vil stige. Overord-
net lyder bankens konklusion, at der vil gå 
nogle måneder endnu, før aktiemarkederne 
bunder ud og danner grundlag for mere 
blivende kursstigninger båret af at investor-
erne bliver mere risikovillige og gradvist 
satser mere på konjunkturfølsomme aktier. 
Og at der samtidig er udsigt til fremgang i 
virksomhedernes indtjening. Finansbanken 
anbefaler, at man gradvis satser på konjunk-
turfølsomme aktier, herunder såvel cykliske 
aktier som vækstaktier og fi nansielle aktier. 
 Her i slutningen af april i år konstaterer 
Finansbankens analytiker, at der endnu 
ikke er substantiel støtte i økonomien; til 
gengæld er det kraftige fald bremset op. 
Med begrænset risikovillighed bør man 
satse på forbrugs- og industriaktier, der er 
mindre konjunkturfølsomme, men dog 
stadig er blandt de aktier, der stiger mest 
ved en konjunkturopgang. Blandt attrak-
tive aktier fremhæver Finansbanken specielt 
Harley-Davidson (motorcykler), Alfa Laval 
(separatorer til marine og industribrug samt 
slamrensningsanlæg) og Transocean (olieud-
styr).
 Traditionelle vækstaktier kan blive 
attraktive i et konjunkturopsving. Vækstak-
tier med mere strukturelt potentiale kan 
indeholde mere robusthed. Blandt de attrak-
tive vækstaktier fremhæver Finansbanken 
Gamesa (vindmøller), Cisco (teknologi) og 
Yara International (kunstgødning).

Stærke nordiske aktier 
Ser man på aktier fra Skandinavien med et 

stort potentiale ved en konjunkturopgang, 
så er der visse især svenske industriaktier, 
der kan være interessante. Atlas Copco er 
en svensk verdenskoncern, som producerer 
trykluftanlæg og - værktøjer, entreprenør-
maskiner samt bjergboringsudstyr.  Atlas 
Copco har gjort sig store anstrengelser for 
at dæmpe konjunkturudsving ved at sup-
plere maskinsalget med salg af forbrugs-
varer, reservedele og serviceaftaler. Men 
heller ikke lønsomme Atlas Copco undgår 
at blive ramt af en konjunkturnedgang, der 
udvikler sig så brat og så voldsomt som den 
nuværende. Alfa Laval er af verdens førende 
producenter af separatorer til fødevareindu-
stri og til marinebrug. På kort tid har Alfa 
Laval opnået en milliardomsætning inden 
for udstyr til bioethanol industrien.  Alfa 
Laval leverer desuden udstyr til kommunale 
slamrensningsanlæg.
 ABB er en af verdens førende kon-
cerner når det gælder udstyr til kraftværker 
og til kraftdistribution samt også udstyr 
til industri- og procesautomation. Der er 
ofte tale om nøglefærdige totalleverancer 
til millionbeløb. Nogle af disse projekter 
kan udskydes, og ligger klar til at blive sat 
i gang, når konjunkturerne vender.  ABB-
aktien er ikke faldet så meget som de mest 
konjunkturfølsomme selskaber.  Selskabet 
drager nemlig fordel af, at en stor del af 
selskabets produkter retter sig mod brancher 
og anvendelsesområder i vækst, eksempelvis 
kraftdistribution, energi og industriautoma-
tion.  Efter 1. kvartal 2009 overraskede ABB 
aktiemarkedet positivt med en ordreindgang 
på 9,2 milliarder dollar (mod forventet 8,3 
milliarder dollar). 
 Af de øvrige selskaber i tabellen er SKF, 
der producerer kuglelejer bl.a. til den hårdt 
ramte bilindustri. Her agerer også Scania i 

en yderst følsom branche, hvor investeringer 
i lastbiler droppes eller udsættes. Markedet 
for busser, hvor Scania spiller en rolle, har 
det ikke stort bedre. Tabellen giver nogle 
data og nøgletal for stærke nordiske selska-
ber med stort kursstigningspotentiale, når 
konjunkturerne vender opad igen.

Pas på falske aktieopsving
De konjunkturfølsomme (cykliske) aktier 
kan tage nogle store udsving mellem top og 
bund. Man bør med mellemrum revurdere 
sammensætningen af sin portefølje, så man 
har undervægt af cykliske aktier på tærsklen 
til en konjunkturnedgang. Omvendt er det 
lønsomt at overvægte de cykliske aktier, når 
bunden er nået og en konjunkturopgang 
tager fart. Det lyder let, men i praksis er det 
svært at vide, om man har ramt bunden. 
Man vil under en konjunkturnedgang dog 
ofte opleve et såkaldt ”bear market rally”, 
hvor især de cykliske aktier stiger kraftigt 
over kort tid, for så at sætte sig igen. Det 
ender altså ud i et ”falsk aktieopsving.” 
Peter Bundgaard fra BL&S Capital Man-
agement siger om den nuværende situation: 
”Når markederne er steget de seneste uger, 
så hænger det sammen med, at investorerne 
handler på forventninger om, hvad der vil 
ske 6 - 9 måneder ude i fremtiden”, siger han 
til Børsen. Efter Peter Bundgaards opfattelse 
vil vi se en mindre fremgang i slutningen af 
året. Desuden kan de store pensionskasser 
komme på banen igen. Peter Bundgaard: 
”Vi tror, at det er meget fornuftigt at inve-
stere langsigtet nu. Man skal købe, når det 
er sortest. Men det kan sagtens blive værre.” 
Så meget tyder på, at det er en god ide, at 
overveje de aktier, der ser ud til at have det 
største potentiale, når der er synlig fremgang 
i økonomien. �
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