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A 

Jyske Banks prognose 

 

Dansk Økonomi 2016-2020 Mia. kr. Real vækst i % 

 2018 2016 2017 2018 2019 2020 

Privatforbrug 1049 2,1 2,1 2,3 1,4 1,4 

Offentlige forbrugsudgifter 546 0,2 0,7 0,8 0,8 0,7 

Faste bruttoinvesteringer 492 7,6 4,6 5,1 0,2 3,0 

Lagerinvesteringer* 12 -0,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 

Eksport 1213 3,9 3,6 0,6 3,1 2,0 

Import 1094 4,2 3,6 2,7 1,8 3,1 

Bruttonationalprodukt (BNP) 2218 2,4 2,3 1,4 1,7 1,1 

 

Betalingsbalance      

- Mia. kr. 166 173 127 145 139 

- Pct. af BNP 7,9 8,0 5,7 6,4 6,0 

Offentlig saldo      

- Mia. kr. -2 31 11 6 -6 

- Pct. af BNP -0,1 1,4 0,5 0,3 -0,3 

Ledighed      

- Bruttoledige, gns. (tusinde) 113 116 108 100 95 

- Pct. af arbejdsstyrken 3,8 3,8 3,5 3,2 3,0 

Beskæftigelse, gns. (tusinde) 2871 2919 2972 3011 3027 

Inflation (Pct.) 0,3 1,1 0,8 1,0 1,3 

Lønindeks (Privat, pct.) 1,8 1,7 2,2 2,3 2,8 

Huspriser (Nom. priser, pct.) 3,9 4,0 3,8 1,7 1,5 

Nationalbankens udlånsrente, ultimo (pct.) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Nationalbankens indskudsbevisrente, ultimo (pct.) -0,75 -0,65 -0,65 -0,75 -0,75 

* Vækstbidrag i pct. af foregående års BNP. 

Kilde: Danmarks Statistik og Jyske Banks prognose for 2019 og 2020. 

  

Vigtig investorinformation: 

Se materialets sidste sider. 

Research, Jyske Markets, Jyske Bank A/S 

Vestergade 8-16 
DK-8600 Silkeborg 
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 Vigtig Investorinformation 
Jyske Bank A/S (Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg, CVR-nr. DK-17616617) er under tilsyn af Finanstilsynet. 

Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for disse informationer rigtighed eller for dispositioner 

foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personligt brug for 

Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Hvis ikke andet er anført er kilden Jyske Bank. 

Denne analyse er en investeringsanalyse. 

Interessekonflikter 

Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er 

indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter analyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. 

Herudover må analytikere i Jyske Bank ikke have positioner i de papirer, som de udarbejder analyser om. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. 

sygdom, forretninger o.l. så må denne ikke handle i det pågældende papir på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan tillige have positioner i 

de papirer, der analyseres og vil ofte have et forretningsmæssigt forhold til de analyserede virksomheder eller udstedere af de analyserede papirer. Analytikerne 

modtager ikke betaling fra enheder med interesse i analysen. 

            

Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter på: 

https://jyskebank.com/da/investinfo 

Opdatering af analysen 

Analyser, anbefalinger og ad hoc publikationer opdateres ikke. I stedet offentliggøres en ny publikation, når og hvis Jyske Bank finder det nødvendigt. Se forsiden for 

dato for analysens første offentliggørelse. 

Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. 

Risiko 

Investering kan være behæftet med risiko, hvorfor vurderinger og evt. anbefalinger i denne analyse kan være forbundet med risiko. Se selve analysen for vurdering af 

evt. risici. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles papiret i en anden valuta end investors base 

valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. 

Afkast og kursudvikling 

De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, 

vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at et anført forventet fremtidigt 

afkast vil stemme overens med den faktiske udvikling. De anførte forventede, fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering.  

Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. 

Prognoser i analysen kan ikke med sikkerhed anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast. 
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