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Brexit-drama kan bryde ud i lys lue i september 
 Risikoen for et kaotisk ”no-deal” Brexit er stor og stigende, men det er sta-

dig ikke vores hovedscenarie. 

 Vi tror, at parlamentet vil gøre alt for at undgå det, og vi venter i stedet et 

nyvalg i efteråret og endnu en udskydelse af Brexit. 

 Det kræver dog et mistillidsvotum mod regeringen allerede i starten af sep-

tember. Brexit-dramaet kan dermed hurtigt komme på alles læber igen. 

 Usikkerheden presser pundet, og får vi ret i vores Brexit-kald, vil pundet 

styrke sig. Omvendt vil ”no-deal” Brexit sende pundet yderligere ned.  

Risikoen for et kaotisk ”no-deal” Brexit er stor og stigende 
Der har længe været stor bekymring for, at Storbritannien risikerer at ende med 

at forlade EU uden nogen udtrædelsesaftale – et såkaldt kaotisk ”no-deal” Brexit. 

Bekymringen er bestemt ikke blevet mindre, efter Boris Johnson tiltrådte som ny 

premierminister den 25. juli. 

Det afspejler sig også tydeligt i pundsvækkelsen, der er accelereret yderligere, 

selv om det hele tiden har været kendt, at Boris Johnson ville gå efter et britisk 

farvel til EU den 31. oktober med eller uden en aftale. Retorikken har dog været 

meget konfrontatorisk, hvilket fremgår tydeligt af hans udmelding om, at der først 

vil blive genforhandlet med EU, når den irske backstop er blevet helt fjernet fra 

aftalen. EU har på sin side gjort det klart, at der ikke bliver nogen udtrædelsesaf-

tale uden den irske backstop. Dermed fortsætter skyttegravskrigen.  

Vi vurderer, at risikoen for et kaotisk ”no-deal” Brexit nu er helt op imod 40 %. 

Selv om man ikke skal lægge for meget i selve procentsatsen, så skulle den gerne 

understrege, at det dels er en meget reel risiko, som man bør forberede sig på, 

og dels at det stadig ikke er vores hovedscenarie.  

Vores holdning er nemlig fortsat, at parlamentet vil gøre alt i deres magt for at 

forhindre et ”no-deal” Brexit. Det betyder også, at vi forventer, at der i stedet vil 

blive udskrevet et nyvalg til parlamentet og dermed også, at der er udsigt til endnu 

en udsættelse af Brexit-datoen. Men tiden er knap og kræver, at parlamentet 

handler, så snart det er retur fra sommerferien den 3. september (se evt. tabellen 

med vigtige datoer på side 2). 

Et mistillidsvotum kan komme i starten af september 
Det juridiske udgangspunkt er nemlig, at Storbritannien vinker farvel til EU den 

31. oktober med mindre regeringen anmoder EU om endnu en udskydelse eller 

helt trækker udmeldelsen tilbage. Og med sit ”do-or-die” løfte har Boris Johnson 

satset hele sin politiske karriere på, at Brexit skal finde sted her. Med eller uden 

en aftale.  

Regeringen sidder dog på et meget yderligt mandat med kun én stemmes flertal 

(inkl. de ti stemmer fra det lille nordirske støtteparti, DUP), og i hvert fald en 

håndfuld konservative parlamentsmedlemmer har gjort det klart, at de ikke øn-

sker et ”no-deal” Brexit. Der har hele vejen igennem været et flertal i parlamentet 

imod, men samtidig er der langt fra enighed om en alternativ rute. Hvis parla-

mentet skal lykkes med at afværge et ”no-deal” Brexit, kræver det, at de kan sam-

arbejde om at vælte regeringen. Og det skal ske allerede i starten af september 

(senest den 10.), hvis det skal være tids nok til at nå et nyvalg inden 31. oktober.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1: 
Brexit-usikkerhed svækker pundet 
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Efter et mistillidsvotum er der nemlig afsat to uger til at afsøge muligheden for et 

alternativt flertal i parlamentet, og hvis det ikke lykkes, skal der som minimum gå 

fem uger med at forberede et nyvalg. Det er den afgående premierminister, der 

formelt fastsætter valgdatoen, og som Boris Johnsons særlige rådgiver, Dominic 

Cummings, har udtalt, kan premierministeren trække beslutningen ud længe nok 

til, at et nyvalg først bliver afholdt et par dage efter Brexit. Det vil give et rama-

skrig, men er en reel mulighed.  

Så skal parlamentet være sikker på at afværge et ”no-deal” Brexit, skal frafaldne 

konservative parlamentsmedlemmer sammen med Labour, Liberale Demokrater 

og andre oppositionspartier gå skridtet videre og danne en national samlingsre-

gering i dagene efter et eventuelt mistillidsvotum. En sådan samlingsregering vil 

have et klart mål; nemlig at anmode EU om endnu en udsættelse af Brexit-datoen 

og afholdelse af et nyvalg. Vi vurderer, at den politiske barre for at danne en na-

tional samlingsregering er ganske høj, men også at det under de givne ekstraor-

dinære omstændigheder er en reel mulighed.  

Derfor er vores hovedscenarie fortsat et nyvalg til parlamentet og endnu en ud-

sættelse af Brexit-datoen. Men vi har som nævnt hævet sandsynligheden for et 

kaotisk ”no-deal” Brexit til op imod 40 %, og hvis parlamentet ikke har væltet 

regeringen med et mistillidsvotum inden 10. september, vil risikoen i vores optik 

stige yderligere.  

 

Tabel 1: Vigtige datoer i Brexit-processen 

24-26. august G7-møde i Biarritz 

3. september Parlamentet træder sammen igen efter sommerferien 

4. september Her kan parlamentet tidligst afholde en mistillidsafstemning om regeringen 

5. september Her bliver det meldt ud, om parlamentet (som det ofte sker) går på pause i de tre 

uger op til den konservative partikonference fra 29/9-2/10 

9. september Senest her skal parlamentet forlange en mistillidsafstemning, hvis et nyvalg skal 

kunne afholdes inden Brexit den 31. oktober 

10. september Senest her skal der afholdes en mistillidsafstemning, hvis et nyvalg skal kunne af-

holdes inden Brexit den 31. oktober 

21-25. sep. Labours partikonference i Brighton 

29. sep.-2. okt. Konservativ partikonference i Manchester 

17-18. oktober EU-topmøde i Bruxelles 

31. oktober Her forlader Storbritannien efter planen EU – med eller uden en aftale 

 

 

Der er også andre veje end et mistillidsvotum 
Et mistillidsvotum er ikke parlamentets eneste mulighed for at undgå et ”no-deal” 

Brexit. Parlamentet kan også vedtage en lov, der binder premierministeren til at 

anmode EU om en udsættelse af Brexit-datoen. Det er dog en både besværlig og 

langtrukken proces at samle opbakning i begge parlamentets kamre. Derfor bliver 

det interessant at se, om det den 5. september bliver meldt ud, at parlamentet 

(som det ofte sker) går på tre ugers pause op til den konservative partikonference, 

der starter den 29. september. Under alle omstændigheder vil vi se et regerings-

apparat, der med alle midler vil modarbejde det, hvis parlamentet forsøger at gå 

den vej. Det er formentlig også baggrunden for, at Boris Johnson har udpeget 

Brexit-hardlineren Jacob Rees-Moog som leder af Underhuset.  

Meningsmålingerne er skiftet 
Vores holdning har hele vejen igennem været, at vi i sidste ende vil få et velordnet 

Brexit, men som det også tydeligt fremgår ovenfor, er risici steget betydeligt. Det 

 

Konsekvenser af et ”no-deal” Brexit 

Hvis Storbritannien forlader EU uden en udtræ-

delsesaftale bliver de fra den ene dag til den an-

den et tredjeland uden nogen form for bilaterale 

aftaler, der skal regulere handlen og samarbej-

det på en lang række andre områder herunder 

fx flytrafikken og overførsel af persondata.  

På handelsområdet betyder det, at adgangen til 

EU’s Indre Marked med mere end 500 mio. for-

brugere blive besværliggjort af told, grænse-

kontrol og tjek af varer. Det vil føre til forsinkel-

ser, køer i havnene og mere papirarbejde til 

gene for virksomhederne. Selv om verden natur-

ligvis går videre efter et ”no-deal” Brexit, og der 

også kan være muligheder i at føre UK i en mere 

global retning, vil det – især i starten – give store 

udfordringer for økonomien.  

Lyt evt. til vores podcast: Kejserriget: De kon-

krete konsekvenser af et hårdt Brexit. 

 

 

Mandatfordeling i parlamentet 

I alt (ekskl. Sinn Fein m.fl.) 639 

Regering + støtteparti 

- Konservative (311) 

- Nordirske DUP (10) 

321 

Labour 247 

SNP 35 

Uafhængige mandater 16 

Liberale Demokrater 13 

Den uafhængige gruppe 5 

Andre  2 

  

Flertal kræver mindst 320 stemmer  

Kilde: www.parliament.uk 

 

 

Figur 2: 
Store udsving i meningsmålingerne 

 
Kilde: Diverse meningsmålinger 
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gælder især ”no-deal”-risikoen, men en ny folkeafstemning om EU og dermed 

ultimativt en aflysning af Brexit spøger også stadig i kulissen. Og selv hvis vi får 

ret i, at der kommer et hurtigt nyvalg og endnu en udsættelse af Brexit-datoen er 

usikkerheden stor.  

Det vil være halsløs gerning på nuværende tidspunkt at forsøge at spå om resul-

tatet af et eventuelt nyvalg i efteråret. Det er dog værd at bemærke, at menings-

målingerne er skiftet noget på det seneste, hvor det konservative parti har gen-

vundet en del af stemmerne fra det nye Brexit-parti, så de nu ligger med godt    

30 % af stemmerne. Labour står derimod stadig kun til ca. 25 %, mens de EU-

venlige Liberale Demokrater ligger med knap 20 % af stemmerne. Risikoen er der-

med, at Labour og de Liberale Demokrater kommer til at slås om de samme stem-

mer til de konservatives fordel. 

Britiske pund under stort pres 
Med Storbritanniens nye premierminister Boris Johnson for enden af bordet, så er 

frygten og risikoen for et ”No-deal” Brexit taget til med en subjektiv sandsynlig-

hed på op mod 40 %. Det har sendt GBP-kursen kraftigt nedad mod 8,00 over for 

DKK. Et kursniveau, som sidst blev handlet i efteråret 2016 kort tid efter selve 

Brexit-afstemningen.  

Fra vores politiske analyse af Brexit-situationen fremgår det, at vi ser tre poten-

tielle udfald, og dermed tre scenarier for, hvor GBP-kursen kan bevæge sig hen. 

Figur 3: 

Tre potentielle politiske udfald omkring Brexit og GBP-konsekvenser 

  

Vores hovedscenarie om, at ”en Brexit-aftale” ultimativt vil blive stemt igennem 

parlamentet betyder i vores øjne, at GBP vil stige mod sin økonomiske ligevægts-

kurs (købekraftsparitet). GBP-kursen vil dog ikke nå op til den økonomiske lige-

vægtskurs, da de endelige økonomiske konsekvenser for Storbritannien afventer 

udfaldet af en senere handelsaftale med EU (og andre lande). I det scenarie ser vi 

GBP/DKK stige mod kursniveauet 8,80. 

Alternative GBP-scenarier 
Det er vores politiske vurdering, at det britiske parlament kan og vil blokere for 

et ”no-deal” Brexit. Dette vil i givet fald føre til et nyt parlamentsvalg og derigen-

nem muligheden for senere ny folkeafstemning om Storbritanniens tilhørsforhold 
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til EU. Derfor eksisterer der et alternativt scenarie, hvor der slet ikke bliver noget 

Brexit, og landet dermed forbliver i EU; et såkaldt ”intet Brexit” scenarie. Dette er 

et meget pundpositivt scenario, hvor vi forventer, at pundkursen stiger mod sin 

økonomiske ligevægtskurs nær 9,30 over for DKK. 

Et ”no-deal” Brexit ultimo oktober 2019 (eller senere) vil derimod være katastro-

fescenariet, hvor det ikke lykkes at indgå en udtrædelsesaftale eller en aftale om 

handelsforholdet. Told og handelsbarrierer indtræder (WTO-regler), og der kan 

være kaotiske tilstande i havne og lufthavne. Det vil sætte erhvervslivet under et 

stort pres og dermed også tynge den økonomiske aktivitet. Vi venter i dette ka-

tastrofescenarie, at pundkursen falder ned mod 7,65 over for DKK. Et niveau for 

pundet, som sidst blev set under Finanskrisen i 2008. 
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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, forret-

ninger 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 analy-

sens 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 analy-

sen kan ikke med sikkerhed anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast. 
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