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US dollar priser kritisk konjunkturafmatning
Efterspørgslen efter USD tager til trods fakta næppe har ændret sig
væsentligt. Valutamarkedet priser derfor en højere sandsynlighed for, at
konjunkturafmatningen vil vise sig mere kritisk end tidligere forventet.
Jyske Bank venter ikke en så negativ økonomisk udvikling, men vi løfter
USD-prognosen.
•
•
•
•

USD i nyt spring højere til niveauer sidst set i 2002
Valutamarkedet indpriser større sandsynlighed for recession
Finansmarkedet forstærker allerede ekstrem pessimisme
Uventet ekstremt risikoscenarie: Energikrisen accelerer til global recession

Risikomærkning
Kompleks
Ikke-kompleks
Se venligst de sidste sider for forklaring.

USD i nyt spring højere til niveauer sidst set i 2002
Under aftagende sommerlikviditet og med en allerede ekstrem
Figur 1: Valutaprognose
markedspessimisme er US dollaren (USD) steget til det stærkeste kursniveau
siden 2002, og dermed et brud med de seneste 7 års velkendte handelsinterval,
jf. figur 2.
Det er vores vurdering, at de underliggende finansielle og fundamentale
drivkræfter ikke er fulgt med. Vores modelleringer signalerer, at et fair udfaldsrum
for EUR/USD lige nu er 1,05 – 1,09, mens spotkursen i dag er 1,0120. USD-kursen
er dermed løbet forud for sine normale drivkræfter.
At USD-kursen løber forud for ”fakta” er ikke unormal, da de finansielle markeder
kontinuerligt søger at prise fremtiden og ikke dagens fakta. Heraf udleder vi, at det
helt nye USD-niveau udtrykker, at valutamarkedets aktører nu priser en langt
højere sandsynlighed for en kritisk konjunkturafmatning. Under en kritisk
konjunkturafmatning (recession) er efterspørgslen efter aktiver fra USA med
verdens bredeste, dybeste og mest likvide kapitalmarked altid ekstraordinær høj.
Det er signalet fra valutamarkedet i vores øjne.
Figur 2: US dollar stiger til de højeste niveauer i 20 år
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Det er ikke Jyske Bank makroøkonomiske hovedscenarie, at hverken den
europæiske eller globale økonomi er på vej i økonomisk tilbagegang i 2022 eller
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2023 (her). På baggrund af Jyske Banks makroøkonomiske hovedscenarie er
vores konklusion for USD, at valutamarkedet senere i år igen vil ændre prisningen
af USD, når det ikke viser sig relevant at forvente en ”kritisk konjunkturafmatning”.
Vi returnerer dog til en mere defensiv samlet valutaprognose, og løfter USD
omkring 4%, men fastholder, at USD senere i år bliver svækket, når øjeblikkets
ekstreme pessimisme viser sig uholdbar.

Tabel 1
Q3-22
Ny valutaprognose
USD

∆

Q4-22

∆

Q1-23

∆

Q2-23

∆

EUR

1,010

-3,8%

1,060

-3,6%

1,120

-3,4%

1,120

-3,4%

DKK

7,37

4,0%

7,02

3,8%

6,64

3,6%

6,64

3,6%

Kilde: Jyske Bank

Valutamarkedet indpriser større sandsynlighed for recession
Øjeblikkets konjunkturafmatning blev indledt helt tilbage i sommeren 2021, og
præcist den makroøkonomiske baggrund er smult vande for USD, som har været
stigende lige siden, jf. figur 3. Energikrisen, krigen i Europa og høj inflation har kun
forværret de finansielle markeders mange bekymring om, hvor dyb afmatningen
bliver.
Figur 3: USD-stigning er markedsprisningen af yderligere konjunkturafmatning

?

Finansmarkederne er altid i et asynkront
forløb mellem fakta og prisningen af den
sandsynlige fremtid.

Den fortsat stigende USD er ”løbet forud for fakta om konjunkturafmatningen”,
hvilket vi har søgt at illustrere med pilen i figur 3. I vores øjne sender
valutamarkedet dermed et signal om, at aktørerne er begyndt at prise en kritisk
konjunkturafmatning (recession).
Det er løbende et mismatch mellem fakta og de finansielle markeders prisning, og
det er helt forventeligt. Det kan være forvirrende, men finansmarkederne er altid
i et asynkront forløb mellem fakta og prisningen af den sandsynlige fremtid.
Nøjagtigt, som situationen er netop nu.
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Figur 4: Fundamentale drivkræfter advarer ikke om forværret situation

I vores prisfastsættelsesmodeller for USD viser eksempelvis de mere
fundamentale drivkræfter, jf. figur 4, at der ikke er indtruffet en forværring af fakta
gennem de seneste uger… hvis noget, så mere en stabilisering end en forværring.
De seneste dages nye højder for USD markerer i vores øje derfor, at
valutamarkedets aktører øger eksponering rettet mod scenariet at fakta vil
ændre sig til det værre i de kommende måneder. Sagt på en anden måde, så
priser valutamarkedet en højere sandsynlighed for en kritisk
konjunkturafmatning.
Figur 5: Finansielle & makrodata signalerer IKKE en stærkere USD

I vores multiregressionsmodeller for EUR/USD, hvor der indgår både finansielle &
fundamentale data fra USA og euroområdet viser Fair Value beregningerne, at
”fakta” tilsiger et udfaldsrum for EUR/USD mellem 1,05 – 1,09. Med en spotkurs
nær EUR 1,0120 er valutamarkedets aktører dermed i gang med at forstærke
eller ekstrapolere en allerede ekstrem pessimisme om den sandsynlige fremtid.

Finansmarkedet forstærker allerede ekstrem pessimisme
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Det er vores vurdering, at den globale pessimisme allerede var ekstrem før de
seneste nye højder for USD. En udbredt pessimisme, som udover de laveste
forventninger til økonomierne siden 1994 også afspejler sig i de laveste
forventninger til virksomhedernes indtjening siden Lehman Brothers kollapsede
under Finanskrisen i 2008, jf. figur 6.
Figur 6: Ekstremt lave forventninger til virksomhedernes indtjening
Net % som forventer stærkere virksomhedsindtjening

Kilde: BofA GFM og Jyske Bank

Jyske Banks makroøkonomiske scenarie er ikke nær så negativ, som markederne
er i fuld gang med at indprise. Som tidligere nævnt, så priser finansmarkederne
løbende det mest sandsynlige scenarie for fremtiden. Mismatchet mellem Jyske
Banks makroøkonomiske scenarie og markedsprisningen betyder samtidig, at
selv en smule lys for enden af tunnelen kan forårsage en væsentlig ændring i
finansmarkedets prisning af alle typer af aktiver, inkl. en lavere USD senere i år.

Uventet ekstremt risikoscenarie: Energikrisen accelerer til global
recession
En ny verdensorden er fremrykket med Ruslands invasion af Ukraine, og det
globale energisystem, som stadig er centreret omkring olie og gas, er presset til
det yderste. Rusland producerer ca. 10% af verdens olieforbrug, og ingen anden
olieproducent(er) kan erstatte Rusland. Andre olieimportører, som Kina og Indien,
må nu skifte til russisk olie, så Europa kan begynde at købe sin olie fra Mellemøsten
og USA. Den globale olieproduktion, olieefterspørgsel og tidligere
handelsruter/infrastruktur hænger ikke sammen. Helt klassisk må olieprisen stige
indtil et niveau, hvor efterspørgselstabet bliver så stort, at olieefterspørgslen
returnerer til samme niveau som produktionen og den infrastruktur, som er
tilgængelig.
Sideløbende, så er Ruslands potentielle modsvar overfor EU’s olieembargo et
gasstop, som i givet fald vil ramme europæisk økonomi meget hårdt (her). Det er
ikke Jyske Banks hovedscenarie, men vi er bevidste om, at et sådant potentielt
russisk modtræk iflg. spilteorien fremstår som den tilbageværende mest
rationelle beslutning (uafgjort med 2,2), jf. figur 7. Indicierne tager dog til for et
russisk modsvar, se evt. Russisk naturgas til Europa ebber ud.
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Figur 7: Efter EU’s olieembargo bør Rusland spilteoretisk svare igen

Kilde: BCA og Jyske Bank

I dette uventede ekstreme risikoscenarie accelererer presset på det globale
energisystem så meget (forstærket af et russisk gasstop til Europa), at
energiprisernes højde leder til et globalt efterspørgselstab, som sender den
globale økonomi ud i en økonomisk recession.
Et sådant uventet ekstremt risikoscenarie kan sende USD opad mod EUR 0,85 og
DKK 8,75 sidst set i forbindelse med IT-boblen og terrorangrebet på USA
omkring år 2000-2002.

Opsummering og prognosekonsekvenser
Under aftagende sommerlikviditet og med en allerede ekstrem
markedspessimisme er USD steget til det stærkeste kursniveau siden 2002, og
dermed et brud med de seneste 7 års velkendte handelsinterval.
Det er vores vurdering, at de underliggende finansielle og fundamentale
drivkræfter ikke er fulgt med. Vores modelleringer signalerer, at et fair udfaldsrum
for EUR/USD lige nu er 1,05 – 1,09, mens spotkursen i dag er 1,0120. USD-kursen
er dermed løbet forud for sine normale drivkræfter.
At USD-kursen løber forud for ”fakta” er ikke unormal, da de finansielle markeder
kontinuerligt søger at prise fremtiden og ikke dagens fakta. Heraf udleder vi, at det
helt nye USD-niveau udtrykker, at valutamarkedets aktører nu priser en langt
højere sandsynlighed for en kritisk konjunkturafmatning. Under en kritisk
konjunkturafmatning (recession) er efterspørgslen efter aktiver fra USA med
verdens bredeste, dybeste og mest likvide kapitalmarked altid ekstraordinær høj.
Det er signalet fra valutamarkedet i vores øjne.
Det er ikke Jyske Bank makroøkonomiske hovedscenarie, at hverken den
europæiske eller globale økonomi er på vej i økonomisk tilbagegang i 2022 eller
2023 (her). På baggrund af Jyske Banks makroøkonomiske hovedscenarie er
vores konklusion for USD, at valutamarkedet senere i år igen vil ændre prisningen
af USD, når det ikke viser sig relevant at forvente en ”kritisk konjunkturafmatning”.
Vi returnerer dog til en mere defensiv samlet valutaprognose, og løfter USD
omkring 4%, men fastholder, at USD senere i år bliver svækket, når øjeblikkets
ekstreme pessimisme viser sig uholdbar.
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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.
Dette materiale er en investeringsanbefaling, som er udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske krav om objektiv fremlæggelse af investeringsanbefalinger og
kravene om investeringsanalysens uafhængighed.

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.
Analyser er ikke blevet forelagt udstederen forud for offentliggørelse (medmindre andet er angivet).
Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter på:
https://www.jyskebank.dk/produkter/investering/investeringsinfo

Modeller
Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller:
Rente
•
Regressionsmodeller med input fra økonomiske og finansielle data – herunder også Jyske Banks forventninger til disse (fx forventninger til vækst,
inflation og pengepolitik).
•
Rentekurveanalyse, herunder rentekurvehældning og kurvatur.
•
Positionering, markedspsykologiske vurderinger, spilteoretisk scenarioanalyse og mønstergenkendelsesteknik indgår i vurderingsmaterialet.
•
Danske realkreditobligationer modelleres ud fra en egenudviklet model baseret på RIO (realkreditmodel udviklet af ScanRate) bestående af en stokastisk
rentestrukturmodel til at estimere fremtidig renteudvikling, og en statistisk konverteringsmodel kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd.
I udarbejdelsen af analyser lægges vægt på f.eks. den relative prisfastsættelse, udbud/efterspørgsel, debitorsammensætning og parametre fra Jyske
Banks realkreditmodel.
Valuta
•
•
•
•

Simpel regressionsmodel, hvor valutakrydset værdiansættes via variabler som f.eks. forskelle i realrenter, rentekurvehældning, kurvatur, råvarepriser og
volatiliteter.
Principal komponentanalyse-model, hvor valutakrydset værdiansættes via variabler som f.eks. forskelle i reale og nominelle swaprenter,
rentekurvehældning og kurvatur.
Jyske Markets økonomiske forventninger til vækst, inflation, pengepolitik indgår i modelvariabler.
Positionering, markedspsykologiske vurderinger, spilteoretisk scenarioanalyse og mønstergenkendelsesteknik indgår i vurderingsmaterialet.

Anbefalingsbegreber
Kursmål
Kursmål afspejler den retning, som valutakursen forventes at bevæge sig i over en given horisont (retning og styrke). Kursmålet er et skøn for, hvor vi med
overvejende sandsynlighed forventer at se valutakursen på den angivne horisont. Kursmålet bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for
valutakursen i den pågældende periode.
Renteprognose
Renteprognosen afspejler den forventede retning for renter over en given horisont. Renteprognosen er et skøn for, hvor vi med overvejende sandsynlighed forventer
at se renten på den angivne horisont. Renteprognosen bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for renten i den pågældende periode.
Anbefalinger
Den enkelte kunde bør i samarbejde med sin rådgiver altid forholde sig til den udvalgte anbefaling og strategi i forhold til kundens risikoprofil og formål.

Opdatering af analysen
Rente
Renteprognosen laves månedligt med forskellige horisonter ud til to år.
Anbefalinger og strategier udsendes og opdateres på ad hoc basis.
Valuta
Kursmål med forskellige horisonter ud til et år fastsættes månedligt.
Anbefalinger og strategier udsendes og opdateres på ad hoc basis

Risiko
Investering og handel med valuta og renter er 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.

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.
Oplyste renter og kurser i materialet er enten seneste observerede i markedet jf. påførte tidsstempel. For realkreditobligationer henvises til Jyske Realkreditss
hjemmeside www.jyskerealkredit.dk/erhverv/kurser. Det er vigtigt at understrege, at de oplyste renter og kurser ikke er handlebare for kunden.
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Risikomærkning
Grøn: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er
vanskelig at gennemskue.
Gul: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at
gennemskue.
Rød: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er en risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at
gennemskue.

Kompleksitet
For at et produkt kan betegnes som ”Ikke-kompleks”:
•
Skal det kunne afhændes, indløses eller på anden måde realiseres til en offentligt tilgængelig kurs.
•
Skal det ikke indebære en faktisk eller potentiel forpligtelse for kunden, som overstiger udgiften ved erhvervelsen.
•
Skal prissætning fastsættes uden reference til andre værdipapirers priser, samt andre indekser og mål.
•
Skal der findes let forståelige, offentligt tilgængelige oplysninger om produktets karakteristika.
•
Må produktet ikke være et derivat.
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