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Budgettering for 2022 – valutakurser & risikoafdækning
Budgetplanlægningen for 2022 er i gang, og Jyske Bank bidrager gerne med
både budgetkurser og afdækning af virksomhedens valutaeksponering.
Genåbningens rus efter COVID19 er overstået, og verden er nu udfordret
af en energikrise, pressede leverandørkæder og centralbanker på vej mod
pengepolitiske opstramninger. Risikostyring bliver vigtig i 2022.
•
•
•
•

Oplæg til valutakurser i budget 2022
Verdenshandlen på nye rekorder efter COVID19
Risikoafdækning af virksomhedens valutaeksponering
Opportunistisk risikostyring

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

Oplæg til valutakurser i budget 2022
Budgetplanlægningen for 2022 er i fuld gang i danske virksomheder, og med en
dansk udenrigshandel på mere end 1000 milliarder kroner om året i import og
eksport er hensyntagen til valutakursudsving i driftsbudgetterne helt naturlig.
Som finansiel partner opfordrer Jyske Bank til at håndtere valutakursrisici efter
det regelsæt, som bør være fastlagt i virksomhedens finanspolitik. En systematik,
som spiller ind i budgetplanlægningen, og ikke mindst i den efterfølgende proces
med praktisk risikoafdækning. Er finanspolitikken ikke kommet helt på plads, så
hjælper Jyske Bank gerne med rådgivning.
I tabel 1 viser vi vores oplæg til valutakurser i budget 2022, og senere følger vores
modelanbefalinger til afdækning af valutarisici for det kommende år.
Tabel 1 – Oplæg til valutakurser i budget 2022
Valuta

Dagskurs

Valutaprognose

Konsensus Terminskurs 2021 højest 2021 lavest

EUR/DKK

7,441

7,436

7,460

7,436

7,442

7,434

USD/DKK

6,38

6,41

6,47

6,33

6,45

6,04

GBP/DKK

8,83

8,75

9,12

8,71

8,83

8,21

SEK/DKK

0,74

0,74

0,77

0,74

0,74

0,72

NOK/DKK

0,76

0,73

0,77

0,75

0,76

0,70

CHF/DKK

6,94

6,89

6,88

6,95

6,95

6,68

JPY/DKK

5,59

5,72

5,78

5,56

5,94

5,55

PLN/DKK

1,63

1,65

1,71

1,59

1,67

1,59

CNY/DKK

1,00

0,98

1,01

0,96

1,00

0,93

Valutaprognose, konsensus og indikativ terminskurs er for 1 år.
Kilde: Bloomberg og Jyske Bank

Verdenshandlen på nye rekorder efter COVID19
Coronapandemien i 2020 fik alle parter samlet i et fælles træk for at modvirke
sygdommen og genrejse verdensøkonomien. Succesen nærmer sig det
fuldendte gennem vaccination og en ekstrem rygvind fra enorme finans- og
pengepolitiske lempelser. Eksporten i verden har i år sat nye rekorder.
Alting kommer med en pris, og en samtidig genrejsning af efterspørgslen i alle
lande bevirker, at verdens produktionskapacitet er presset over evne. Vi står nu i
den første energikrise på vejen mod en grøn omstilling, verdens forsyningskæder
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vakler, inflationen er sprunget højere, og verdens ledende centralbanker
påbegynder om kort tid en opstramning af pengepolitikken.
Figur 1 – Verdenshandlen på nye rekorder efter COVID19

I Jyske Bank forventer vi, at 2022 bliver et år, hvor den globale vækst aftager lidt,
men forbliver på et solidt niveau omgivet af en række risici. Verdenssamfundet
skal løse energikrisen, afhjælpe de pressede forsyningskæder, og
centralbankerne kan forhåbentlig lempe foden fra speederen uden, at
finansmarkederne ender i kaos. Der er ingen grund til at forvente, at
opmærksomheden omkring virksomhedens finansielle risikostyring kan lempes.
For et mere nuanceret indblik i Jyske Banks syn på og prognose for
verdensøkonomien og valutaer se hhv. her og her.

Risikoafdækning af virksomhedens valutaeksponering
Jyske Banks modelanbefalinger til risikoafdækning for både eksportører og
importører er opstillet i tabel 2. Vores anbefalingerne er matematisk udregnet og
ikke baseret på valutaprognoser. Beregningerne ser vi som et udgangspunkt for
virksomhedens egen vurdering og i dialogen med virksomhedens finansielle
rådgiver.
Tabel 2 – Modelanbefaling af afdækningsgrad- og horisont
Afvigelse
Valuta

Terminskurs

Prisfastsættelse

I dag

Historisk

EUR/DKK

7,437

7,460

0%

1%

USD/DKK

6,34

5,64

12%

30%

GBP/DKK

8,69

8,92

-3%

28%

SEK/DKK

0,74

0,75

-2%

17%

NOK/DKK

0,75

0,77

-3%

27%

Anbefalet risikoafdækning
Cash flow

Afdækningsgrad

Afdæknings
-horisont

Rul af
valutatermin

Eksportør

Normal

Normal

Efter årsskifte

Importør

Normal

Normal

Efter årsskifte

Eksportør

80%

Dec. 2022

Lang termin

Importør

40%

Maj 2022

Mellem termin

Eksportør

57%

Jul. 2022

Kort termin

Importør

68%

Okt. 2022

Lang termin

Eksportør

37%

Maj 2022

Mellem termin

Importør

54%

Aug. 2022

Mellem termin

Eksportør

56%

Jun 2022

Kort termin

Importør

67%

Okt. 2022

Lang termin
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CHF/DKK

6,93

6,38

9%

28%

JPY/DKK

5,57

6,51

15%

41%

PLN/DKK

1,59

1,67

-5%

29%

CNY/DKK

0,96

0,95

2%

27%

Eksportør

74%

Nov. 2022

Lang termin

Importør

46%

Jun. 2022

Lang termin

Eksportør

48%

Jul. 2022

Kort termin

Importør

85%

Jan. 2023

Lang termin

Eksportør

50%

Jul. 2022

Kort termin

Importør

69%

Nov. 2022

Lang termin

Eksportør

63%

Sep. 2022

Kort termin

Importør

38%

Maj 2022

Lang termin

Alle kurser er indikative. Terminskurs er for 1 år. Kilde: Jyske Bank

En modelbaseret risikostyring er i vores øjne et godt udgangspunkt for
budgetplanlægningen og for en stabilisering af virksomhedens budget. Kort
fortalt udspringer vores beregninger af teorien om, og den praktiske erfaring
med, at ekstreme misprisninger af en valuta over tid korrigerer tilbage til
normalen, som udgøres af købekraftspariteten (inflationsjusteret valutakurs). En
højt prisfastsat valuta vil f.eks. for en eksportør (sælger af valuta) derfor altid
udmønte sig i en anbefalet høj afdækningsgrad.
Afdækningsgraden er målet for, hvor stor en andel af virksomhedens
valutaeksponering, som bør risikoafdækkes. Afdækningshorisonten er et mål for,
hvor lang tid ud i fremtiden virksomhedens cash flow bør afdækkes (typisk
maksimalt 18 måneder). To forskellige begreber med samme formål, mens rul af
valutatermin definerer, hvor på valutaterminskurven virksomheden optimalt bør
placere sine valutaterminskontrakter.
I en optimal verden bør virksomhedens eksponering i alle valutaer være justeret
for samvarians, da forskellige valutaer og forskellig eksponering (indtægt/udgift)
både kan øge, men også mindske den samlede eksponering i en valuta.
Virksomhedens valutaeksponering korrigeret for samvarians kan derigennem
ændre behovet for risikoafdækning. Jyske Banks valutarådgivere kan være
behjælpelig med en sådan korrigering.
Som afsluttende inspiration viser figur 2 risikoafdækningen af udenlandske
aktiver hos den danske pensions- & forsikringssektor.
Figur 2 – Pensions & forsikringssektorens risikoafdækning i Danmark.
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Opportunistisk risikostyring
Ønsker virksomheden at benytte en mere opportunistisk risikostyring af
valutaeksponeringen, er det vigtigt, at finanspolitikken åbner for et sådant
mandat.
En opportunistisk risikostyring har det formål at udnytte forventninger om
fremtidige valutakursbevægelser. I sagens natur betyder dette en afvigelse fra
virksomhedens neutrale eller normale afdækning og omfatter derfor en risiko for
en budgetafvigelse.
Kan virksomheden acceptere en potentiel negativ budgetafvigelse pga. en
omkostning eller en dårligere afregningskurs forårsaget af en evt. fejlslået
opportunistisk risikostyring, opstår der flere alternative veje at gå:
•

•

•

Jyske Bank udsender løbende valutaanalyser og valutakursprognoser,
som kan danne udgangspunkt for en afvigelse i risikoafdækningen, se
her.
Konsensusestimater for valutakursudviklingen kan i tillæg til Jyske Banks
(eller andres) valutaprognose også være et udgangspunkt for at drage
udnytte af ventede kursbevægelser på valutamarkedet, se evt. tabel 1 for
et øjebliksbillede.
Valg af finansielt instrument for optimeringsstrategien har også
betydning for de medfølgende risici. Virksomhedens køb af strategier
med valutaoptioner kan f.eks. give muligheden for at udnytte en
forventet retning for en valutakursbevægelse mod til gengæld at risikere
en dårligere, men kendt afregningskurs. En generel regel er, at
virksomheden skal kontrollere, om optionsstrategiens gevinst/tabforhold tydeligt er i virksomhedens favør.
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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://jyskebank.com/da/investinfo

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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