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Global konjunkturfremgang kan ikke længere presse USD lavere
Sidste uges Fed-overraskelse giver grund til at revurdere udsigten for USD.
Det er vores samlede vurdering, at den globale konjunkturfremgang ikke
længere er i stand til at presse USD lavere. Vi venter intervalhandel ind i 2022
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Global konjunkturfremgang kan ikke længere presse USD lavere
Efter overraskelsen fra den amerikanske centralbank (Fed) steg især de kortere
renter, og USD handler nu godt 2 % højere. Det er vores vurdering, at hverken den
globale konjunkturopgang eller realrenten støtter en svagere USD end lavpunktet
fra januar 2021 ved EUR 1,2350 (DKK 6,02). Årets handelsinterval mellem EUR
1,17 – 1,2350 har en høj sandsynlighed for at blive fastholdt indtil flere konkrete
beviser for, at den globale konjunkturfremgang har passeret toppen.
Udbredte dommedagsprofetier for USD siden COVID19-pandemien har en
meget lav sandsynlighed, så længe globale kapitalforvaltere fastholder deres
betydelige efterspørgsel efter amerikanske aktier og derigennem USD. Vi løfter
for anden gang i 2021 prognosen for dollaren til EUR 1,20 for de næste 12
måneder, jf. tabel 1. Og det vil sige forventet intervalhandel i USD.
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Figur 2: Global konjunkturfremgang kan ikke længere presse USD lavere
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Fed-overraskelse løfter USD, men renter er ikke alt
Den amerikanske centralbank (Fed) leverede en overraskelse på sit seneste
pengepolitiske møde ved at indikere en tidligere og flere renteforhøjelser (via dot
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plots) end forventet af os og markedet. Højere USD-renter styrkede valutaen
godt 2%, rentekurven oplevede en kraftig fladning, og de handlede
inflationsforventninger faldt på alle horisonter. I april nedjusterede vi udsigten til en
svagere USD, og efter Fed-overraskelsen er det atter relevant at genoverveje
udsigterne. Fra marts 2020 og indtil januar 2021 er USD svækket med 16%, og
siden januar er EUR/USD overgået til intervalhandel mellem EUR 1,17 – 1,2350.
For en valuta er renten det eneste direkte afkast, og derfor fungerer Fedoverraskelsen og højere USD-renter som en rygvind og specielt, hvis der er tale
om højere realrente.
Figur 3 – Vi venter, at realrenter udvikler sig i favør af USD i 2022
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Det er Jyske Banks prognose for hhv. renter- & inflation (her og her), at
realrentespændet mellem euroområdet og USA vil udvikle sig i favør af USD i
2022, jf. figur 3. Rentens betydning for det næste års udvikling i EUR/USD
signalerer i det lys, at det ikke længere er sandsynligt, at EUR/USD stiger over
januar måneds topniveau ved kurs EUR 1,2350, men i virkelighedens verden bliver
kursbevægelser i USD bestemt af mange flere faktorer end blot korte, lange og
realrenter. I Jyske Bank er vurderingen, at renter er vigtige, men ikke alt… langt fra.
Figur 4: Renter er vigtige for US dollar, men er ikke alt
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Vores samlede multiregressionsmodel for EUR/USD kan forklare 90% af den
historiske kursudvikling i EUR/USD, og vi har konstateret, at aktieudviklingens
betydning for EUR/USD langt overskygger renteudviklingen. Det fremgår, når vi
udregner hver forklarende faktors dominans i den samlede model, jf. figur 5. Et
faktum, som ikke er alment anerkendt.
Figur 5 – Relativt aktieafkast vigtigere end renter i forklaringen af US dollar

I det lys og efter Fed-overraskelsen reflekterer vi over:
• Kan den globale konjunkturopgang, og en traditionel lavere efterspørgsel
efter USD, stadig overskygge udsigten et realrentespænd, som bevæger
sig i favør af USD?
• Er det stadig relevant at sigte mod årets toppunkt ved kurs 1,2350 eller
højere?
• Har dommedagsprofetierne for USD (her) siden COVID19-pandemien
nogen reel sandsynlighed?
Figur 6 – Kan global konjunkturfremgang stadig svække USD?
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Ingen makroimpuls til dollaren gennem det næste år
Vi er i år på vej mod den højeste globale vækst i flere årtier godt hjulpet af historisk
store stimulanser og verdenshistoriens største vaccinationsprogram.
Vaccinationerne er vigtige for økonomiernes comeback, fordi de dæmper
smittespredningen og tillader økonomierne at åbne igen. USA er længst fremme,
og euroområdet er godt på vej fremad. Til gengæld halter dele af EM stadig
bagefter. Der er muligvis flere finanspolitiske stimulanser på vej i USA, og i EU bliver
væksten stimuleret af genopbygningsfonden. Geografisk vurderer vi, at væksten
i USA er tæt på toppen, euroområdets er på vej frem efter en dobbelt-diprecession, mens Kinas vækst langsomt løjer af (mere her), jf. figur 7.
I vores øjne peger det mod, at makroøkonomierne i USA og euroområdet næppe
bliver en afgørende faktor/impuls for EUR/USD over det kommende år. Et parallelt
forløb er mere sandsynligt.
Figur 7: USA og euroområdet på vej ind i et parallelt forløb

Der eksisterer en veldokumenteret forskydning mellem tidspunkterne, hvor den
makroøkonomiske konjunkturopgang topper, og hvor finansmarkedernes
prisning af fremgang topper. Med Jyske Banks seneste økonomiske vurdering af
den geografiske vækstudvikling (se ovenfor) peger det mod, at den globale
konjunkturfremgang nærmer sig toppen, og helt traditionelt indikerer det, at
finansmarkederne topper tidligere.
Denne vurdering betyder, at sandsynligheden nu aftager for en svagere USD
drevet af den globale konjunkturfremgang siden april 2020. I praksis signalerer det
i vores øjne, at EUR/USD næppe vedvarende bryder over topniveauet fra januar
ved EUR 1,2350 i løbet af de næste 12 måneder.
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Andel som venter en stærkere økonomi

Figur 8 – Globale kapitalforvaltere indikerer, at makrooptimismen er toppet

Kilde: BofA GFM og Jyske Bank

Kapitalforvalternes aktiefavorit overskygger renteudvikling

USD indgår i 80 % i al varehandel, udgør 60 % af verdens centralbankreserver og
benyttes i 40 % af al gældsudstedelse. Hertil kommer måske allervigtigst, at
amerikanske virksomheders andel af verdens børsmarked udgør hele 58 %. Når
verdens kapitalforvaltere ændrer efterspørgsel efter en så betydelig aktieandel
prissat i USD, så fremstår det i vores øjne helt naturligt at udlede, at en ændret
efterspørgsel efter amerikanske børsselskaber slår igennem på valutamarkedet
og kursen for USD. Eftersom indflydelsen af aktier overskygger renter for USDudviklingen, ser vi øjeblikkets store afvigelse mellem aktier og USD som særdeles
vigtig.
Figur 9: USD handler meget lavt ift. amerikanske aktiers efterspørgsel

I vores øjne ser vi ikke noget konkrete tegn på, at amerikanske aktier strukturelt er
færdig med at slå den øvrige verden i en tendens, som har stået på siden
Finanskrisen.
Der er mange årsager til, at amerikanske aktier vedvarende har slået den øvrige
verden siden Finanskrisen. Vi vurderer, at et væsentligt argument er de
amerikanske virksomheders suveræne evne til at forrente egenkapitalen. En evne,
som har og stadig overgår euroområdets, jf. figur 10, og som det ses af figuren, er
der helt forventeligt en rimelig sammenhæng mellem forskellen (spænd) i
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egenkapitalforrentning og EUR/USD spotkursen. Vi vurderer, at der ikke er
faktuelt belæg for at konkludere, at amerikanske virksomheders
egenkapitalforrentning har toppet i forhold til euroområdet.
Figur 10 – Egenkapitalforrentningen i USA slår ufortrødent euroområdet

Historiske fakta om afkast er en ting, og en helt anden er investorernes
forventninger til fremtiden. Politiske begivenheder (f.eks. regulering) og
makroøkonomiske tiltag vil altid have potentialet til at igangsætte et ændret
kapitalflow f.eks. fra USA mod euroområdet. Når vi se på portefølje- og direkte
investeringer i hhv. euroområdet og USA, så kan vi konstatere, at det også her vil
være for tidligt at konkludere, at euroområdet har overtaget USA’s evne til at
tiltrække investeringer, jf. figur 11.
Figur 11 – Euroområdet har svært ved at tiltrække og fastholde investeringer

Valutamarkedet er et relativt spil i kampen om at tiltrække kapital, og det er vores
vurdering, at der ikke er fakta, som understøtter dommedagsprofetier om USDfald på op mod 30 % herunder:
•
•

Vi kan ikke observere et væsentligt brud i de amerikanske aktiers relative
afkast til den øvrige verden
Vi kan ikke observere en afgørende top i de amerikanske virksomheders langt
bedre egenkapitalforrentning relativt til euroområdet
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•

Vi kan ikke observere et afgørende skifte i flowet af portefølje- og direkte
investeringer mellem USA og euroområdet

Figur 12 – Aktieallokeringer vigtige for US dollar, og en præmis for enhver teori
om en svag dollar

Kilde: Jyske Bank

I vores øjne betyder denne sammenhæng og konstateringer, at
dommedagsprofetier over USD er usandsynlige. Der er ingen konkrete tegn på, at
amerikanske aktier vedvarende er begyndt at levere lavere afkast end
verden/euroområdet.
Vi udleder heraf, at en allerede stor afvigelse mellem amerikanske aktiers afkast
og det seneste års USD-fald, at sandsynligheden for en fortsat USD-svækkelse er
lav. I praksis signalerer dette, at EUR/USD næppe vedvarende bryder over
topniveauet fra januar ved EUR 1,2350 i løbet af de næste 12 måneder.
Samlet set konkluderer vi efter Fed-overraskelsen:
• Hverken den globale konjunkturopgang eller realrenten støtter en
svagere USD end lavpunktet fra januar 2021 ved EUR 1,2350 (DKK 6,02)
• Årets handelsinterval mellem EUR 1,17 – 1,2350 har en høj sandsynlighed
for at blive fastholdt indtil flere konkrete beviser for, at den globale
konjunkturopgang har passeret toppen
• Udbredte dommedagsprofetier for USD (her) siden COVID19pandemien har en meget lav sandsynlighed, så længe globale
kapitalforvaltere fastholder deres betydelige efterspørgsel efter
amerikanske aktier (og derigennem USD).
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Kommerciel risikostyring af US dollar og terminsrul
US dollaren er overvurderet med ca. 8 % i forhold til sin fundamentale
ligevægtskurs (købekraftsparitet) nær DKK 5,74. Misprisningen af USD er ikke
ekstrem i forhold til den maksimale historiske afgivelse på 30 %, men i vores øjne
influerer det stadig på den optimale risikoafdækning for danske virksomheder.
Modelbaseret risikoafdækning, og rul af valutaterminer:
Sælger af USD/DKK
Forøget
Køber af USD/DKK
Formindsket

Afdækningsgrad*
76 %
Afdækningsgrad*
49 %

Horisont**

Rul af FX termin

August 2022

Kort

Horisont**

Rul af FX termin

Marts 2022

Lang
Kilde: Jyske Bank

*Afdækningsgrad, Neutral = 1 minus overskudsgrad (10 %) divideret med max. historisk afvigelse fra købekraftspariteten
siden 1999 (30 %). **Afdækningshorisont = max. antal afdækningsmåneder fra finanspolitik (18 mdr.) gange
afdækningsgrad.

I øjeblikkets markedssituation kan det virke forunderligt, at f.eks. en eksportør
anbefales at sikre 76 % af de kommende 18 måneders cash flow. Begrundelsen er,
at vores modelbaserede risikoafdækning udspringer af teorien og den praktiske
erfaring med, at misprisninger af en valuta over tid korrigerer tilbage til normen
(købekraftsparitet). En overvurderet valuta vil for en eksportør derfor altid
udmønte sig i en forøget afdækningsgrad: USD ventes over tid at skulle sælges på
lavere niveauer.
Rul af eksportørens valutaterminer
Vi anbefaler at rulle valutaterminer kort, da vi ikke ser væsentlige ændringer i OISrentekurven over det næste år (første renteforhøjelse i USA ventet i 2. kvt. 2023).
Danmarks Nationalbank venter vi fastholder en uændret ledende rente, hvor
valutaintervention modvirker en stærk DKK (vs. EUR). Likviditetspræmien for
adgang til USD (Cross Currency Basis Swap) venter vi tæt på uforandret.
Rul af importørens valutaterminer
Vi anbefaler at rulle valutaterminer langt, da vi ikke ser væsentlige ændringer i OISrentekurven over det næste år (første renteforhøjelse i USA ventet i 2. kvt. 2023).
Danmarks Nationalbank venter vi fastholder en uændret ledende rente, hvor
valutaintervention modvirker en stærk DKK (vs. EUR). Likviditetspræmien for
adgang til USD (Cross Currency Basis Swap) venter vi tæt på uforandret.
Figur 12: Vi forventer ingen væsentlig ændring i valutaterminer eller kurve
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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 Banks finansielle modelleringer af markedet er baseret på standard økonomiske værktøjer og metoder baseret på offentlig tilgængelig statistisk. Værktøjer
som kan forekomme er:
•
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.
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
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.

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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