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Ny verdensorden, nye handelsruter og høj oliepris ind i 2023
Vi venter langvarige effekter af en forandret verden, nu hvor Ruslands
strategiske mål er tydelig, og en atomaftale med Iran er kollapset. Nye
handelsruter og infrastruktur er nødvendige. Ekstrem usikkerhed og
enorme prisudsving presser en allerede underinvesteret olieindustri, og den
strategiske risiko for en høj oliepris mod 2030 fremstår nu endnu større. Nyt
hovedscenarie peger mod en Brent oliepris mod USD 114 ind i 2023.
•
•
•

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

Langvarige effekter og høj oliepris ind i 2023
Risikoscenarier for de næste 12 måneder
Ekstrem usikkerhed forhøjer strategiske olierisici mod 2030

Langvarige effekter og høj oliepris ind i 2023
Figur 1 – Ny Brent olieprognose
En ny og forandret verden er nu den virkelighed, som vi må forholde os til. Ruslands
strategiske mål om en bufferzone mod Vesteuropa er under eksekvering, og
Vesten har svaret igen med voldsomme sanktioner, og ”selv-sanktionering” hos
Vestens virksomheder er udbredt. Senest har Shell offentligt måtte undskylde for
køb af en ladning russisk olie. Mens Rusland omringer Ukraine, så omringer Vesten
Ruslands økonomi. Usikkerheden, volatiliteten og prisniveauerne er ekstreme, og
vi arbejder nu med et helt nyt hovedscenarie i kombination med et worst & best
case-scenarie. Udgangspunktet er, at vi ser en høj sandsynlighed for langvarige
effekter, hvor den russiske olieeksport bremser op, hvor vi oplever
efterspørgselstab, hvor oliemarkedet har behov for frigivelse af oliereserver fra
OECD-landene, og hvor de diplomatiske kræfter er i højeste gear for at se mere
olie fra Saudi Arabien, Kuwait, UAE og Venezuela. I vores nye hovedscenarie for
Brent olieprisen venter vi at se $121 i 2. kvartal 2022 for derefter at vige svagt mod
$114 ind i 2023. Vores strategiske syn på oliemarkedet mod år 2030 er blevet
forværret af krigen på det europæiske kontinent. Det bliver efter al sandsynlighed
nu blot mere svært at skaffe den fremmedkapital, som skal findes til nødvendige
olieinvesteringer for at indfri efterspørgslen mod 2030. Den strategiske risiko for
en høj oliepris mod 2030 fremstår nu endnu større.
Figur 2: Nyt hovedscenarie, samt Worst & Best case risikoscenarier

Research, Jyske Markets, Jyske Bank A/S
Valuta-, rente- og oliestrateg,
Jan Bylov
+45 89 89 71 68
jan.bylov@jyskebank.dk
Analytikerassistent,
Benjamin Bech
+45 89 89 71 79
bbe@jyskebank.dk
Vigtig investorinformation:
Se materialets sidste sider.

1

Olieprognose/ 14.03.2022 09:00

22.01.2019

09:55
Tabel 1
Ny olieprognose

Q2-22

∆

Q3-22

∆

Q4-22

∆

Q1-23

∆

Brent

121

+31

119

+34

116

+34

114

+34

Kilde: Jyske Bank

Risikoscenarier for de næste 12 måneder
Det er nødvendigt med en tidsevaluering af den geopolitiske krise for at estimere
de fundamentale konsekvenser, risikopræmier og så selvfølgelig påvirkningen af
Brent olieprisen. Vores udgangspunkt er Ruslands strategiske mål over for
Vestens modsvar.
Der eksisterer en dominerende teori om Ruslands notoriske usikkerhed på det
europæiske kontinent, som er opstået gennem historien, hvor Rusland altid er
blevet invaderet fra enden syd eller vest. En erfaring, som gennem tiderne har fået
russiske herskere til altid at hige efter en bufferzone mod Vesteuropa (og NATO i
nyere tid). Geografien er Ruslands mareridt, da landskabet fra Polen og helt til
Moskva er fladt, dvs. igen naturlig modstand fra bjergkæder eller floder, jf. figur 3.

The Geopolitics of Russia: Permanent Struggle.
Kilde: Center for Security Studies (her)

Russia and the Curse of Geography.
Kilde: The Atlantic/Tim Marshall (her)

Russia’s Global Ambitions in Perspective
Kilde: Carnegie Endowment for International Peace (her)

I det lys ser vi Ruslands strategiske mål som en bufferzone fra Sydukraine
(Sortehavet) og helt op Den Finske Bugt (Baltiske lande er medlemmer af NATO).
Ruslands angreb på Ukraine, og en russisk marionetregering i Belarus, peger
tydeligt i retning af et sådant strategiske mål. I det lys ser vi en lav sandsynlighed
for russisk genovervejelse af angrebet på Ukraine.
Figur 3: Ruslands strategiske mål er en bufferzone mod Vesteuropa/NATO

Kilde: Fineart America og Jyske Bank

Vestens svar på Ruslands angreb på Ukraine har i al sin enkelthed været
overvældende: ”We will hold Russia to account and collectively ensure that this war is
a strategic failure for Putin” (her). Efterfølgende politiske beslutninger har ændret
Europa:
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“German Chancellor Olaf Scholz announces paradigm
change in response to Ukraine invasion”
Kilde: DW.com (her)

Tyskland har fundamentalt ændret forsvarspolitik
Schweiz har fundamentalt ændret udenrigspolitik
Europæisk energipolitik nu også sikkerhedspolitik
Europæisk opinion pludselig åben for immigration
Danmark tilslutter sig 2% forsvarsbudget
Finsk & svensk folkeopinion svinger mod NATO-medlemskab

“Switzerland adopts EU sanctions against Russia”
Kilde: Swiss Government (her)

Vi er tillige af den opfattelse, at den vestlige verden sideløbende med officielle
sanktioner mod Rusland er begyndt at ”selv-sanktionere”. Et hastigt voksende
antal
virksomheder
vælger
enten
helt
at
forlade
deres
investeringer/forretninger/virksomheder i Rusland, eller de suspenderer
forretningsomfanget. Den offentlige opinion i Vesten er nu så anti-Putin, at
fortsatte forretninger med Rusland er forbundet med ”reputational risk” og
forbrugerboykot. Se eksempelvis Shells offentlige undskyldning her.

“The European Commission has today proposed an
outline of a plan to make Europe independent from
Russian fossil fuels well before 2030”
Kilde: EU (her)
“Over 300 Companies Have Withdrawn from Russia But Some Remain”.
Kilde: Yale School of Management (her)

På basis af denne kvalitative beskrivelse af Ruslands mål og Vestens modsvar ser
vi en høj sandsynlighed for langvarige effekter. Og ikke mindst en lav
sandsynlighed for en kortvarig krise med få konsekvenser.
Vi arbejder nu med tre risikoscenarier, hvoraf den ene er vores nye hovedscenarie:
1. Nyt hovedscenarie for Brent olie mod 1. kvartal 2023
2. Worst case
3. Best case
Ad 1 - Nyt hovedscenarie for Brent olie
Med udgangspunkt i vores fundamentale olieprismodel for Brent, jf. figur 4, har vi Figur 4: Modellering af oliepris
opstillet de fundamentale faktorer, som netto ændrer på oliebalancen og dermed
olielagre og terminskurven. Vores USD-prognose indgår i beregningerne (her).
Tabel 2: Nyt hovedscenarie inkl. fundamentale estimater og modelleret oliepris
Mio. tønder olie per dag
Hovedscenario

Q2

Q3

Q4

Q1

50% af russisk olieeksport tabt

-2,4

-2,4

-2,4

-2,4

Efterspørgselstab

0,8

0,8

0,8

0,8

Venezuela står med Rusland

0,0

0,0

0,0

0,0

Saudi Arabien, Kuwait & UAE

1,0

1,0

1,0

1,0

IEA koordineret frigivelse fra oliereserver

0,7

0,7

0,7

0,7

Netto lagerpåvirkning

0,1

0,1

0,1

0,1

5

5

5

5

121

119

116

114

Netto lagerændring (mio. tønder)
Modelleret oliepris inkl. geopolitisk risikopræmie på $20

Kilde: Jyske Bank

Som tidligere nævnt vurderer vi, at der er en høj sandsynlighed for langvarige
effekter af krigen på det europæiske kontinent. Der indgår derfor tab af russisk olie
til verdensmarkedet for alle scenarier i de næste 12 måneder drevet af både
sanktioner, frygt for nye sanktioner og selvsanktionering blandt kunderne (tænk
f.eks. Shell). Nye nødvendige handelsruter og infrastruktur til russisk
olieproduktion vurderer vi først bliver operationelle på den anden side af 12
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måneder. I vores hovedscenarie indgår denne forudsætning med et tab på 50% af
russisk olieeksport til verden ex. Kina og Belarus.
Efterspørgselstab via høj oliepris begynder iflg. vores beregninger, når Brent
olieprisen stiger over $100. Jo højere pris og jo længere tid, jo større
efterspørgselstab. Dette er på ingen måde en eksakt videnskab, og i
hovedscenariet har vi kvalitativt sat efterspørgselstabet til 750.000 tønder olie per
dag gennem de næste 12 måneder.
Oliemarkedets centralbank, OPEC+, skuffede på energiministermødet i
begyndelsen af marts, hvor alliancen ikke ekstraordinært forhøjede
olieproduktionen trods Ruslands krig mod Ukraine og et opbrud i handelsflowet
med russisk olie. I vores øjne betyder Vestens isolering af Rusland, at det nu er
berettiget at rejse spørgsmålet, om holdbarheden af OPEC+ (gamle OPEC +
primært Rusland) stadig har en høj sandsynlighed. Tidligere har OPEC+ vist sig
proaktiv, men Ruslands krig mod Ukraine har tilsyneladende ændret på alliancens
interne vilje til at handle proaktivt, når enkeltmedlemmer indgår som part i en krise.
I sidste uge kollapsede forhandlingerne med Iran om en ny atomaftale efter al
sandsynlighed. Dette øger alle risici relateret til Mellemøsten inkl. militær
konfrontation mellem Iran og landets modstandere (Israel, Saudi Arabien og USA)
og ultimativt Irans trussel om at lukke Hormuzstrædet. I vores hovedscenarie
vælger Saudi Arabien, Kuwait og UAE selvstændigt at forøge olieproduktionen
med 1 mio. tønder olie per dag gennem de næste 12 mdr. I vores ”best case” har
vi en ekstraordinær produktionsforhøjelse på 1,2 mio. tønder olie per dag fra
denne kernegruppe af OPEC.

“Iran nuclear talks stumble as US rebuffs Russian
demands”
Kilde: Financial Times (her)

USA har åbnet diplomatiske forhandlinger med Venezuela, og 2 fængslede
amerikanere blev løsladt umiddelbart efter det første møde. Vi er dog tøvende
med en forventning om et hurtigt succesfuldt udfald, og ikke mindst hastigheden
hvormed, at Venezuela kan eksportere mere olie til verdensmarkedet.
Venezuelansk olieeksport er kun medtaget i vores ”best case”.
Det Internationale Energiagentur, IEA, har allerede koordineret en frigivelse fra
OECD-landenes oliereserver på godt 60 mio. tønder olie, svarende til 2 mio.
tønder olie per dag i en måned på verdensmarkedet eller 0,7 mio. tønder olie per
dag i et kvartal. Olieprisen har, som bekendt, ikke reageret specielt venligt trods
det større udbud, men vores modelleringer sender et mere konstruktivt signal til
IEA om frigivelse fra olielagre.

IEA Member Countries agreed to make 60 million
barrels (3%) of their emergency oil stocks available to
the market.
Kilde: IEA (her)

I vores modellering omkring hovedscenariet og ”worst case” er vi nået frem til, at
kontinuerlige frigivelser fra OECD-landenes oliereserver bliver nødvendige
gennem de næste 12 måneder. Såfremt der ikke hvert kvartal bliver frigivet 60
mio. tønder olie, vil olieprisen stige med yderligere $16, hvilket igen vil lede til et
yderligere efterspørgselstab og negative makroøkonomiske konsekvenser. I
vores ”best case” ser vi det kun nødvendig med et yderligere træk i 2. kvt. 2022.
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Figur 5: Vi venter yderligere træk på OECD’s strategiske lagre

Vores modellerede konsekvenser for Brent olieprisen er i hovedscenariet $121
vigende til $114 i 1. kvartal 2023. Hovedscenariet er vores nye olieprognose.
Ad 2 – Worst case scenarie for Brent olie
Vi ser en mindre, men stadig realistisk, sandsynlighed for, at begivenhederne
udfolder sig værre end først antaget. Den Vestlige verden har givetvis overrasket
præsident Putin, som ser Vestens demokratier styret af svage ledere uden vilje og
stamina.
I det lys ser vi et scenarie, hvor al russisk olieeksport er tabt for de næste 12
måneder, et derigennem større efterspørgselstab, og at præsident Putin lykkes at
overbevise Venezuela til ikke at indgå aftaler med Vesten. Vi tillægger en
geopolitisk risikopræmie på $30 oven i den fundamentale modellering.
Vores modellerede konsekvenser for Brent olieprisen er i dette scenarie $137 =>
$154.
Tabel 3: Worst case inkl. fundamentale estimater og modelleret oliepris
Mio. tønder olie per dag
Worst case

Q2

Q3

Q4

Q1

Al russisk olieeksport tabt ex. Kina & Belarus

-4,7

-4,7

-4,7

-4,7

Efterspørgselstab

1,5

3,0

3,0

3,0

Venezuela står med Rusland

0,0

0,0

0,0

0,0

Saudi Arabien, Kuwait & UAE

0,0

0,0

0,0

0,0

IEA koordineret frigivelse fra oliereserver

0,7

0,7

0,7

0,7

Netto lagerpåvirkning

-2,5

-1,0

-1,0

-1,0

Netto lagerændring (mio. tønder)

-232

-95

-95

-95

Modelleret oliepris inkl. geopolitisk risikopræmie på $30

137

133

148

154

Kilde: Jyske Bank
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Ad 3 – Best case scenarie for Brent olie
Vi ser en mindre, men stadig realistisk, sandsynlighed for, at begivenhederne
udfolder sig bedre end først antaget. Den Vestlige verden har overrasket
præsident Putin med sammenhold, nye energi-, forsvars- og udenrigspolitikker,
voldsomme sanktioner og ikke mindst en selvsanktionering, som accelererer
blandt investorer og virksomheder. Om kort tid vil der kun være få vestlige vare
tilbage i russiske butikker. Kreditvurderingsbureauet Fitch ser nu en reel
sandsynlighed for, at Rusland går i betalingsstandsning om kort tid. Det kan i
bedste fald åbne for en forhandlingsløsning og derigennem færre negative
økonomiske konsekvenser.

The 'C' rating reflects Fitch's view that a sovereign
default is imminent.
Kilde: Fitch (her)

I det lys ser vi et scenarie, hvor russisk olieeksport kun oplever et mindre tab
gennem de næste 12 måneder, et derigennem stærkt begrænset
efterspørgselstab, og at Venezuela indgår en aftale med USA, som åbner for
olieeksport. Vi tillægger en geopolitisk risikopræmie på $10 oven i den
fundamentale modellering.
Vores modellerede konsekvenser for Brent olieprisen er i dette scenarie $105 =>
$91.
Tabel 4: Best case inkl. fundamentale estimater og modelleret oliepris
Mio. tønder olie per dag
Best case

Q2

Q3

Q4

Q1

-1,18

-1,18

-1,18

-1,18

Efterspørgselstab

0,5

0,0

0,0

0,0

Venezuela opnår eksportdispensation

0,2

0,3

0,4

0,5

Saudi Arabien, Kuwait & UAE

1,2

1,2

1,2

1,2

IEA koordineret frigivelse fra oliereserver

0,7

0,0

0,0

0,0

Netto lagerpåvirkning

1,4

0,3

0,4

0,5

Netto lagerændring (mio. tønder)

61

29

38

47

Modelleret oliepris inkl. geopolitisk risikopræmie på USD
10

105

99

94

91

25% af russisk olieeksport tabt

Kilde: Jyske Bank

Jamen, amerikansk skiferolieindustri kan da bare øge produktionen?
Den kommercielle amerikanske skiferolieindustri har kronede dage med en
gennemsnitlig breakeven-pris nede på USD 51, og historisk har de kommercielle
olieselskaber været meget hurtige til at øge antallet af borerigge og produktion,
når olieprisen var attraktiv. Altså, en tæt sammenhæng mellem pris og vækst.
Sådan var det en gang, men en strukturel ændring mod lønsom vækst, tilbagekøb
af aktier og et behov for langt højere afkast af den investerede kapital (RoE)
dominerer nu selskaberne drifts- og investeringsbeslutninger. Efter COVID19pandemien har den amerikanske olieindustri således været meget
tilbageholdende med at sætte gang i flere borerigge, og industrien har i stedet
øget produktionen ved at igangsætte tidligere borede, men ikke klargjorte, brønde
(de såkaldte DUC), jf. figur 6. Et sådant træk på ”lager” kan naturligvis ikke
fortsætte.

“Whether it’s $150 oil, $200 oil, or $100 oil, we’re not
going to change our growth plans,’’ Pioneer Chief
Executive Officer Scott Sheffield said during a
Bloomberg Television interview. “If the president
wants us to grow, I just don’t think the industry can
grow anyway.’’
Kilde: Bloomberg (her) og Jyske Bank
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Selv med en ændret verdensorden er vi varsomme med at forhøje vores
vækstforventninger til amerikansk olieproduktion, og vi har derfor ikke inkluderet
en ekstraordinær produktionsforhøjelse fra USA i vores tre scenarier for
olieprisen. En ændret forretningsstrategi hos skiferolieindustrien er naturligvis
mulig, men ikke sandsynlig på nuværende tidspunkt.
Figur 6: Afkasthensyn og ikke længere vækst dominerer skiferolieindustrien

Ekstrem usikkerhed forhøjer strategiske olierisici mod 2030
Ruslands invasion af Ukraine, og Vestens annoncering af at gøre krigen til Putins
strategiske fejl, betyder i vores øjne, at vi ser en høj sandsynlighed for langvarige
konsekvenser. Energipolitik er nu også blevet til sikkerhedspolitik, Vestens køb af
russisk olie og gas vil aftage, og Rusland skal søge nye kunder (især Kina).
Handelsruter og nødvendig infrastruktur skal omlægges i de kommende år.
Figur 7: Energiprisernes udsving i nyt regime på vejen mod grøn omstilling

Tabel 5: Oliepris via optionsvolatilitet
Brent oliepris
Termin

Periode

Lavest

Højest

108,3

Q2-22

77

139

99,6

Q3-22

66

133

94,6

Q4-22

60

129

87,6

Q1-23

53

122
Kilde: Jyske Bank

Det betyder uundgåeligt forhøjet usikkerhed omkring energipriser og
myndighedernes regelsæt, hvorom olieselskaber skal træffe beslutninger om
investeringer (CAPEX). En ny usikkerhedsfaktor for de nødvendige
olieinvesteringer, som stadig skal foretages på vejen mod den grønne omstilling.
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I vores strategiske olieanalyse mod år 2030 (Få olieproducenter med evnen og
viljen – høje priser forude) viste vi, at oliemarkedet allerede er underinvesteret. Lav
forrentning af kapitalen (RoE), en global ESG-dagsorden og investorernes søgen
mod andre mere interessante sektorer (inkl. vedvarende energi) forfølger
olieindustrien, og gør det vanskeligt at tiltrække fremmedkapital.
Figur 8: Enorme investeringer venter forude for at indfri fossil efterspørgsel
“Transition-related spending is gradually picking up but
remains far short of what is required to meet the rising demand
for energy services in a sustainable way. At the same time, the
amount being spent on oil appears to be geared towards a
world of stagnant or falling demand.”
Kilde: IEA OMR oktober 2021
By 2040, exploration and production companies need to add
38 MMbD/D of new crude production from unsanctioned
projects”.
Kilde: McKinsey & Company (her)
“An analysis by the IEF, in partnership with BCG, suggests that
industry investment will have to rise over the next three years
by at least 25% yearly from 2020 levels to stave off a crisis.”
Kilde: IEF (her)

Verden ændrede sig med Ruslands angreb på Ukraine, og vi er overbeviste om, at
den
ændrede
verdensorden
ikke
vedvarende
sænker
verdens
bruttonationalprodukt (BNP). Det betyder også, at langtidsprognoserne
uforandret peger mod en uændret eller voksende olieefterspørgsel mod 2030, jf.
figur 9, drevet af fremgang i ikke-OECD-landene.
Figur 9: Krig, volatilitet og usikkerhed hjælper ikke allerede manglende CAPEX

Udfordringen omkring underinvesteringer i olieindustrien er i vores øjne kun blevet
større med en ændret verdensorden, som forhøjer usikkerheden og ændrer
myndighedernes regelsæt. Det kan kun signalere, at vi nu står med en endnu
højere strategisk risiko for et mismatch mellem efterspørgsel og produktion,
underskud på oliebalancen og dermed høje oliepriser mod 2030.
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Kalender over vigtige begivenheder
Tidspunkt

Begivenhed

Månedlig indtil dec. 22

Møde i OPECs tekniske komite og efterfølgende beslutning
blandt OPEC+ alliancens olieministre.

Maj 2022

OPEC+ alliancen forventes til maj 2022 at benytte nye niveauer
for den referenceproduktion, som indgår i Forward Guidance
(produktionsplan).

Juni 2022

IEA publicerer rapport med anbefalinger om ”praktiske skridt til at
bringe de globale kulemissioner på linje med vejen til net zero i
2050, samtidig med at det sikres, at de ændringer, dette medfører,
er retfærdige og overkommelige, især for udviklingsøkonomier”.

Juli 2022

Fixing af Brent oliepris inkluderer nu også USA’s WTI Midland. Se
evt. mere her.

1. august 2022

Haitham Al-Ghais tiltræder som ny generalsekretær for OPEC

December 2022

OPEC+ produktionsaftale udløber
Kilde: Jyske Bank
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Oversigt over olieprisrisici
Periode

Karakter

Vigtighed

Retning

Løbende

Sammenbrud i OPEC+ alliance

Høj

Volatil

OPEC+ alliancen ledet af Saudi Arabien og Rusland har været en kæmpe succes med
implementeringen af Forward Guidance, som kendt fra pengepolitiske centralbanker.
Ruslands krig i Ukraine og Vestens plan om at gøre sig uafhængig af russisk olie og gas
betyder, at Rusland skal opbygge nye primære kunder i Østen (især Kina). På marts
måneds energiministermøde i OPEC+ valgte alliancen af forblive passive, og det rejser nu
et berettiget spørgsmål, om OPEC+ kan fortsætte samarbejdet i en fundamentalt
ændret verden. Sandsynligheden for en vedvarende OPEC+ alliance er ikke længere høj i
vores øjne.
Løbende

Geopolitik – Iran, Venezuela & Rusland

Høj

Volatil

Med krigen i Europa og et kollaps i forhandlingerne om en ny atomaftale med Iran (efter
al sandsynlighed) er de geopolitiske risiko stadig tiltagende. Forhandlingskollapset med
Iran eskalerer risiciene i Mellemøsten med risiko for militær konfrontation mellem Iran (og
dens støtter) over for Israel, Saudi Arabien og USA. Ultimativt kan Iran lukke det
essentielle Hormuzstræde. USA åbnet diplomatiske forhandlinger med Venezuela;
Verden har brug for Venezuelas ledige produktionskapacitet. USA/Vesten/Nato er nu i
åbenlys konflikt med Rusland, som strukturelt ønsker en større bufferzone (her) mod
vest i lyst af Ruslands historiske erfaringer med invasion fra vest. Vesten trækker sig både
politisk og forretningsmæssigt fra Rusland. Vi vurderer, at verden har ændret sig, og at
langvarige effekter må forventes.
Løbende

Grøn omstilling: ustabil og dyr energi

Høj

Op

Denne vinters eksplosive prisstigninger på fossil energi – nu forstærket med Vestens
neddrosling af russisk olie og gas - kan i vores øjne udtrykke begyndelsen på et nyt og
mere volatilt energiregime på vejen mod en grøn omstilling. En usammenhængende
energiomstilling
samtidigt
med
en
ESG-dagsorden,
som
bremser
overgangsinvesteringer i en endnu nødvendig fossil produktion vil uundgåeligt lede til en
mindre ledig produktionskapacitet i bl.a. olie. En fremtidig lav ledig produktionskapacitet
betyder, at oliebalancen bliver mere følsom for både konjunkturudsving, geopolitiske
konflikter (som nu) og en ustabil vejrafhængig grøn energiproduktion. Vi vurderer, at de
kommende års energiproduktion ikke er givet at kunne tilfredsstillende en ufortrødent
voksende global energiefterspørgsel. For en strategisk analyse se her.
Løbende

USA vs Kina – en strukturel magtkamp

Middel

Volatil

USA’s storpolitiske strategi er rette mod at koncentrere sin fokus og ressourcer mod
Kinas fremmarch i en intensiveret indsats for at fastholde USA's eneherredømme på den
globale scene. Udfaldet er ikke givet, men omfatter cyklisk eskalering, som især vil påvirke
olieefterspørgslen (militærkonflikt=oliepris op vs handelskonflikt=oliepris ned). Vi
vurderer, at USA ikke vedvarende kan bremse Kinas fremdrift… og derfor at magten i
verdens må deles mellem mere end én (multipolar verden). Dette indikerer en mere
volatil fremtid (her). Ruslands invasion af Ukraine er blot endnu et signal om, at vi har taget
endnu et spring mod en multipolar verden.
Kilde: Jyske Bank
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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:
•
Simpel regressionsmodel, hvor olien værdiansættes via variabler som f.eks. udviklingen i lagre, udbudssituationer, efterspørgsels indikatorer, råvarepriser
og volatiliteter.
•
Jyske Markets økonomiske forventninger til vækst, inflation, pengepolitik indgår i modelvariabler.
•
Positionering, markedspsykologiske vurderinger, spilteoretisk scenarioanalyse og mønstergenkendelsesteknik indgår i vurderingsmaterialet.

Anbefalingsbegreber
Prismål
Prismål afspejler den retning, som olieprisen forventes at bevæge sig i over en given horisont (retning og styrke). Prismålet er et skøn for, hvor vi med overvejende
sandsynlighed forventer at se olieprisen på den angivne horisont. Prismålet bør derfor ikke betragtes som et præcist minimum eller maksimum for olieprisen 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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