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JYSKE MORGENNYT 
Den gode stemning er slået over i morgengnavenhed 
Gårsdagens gode stemning på aktiemarkederne aftog i løbet af dagen, og her til 
morgen er investorerne lidt morgengnavne. Der er primært regnskaber på pro-
grammet i dag, og så hører vi fra et af Fed-medlemmerne, der vil genstarte af-
trapningsdebatten. Det løftede renterne tilbage i starten af året.   

Markedsfokus 
• Den gode stemning på aktiemarkederne bremset af skuffende ISM 
• Renterne trak sydover  
• Feds Kaplan bekymret for overdreven risikotagning  

Seneste nyt 
• Industrien tager toppen af farten, mens bilsalget gearer op  

Markedsfokus 
Den gode stemning fordampede efter skuffende ISM 
Wall Street lagde i går ud med at hægte sig på slipstrømmen fra de stigende europæi-
ske aktier, men mistede momentum i løbet af dagen efter bl.a. et skuffende ISM. 
S&P500 sluttede dagen med et plus på 0,3 %, mens Nasdaq blev tynget af Tesla og 
Amazon. Siden lukningen er den gode stemning dog fordampet, og aktiefutures i USA 
handler i lyserødt her til morgen. Det meste af Asien er ude pga. ferie. Taiwan og Syd-
koreas aktier bliver her til morgen trukket ned af kursfaldet på Nasdaq og nervøsitet for 
stigende smittespredning i det sydøstlige Asien. De europæiske aktiefutures indikerer 
også en lyserød åbning på handlen her til morgen. 

De europæiske aktier steg i går i kølvandet efter signaler om genåbning af økonomi-
erne i Europa, og de endte med et plus på 0,6 %. Det var selskaber indenfor energi og 
ejendomme, der trak op. Lufthansa fik luft under vingerne efter meldingen om, at de vil 
tilbyde fly til over 100 feriedestinationer. EU-kommissionen fremlagde i går et forslag 
om åbning af feriedestinationer for fuldt vaccinerede personer, og det løftede humø-
ret blandt de ferie- og solhungrende investorer. 

Renterne trak sydover  
De amerikanske 10-årige renter faldt med aktierne og efter, at flere Fed-folk forsik-
rede markederne om, at inflationen blot vil stige midlertidigt. Feds Williams (et af de 4 
vigtigste medlemmer) afviste også Kaplans opfordring til at begynde diskussionen om 
aftrapning (se senere). Det amerikanske finansministerium fremlagde vurderingen af 
finansieringsbehovet i 2. kvt., og der er udsigt til en solid stigning som følge af Bidens 
stimulanspakke fra marts. Det kan øge presset på statsobligationsrenterne. Florida su-
spenderer alle coronarestriktioner, og New York og flere af nabodelstaterne følger 
trop i midten af maj. Også de europæiske renter trak sydover.  

I dag kommer der regnskaber fra 47 S&P500 selskaber, herunder Pfizer og ConocoP-
hillips. Der er også amerikansk handelsbalance og fabriksordrer i dag, men vi har alle-
rede fået signaler fra den front.  

Feds Kaplan bekymret for overdreven risikotagning på finansmarkederne 
Feds Daly og Kaplan taler i dag, og især Kaplan kan være interessant efter han i fredags 
opfordrede til at begynde diskussionen om aftrapning af Feds opkøb. Opfordringen 
bunder i, at Kaplan ser tegn på overdreven risikotagning på de finansielle markeder. 

Udvalgte analyser  
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Kaplans opfordring er i modstrid med meldingen fra Feds Powell, der i forbindelse med 
Fed-mødet i den forgangne uge, blankt afviste, at Fed havde diskuteret aftrapning på 
rentemødet.  

Feds opkøb har til formål at trykke især de lange obligationsrenter og har samtidig 
pumpet massive likviditet ind i det finansielle system. Vi er især bekymrede over Feds 
opkøb af realkreditobligationer. Det har medvirket til at trykke realkreditrenten og der-
med bidraget til et rødglødende boligmarked, hvor boligpriserne stiger med 12 – 15 % 
i årsstigningstakt, som det fremgår af nedenstående figur. Fed får heller ingen hjælp fra 
bankerne til at dæmpe kreditgivningen. Feds undersøgelse af bankernes udlåns- og 
kreditbetingelser viser, at bankerne lemper kreditbetingelserne og reducerer rente-
marginalen over for både boligkøber, forbrugere samt virksomheder. Fed offentliggør 
på torsdag en rapport om finansiel stabilitet på torsdag.  

Figur 1: Realkreditrenten er lav, og boligpriserne stiger kraftigt  

 

 
Seneste nyt 
Industrien tager toppen af farten, mens bilsalget gearer op  

Konjunkturindikatoren, ISM for industrien faldt noget mere end ventet, og det bidrog 
til at tage toppen af optimismen på aktierne. Vi er dog ikke så bekymrede for, at faldet 
i ISM er et signal om en mere vedvarende afmatning i industrien. Hovedårsagen til fal-
det synes at være midlertidig mangel på halvfabrikata og medarbejdere og i mindre 
grad mangel på nye ordrer. Vi ser også, at industriens ordrebøger bliver tykkere, kun-
dernes lagerbeholdning falder yderligere og virksomhederne er faktisk også mere po-
sitive og det er betrykkende.  

ISM faldt 4 point til 60,7 (ventet 65) og det var produktion, beskæftigelse og lagerbe-
holdninger, der trak ned, men ordreindgangen faldt dog også. Leveringsindekset faldt 
lidt, men er stadig meget højt, hvilket signalerer leveringsproblemer. Industriens ind-
købspriser steg yderligere, og det presser den samlede inflation op ad.  

Bilsalget fra fabrikkerne fortsatte fremgangen i april, og det lover godt for detailsalget, 
da bilsalget udgør omkring 20 % af detailsalget.  
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Figur 2: ISM for industrien faldt lidt tilbage, mens bilsalget accelererede  

 
 

 

 

Finansielle nøgletal Aktier 

  SP500 SP500-fut DAX Shanghai Nikkei OMX C25 

Seneste kurs 4192,7 4180,8 15236,5 3446,9 28812,6 1769,4 

Seneste handelsdag 0,3% -0,1% 0,7% -0,8% -0,8% 0,2% 

Seneste 5 dage 0,1% 0,0% -0,4% -0,8% -1,3% 0,4% 

ÅTD 11,6% 11,8% 11,1% -0,8% 5,0% 5,5% 

  Valuta 

  USDDKK NOKDKK SEKDKK GBPDKK CNYDKK EURDKK 

Seneste kurs 6,178 0,744 0,732 8,572 0,954 7,436 

Seneste handelsdag 0,1% 0,0% -0,2% -0,3% 0,1% 0,0% 

Seneste 5 dage -0,3% 0,0% 0,3% -0,1% -0,4% 0,0% 

ÅTD -1,5% -4,7% 1,2% -3,1% -2,3% 0,1% 

  Råvarer Renter 

  Olie (brent) Guld Råvare-indeks US 10-årig Tysk 10-årig Dansk 10-årig 

Seneste kurs 67,4 1786,2 200,8 1,60% -0,20% 0,08% 

Seneste handelsdag 0,2% 1,0% 0,5% -0,04 0,00 -0,01 

Seneste 5 dage 1,5% 0,4% 1,4% 0,03 0,05 0,05 

ÅTD 30,1% -5,7% 19,7% 0,68 0,37 0,53 

          Kilde: Bloomberg 

 

Dagens økonomiske nøgletal og begivenheder 

Tirsdag d. 4/5 

  

    Ventet Sidst 
10:00 EUR ECB's Villeroy taler (neutral)     60,7 60,7 

10:30 GBR PMI industri, endelig apr   -0,5 mia. -1,2 mia. 

    Lån til private mar   5,8 mia. -1,2 mia. 

    Private boliglån mar   -74,3 mia. 6,2 mia. 

14:30 USA Vare- og tjenestebalance mar   1,3 % -71,1 mia. 

16:00   Fabriksordrer mar   0,5 % -0,8 % 

    Ordreindgang af varige goder , endelig mar m/m 1,6 % 0,5 % 

       - ekskl. transport, endelig mar m/m N/A 1,6 % 
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17:00 DEU Valutareserver apr   N/A 446,5 mia. 

    Ændring i valutareserver apr   N/A 17,1 mia. 

  DNK Valutareserver apr   N/A 446,5 mia. 

    Ændring i valutareserver apr   N/A 17,1 mia. 

03:45 CHN PMI industri (Caixin) apr   50,9 50,6 

              

Kilde: Bloomberg  

 

  Gårsdagens økonomiske nøgletal 

Mandag d. 3/5 

  
  Faktisk Ventet Sidst 

USA Bilsalg apr   18,51 mio. 17,6 mio. 17,75 mio. 

DEU Detailsalg mar m/m 7,7 % 3,1 % 1,2 % 

      å/å 11,0 % -1,6 % -9,0 % 

SWE PMI industri apr   69,1 N/A 63,7 

ESP PMI industri apr   57,7 59,0 56,9 

ITA PMI industri apr   60,7 61,0 59,8 

FRA PMI industri, endelig apr   58,9 59,2 59,2 

DEU PMI industri, endelig apr   66,2 66,4 66,4 

NOR PMI industri apr   59,1 N/A 60,4 

EUR PMI industri, endelig apr   62,9 63,3 63,3 

USA PMI industri, endelig apr   60,5 60,7 60,6 

  Byggeomkostninger mar m/m 0,2 % 1,7 % -0,8 % 

  ISM industri apr   60,7 65,0 64,7 

AUS Renteannoncering fra RBA     0,10 % 0,10 % 0,10 % 

Kilde: Bloomberg  
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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. 

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. 
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 

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