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Britisk pund flakker rundt i mangel på stærke argumenter 

De dominerende drivkræfter for det britiske pund vil efter vores vurdering 
ikke ændre sig væsentligt gennem det kommende år. Vi ser derfor en høj 
sandsynlighed for, at GBP vil blive præget af intervalhandel. Vores 
valutaprognose er opdateret med minimale ændringer. 

• Britisk pund nær Fair Value sender opportunister på ferie  
• Politik, makro og renter vakler i ubeslutsomhed 
• Krigen i Europa er ikke nogen særskilt fordel for Storbritannien 

Britisk pund nær Fair Value sender opportunister på ferie 
Siden april har det britiske pund (GBP) handlet mellem kurs EUR 0,825 – 0,87 (DKK 
8,5 – 9,0), og det er vores vurdering, at den bagvedliggende årsag til 
intervalhandlen udspringer af prisfastsættelsen af GBP. Vores 
prisfastsættelsesmodeller indikerer en fair pris for GBP mellem EUR 0,82 – 0,86, 
og med en dagskurs på ca. 0,85 eksisterer der ikke nogen større misprisning. Det 
bevirker, at der skal stærke argumenter på bordet, før investorer og kommercielle 
aktører ønsker at påtage sig nye større risici. 
 
Figur 2: GBP handler i dag tæt på Fair Value mellem 0,82 – 0,86 

 
Hvad der kommer det at ske med GBP fremadrettet bliver derfor afhængig af, om 
vi kan forvente, at valutaens traditionelle drivkræfter vil ændre sig så meget, at 
argumenterne kommer til at fremstå attraktive med et risiko-/gevinstforhold, 
som aktiverer investorer og kommercielle virksomheder i en ny og mere 
vedvarende kursretning. Det er vores vurdering af udsigterne for GBP’s 
traditionelle drivkræfter, at der er en høj sandsynlighed for, at de ikke ændrer sig 
væsentligt gennem de næste 12 måneder. I det lys er vores valutaprognose 
ændret minimalt:  

Tabel 1 
Ny valutaprognose  

Q3-22 ∆ Q4-22 ∆ Q1-23 ∆ Q2-23 ∆ 

USD 0.83 -1.2% 0.80 -1.2% 0.77 -1.1% 0.78 0.0% 

EUR 0.840 -1.2% 0.850 -1.2% 0.860 -1.1% 0.870 0.0% 

DKK 8.86 1.2% 8.75 1.2% 8.65 1.2% 8.55 0.0% 

Kilde: Jyske Bank 

 

 

 

 

Figur 1: Valutaprognose 

 
 

 

I vores øjne er intervalhandel et signal om, at 
hverken prisfastsættelsen eller argumenterne 
fremstår overbevisende for markedsaktørerne. 
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Politik, makro og renter vakler i ubeslutsomhed 
I Jyske Bank prisfastsætter vi valutaerne efter fundamentale* og finansielle** 
variable samt købekraftspariteten***. Herfra følger vi de markedstemaer, som 
kan ændre retningen på disse variable og derigennem udsigten for valutaen. GBP 
er særskilt følsom for ændringer i realrentespænd og rentekurvespænd, jf. figur 
3, og det betyder også, at vi nedprioriterer andre mindre indflydelsesrige 
begivenheder og markedsdebatter. 

Tabel 1 – Prisfastsættelse af GBP  DKK ∆ EUR ∆ 

Fair Value via makroøkonomiske variable 8.91 -1% 0.835 1% 

Fair Value via finansielle variabler 8.99 -2% 0.828 2% 

Købekraftsparitet 9.04 -3% 0.824 3% 

GBP-kurs i dag 8.79 
 

0.846 
 

Kilde: Jyske Bank 

Politik 
Det er vores vurdering, at den interne politiske magtkamp i det britiske 
konservative parti omkring afløseren for Boris Johnson – og dermed den næste 
britiske premierminister – ikke vil øve væsentlig indflydelse på pundets 
drivkræfter. Samtidig er EU optaget af at håndtere energikrisen og krigen i 
Ukraine, og derigennem ser vi ingen snarlig løsning på den britiske servicesektors 
fremtidige forhold til EU (Finans udgør 17 % af børsmarkedet), som ikke blev 
inkluderet i den begrænsede handelsaftale mellem Storbritannien og EU.  

Figur 4: Intet væsentligt makrosignal, og GBP presset af realrenten 

 
Makro 
Det er Jyske Banks makroøkonomiske vurdering, at hverken euroområdet eller 
Storbritannien undslipper en yderligere afmatning samtidig med, at kampen mod 
en meget høj inflation næppe begynder at aftage betydeligt før foråret 2023. For 
valutakursen drejer det sig om forskellen eller spændet i de fundamentale forhold, 
og her ser vi ingen væsentlig forskel nu eller det næste år. Vi er ligeledes af den 
overbevisning, at Storbritannien kæmper med en større inflationsudfordring end 
i euroområdet, og det kan fastholde et negativt pres på GBP gennem 
realrentespændet, jf. figur 4 og 5.  

 

 

Figur 3: Finansiel GBP-model 

 
*Fundamentale variable: Bestående af 

relative realrenter, makroøkonomi og 

Storbritanniens handels- & kapitalflow. 

**Finansielle variable: Bestående af 

rentekurvespænd, realrentespænd, relativt 

afkast i Finanssektoren og det korte 

pengemarkedsspænd. 

**Købekraftsparitet: Valutakurs justeret for 

inflationsforskelle 
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Figur 5: Efter Finanskrisen har Storbritannien oftere kæmpet med inflationen 

 
Renter 
Bank of England kæmper desperat mod en inflation på over 10%. For første gang 
siden 1995 valgte Bank of England tidligt i august at forhøje renten med 50 bp til 
1,75 %. Beslutningen om at skifte gear fra 25 bp til 50 bp er sket på en dyster 
baggrund, da Bank of England nu forventer, at inflationen – især trukket af 
fortsatte energiprisstigninger – topper i godt 13 % i slutningen af året og vil 
forblive alt for høj i en stor del af 2023 også. Det resulterer i endnu mere kraftig 
reallønstilbagegang end hidtil forventet, og Bank of England forudser da også, at 
en recession vil blive en realitet fra 4. kvartal og fortsætter gennem hele 2023, så 
faldet i BNP i alt bliver på godt 2 %, ligesom arbejdsløsheden vil stige.  

Dette makrobillede sætter Bank of England i et svært dilemma, men vi vurderer, 
at Bank of England i de kommende måneder vil vægte inflationen højest og 
fortsætte med at forhøje renten. Vores prognose indebærer endnu en 
renteforhøjelse på 50 bp på det næste rentemøde i september. Men vi 
anerkender, at usikkerheden lige nu er ekstraordinært stor, og derudover har 2 
renteforhøjelser på 25 bp i slutningen af året, inden vi vurderer, at Bank of England 
går på pause. 

Andrew Bailey har gjort meget ud af at understrege, at Bank of England vil gøre 
det nødvendige for at undgå, at den høje inflation bider sig fast og bliver mere 
vedvarende. Men han gjorde det også klart, at pengepolitikken ikke er på en 
”forudbestemt kurs”, hvilket vidner om, at også Bank of England lægger sin 
forward guidance bag sig og i stedet bliver endnu mere dataafhængig. 
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Figur 6: Realrentespændet vender næppe til en væsentlig fordel for GBP 

   
Gennem de seneste 2 årtier har et fundamentalt overvurderet GBP kun fundet 
sted, når både det reale og nominelle rentespænd til euroområdet har været 
tydeligt i favør af GBP, jf. figur 6. Som tidligere nævnt, så er det ikke vores 
forventning, at inflationsudviklingen vil vende til en fordel for Storbritannien og 
GBP.  

Samtidig er det en udfordring for GBP-kursen, at euroområdets rentekurve er 
blevet relativt mere stejl end den britiske rentekurve siden april 2021 trods 
udsigten til britiske renteforhøjelser, jf. figur 6 & 7. En invers rentekurve i 
Storbritannien er også et signal om, at markedet priser en kommende økonomisk 
recession. Gennem de senere år har spændet mellem rentekurverne i EU og 
Storbritannien haft en betydelig evne til at forklare valutakursudviklingen i 
EUR/GBP, og indirekte et signal om, at de helt korte nominelle renter er mindre 
betydningsfulde end lange renter for valutakursen. 
 
Figur 7: Rentekurvespændet vender næppe til en væsentlig fordel for GBP 

 
Krigen i Europa er ikke nogen særskilt fordel for Storbritannien 
En ny verdensorden er indtruffet med Ruslands invasion af Ukraine. Siden 
invasionen blev lanceret i februar, er det ikke vores vurdering, at GBP har oplevet 
nogen betydende sikker-havn-effekt. Havde Storbritanniens aftale med EU om 
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service/finanssektoren været endeligt afklaret, kunne situationen have udfoldet 
sig anderledes. Det er dog fair at sige, at vurderingen ikke er entydig i lyset af, at vi 
samtidig kan konstatere, at globale kapitalforvaltere har valgt at undervægte 
aktier i eurozonen i langt højere grad end britiske, jf. figur 8. 
 
Figur 8: Kapitalforvaltere har solgt ud af britiske aktier, men især europæiske 

 
Kilde: BofA GFM og Jyske Bank 

 
Det er ligeledes en vedvarende udfordring for den store britiske finanssektor, at 
sektorens egenkapitalforrentning stadig ikke kan hamle op med den øvrige 
verden, jf. figur 9.  
 
Når krigen i Europa og den økonomiske usikkerhed ultimativt aftager, så 
eksisterer der et risikoscenarie for GBP, hvor tilbagekøbet af undervægtede 
europæiske aktier relativt til britiske løfter efterspørgslen efter EUR mere end 
efter GBP. 

Figur 9 – Britisk finanssektor hænger efter den øvrige verden 

 
Det er vores samlede vurdering af drivkræfterne for det britiske pund (GBP), at 
der ikke er udsigt til, at argumenterne vil ændre sig i en positiv retning for det 
kommende år. En vurdering, som vi udleder af: 
 

• Politik, makro og renter vakler i ubeslutsomhed 
• Krigen i Europa er ikke nogen særskilt fordel for Storbritannien 

De seneste måneders intervalhandel i EUR/GBP mellem kurs EUR 0,825 – 0,87 
(DKK 8,5 – 9,0) har derfor en høj sandsynlighed for at fortsætte.  

Absolut over- & undervægt i 
regionale aktier (% kapitalforvaltere) 
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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 ad-hoc. 
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. 

https://www.jyskebank.dk/produkter/investering/investeringsinfo
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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. 

 
 


