Valutaanalyse/ 22.11.2021 12:30

22.01.2019

09:55

Overlegne amerikanske aktiver trækker USD højere langt ind i 2022
USA’s dreamteam af suveræne virksomheder skaber strukturel
efterspørgsel efter USD, mens investeringerne flyder ud af euroområdet.
Samtidig vil udsigten til højere realrenter og risikopræmier giver rygvind, og
vi løfter USD-prognosen til EUR 1,10 og DKK 6,76.
•
•
•
•
•

Kapitalen søger mod USA og trækker USD med op indtil efteråret -22
Realrenter udvikler sig i favør af USD gennem 2022
Risikopræmier for adgang til USD lave trods vækstafmatning
Amerikanske aktier dominerer og slår den øvrige verden
Kommerciel risikostyring af dollar og terminsrul

Risikomærkning
Kompleks
Ikke-kompleks
S e ve nligst de sids te side r fo r fo rklaring.

Kapitalen søger mod USA og trækker USD med op indtil efteråret 2022
Investeringerne er fosset ud af euroområdet i 2021, mens USA’s suveræne
Figur 1: Ny valutaprognose
virksomheder og stærke evne til at forrente egenkapitalen tiltrækker globale
kapitalforvaltere. I vores øjne ser vi ingen fakta, som peger mod en alvorlig vending
i efterspørgslen efter amerikanske aktiver i 2022. Efterspørgslen efter USD vil i
vores øjne blive yderligere støttet af udsigten til højere realrenter, og at
risikopræmien for adgang til USD er for lav i lyset af en vækstafmatning, som
udfordrer den euforiske globale markedsstemning og en ny vinter, hvor
COVID19-smitten blusser op.
Figur 2: Flow ud af EU og ind i USA. Stærk USD langt ind i 2022.

Tabel 1
Ny USD-prognose

Q1-22

∆

Q2-22

∆

Q3-22

∆

Q4-22

∆

EUR

1,100

-5,2%

1,100

-4,3%

1,120

-1,8%

1,140

-1,7%

DKK

6,76

5,4%

6,76

4,5%

6,64

1,8%

6,52

1,8%

Kilde: Jyske Bank

Jyske Bank forventer ikke et nyt makro- og efterspørgselschok, og dermed ser vi
en lav sandsynlighed for, at EUR/USD genbesøger de ekstreme USD-niveauer fra
2017 og 2020 nær 1,04 -1,06. Vi opjusterer USD prognosen til EUR 1,10 og DKK
6,76 indtil efteråret 2022, og med en fundamentale ligevægtskurs for EUR/USD
nær 1,32 bliver USD yderligere overvurderet i 2022. Risikoscenarierne for USD-
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udviklingen ser vi defineret af 1) ECB overraskende høgeagtig, 2) vækstafmatning
større end ventet rammer euforisk risikovillighed, og 3) geopolitisk konfrontation.
Jyske Banks analyse af US dollaren og de faktorer, som udøver størst indflydelse
på USD-kursen betyder, at vi tæt følger amerikanske aktier, risikopræmier for USD
og realrenter. Og det kan måske overraske i lyset af den kompleksitet af
økonomiske og politiske tendenser, som markederne og nyhedsmedierne er
optaget af på daglig basis. Samlet set er vores opjustering af prognosen for USD
baseret på:
•
•
•

Realrenter udvikler sig i favør af USD gennem 2022
Risikopræmier for adgang til USD lave trods vækstafmatning
Amerikanske aktier dominerer og slår den øvrige verden

Figur 3: Vigtige faktorer bag kursudviklingen i EUR/USD

Gennem årene har det statistisk vist sig, at
faktorerne forklarer 86% af kursbevægelserne i
USD, og ganske mod konventionel opfattelse, så har
amerikanske aktiers popularitet vist sig vigtigere end
rentemarkederne, jf. figur 3.

Realrenten udvikler sig i favør af USD gennem 2022
Fed har annonceret, at de foreløbig vil aftrappe obligationsopkøbene med 15 mia.
i november og december i år. Hvis det tempo fortsætter, sådan som Jyske Bank
venter, vil Fed afslutte opkøbene i juni 2022. Dermed er de i princippet klar til at
hæve renten, men vi venter dog, at Fed er lidt mere tålmodige end rentemarkedet.
Vi venter den første renteforhøjelse på 25 bp i december 2022, mens
rentemarkedet indpriser den allerede i 3. kvt. 2022. ECB vil modsat ikke røre ved
renterne før 2024. Læs evt. mere i renteprognosen her.
For en valuta er renten det eneste direkte afkast ved at eje aktivet, og derfor er det
naturligt, at udsigterne for rentespænd og især realrentespændet påvirker
valutakursudviklingen. Jyske Banks inflationsudsigter (her) betyder, at også det
vigtige realrentespænd mellem euroområdet og USA bevæger sig i favør af USD i
2022.
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Figur 4: Vi venter, at realrenter udvikler sig i favør af USD i 2022

Risikopræmier for adgang til USD lave trods vækstafmatning
Efterspørgslen efter sikre og likvide amerikanske aktiver og derigennem USD
svinger ikke overraskende med den økonomiske konjunktur og
finansmarkedernes forventninger hertil. Går det godt i verden, så øger
investorerne risikovilligheden ved at flytte en del af kapitalen fra sikre og likvide
USA til den øvrige verden, hvor afkastpotentialet forventes højere (og risikoen
tilsvarende), og USD bliver derigennem svækket af den lavere efterspørgsel.
Denne modcykliske sammenhæng betyder, at øjeblikkets vækstafmatning efter
COVID19-genåbningen og ”fantastiske” vækstrater sender et traditionelt signal
om en stærkere USD.
Figur 5: Vækstafmatning efter COVID19-genåbning signalerer stærkere USD

Genåbningen blev fulgt af fantastiske vækstrater, globale leverandørkæder som
vakler og kraftige inflationsstigninger, og det kan altid debatteres, hvad
”markedsstemningen” er, og hvor vigtig den er. Det er vores vurdering, at den
globale markedsstemning på finansmarkedet både er vigtig, og at den er meget
optimistisk.
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Figur 6: Stemningsindikatorer peger mod euforisk global optimisme

Vores estimering peger mod, at vi kan beskrive markedsstemningen som euforisk,
og det betyder, at vi ser en høj sandsynlighed for stigende i risikopræmier i 2022.
Udsigten til stigende risikopræmier fungerer helt traditionelt som en rygvind til
USD i 2022 og derigennem en stærkere USD.
Figur 7: Risikopræmien for US dollar er lav. Reel risiko er højere præmier i 2022

Det er samtidigt vigtigt at pointere, at der eksisterer geopolitiske risici, som har en
høj sandsynlighed for at sende risikopræmierne og USD højere fra nu af og
gennem 2022, jf. tabel 2.

4

Valutaanalyse/ 22.11.2021 12:30

22.01.2019

09:55

Tabel 2: Geopolitiske risici fra nu af og gennem 2022
Dato
Siden okt. 2021
December 2021
December 2021
Ultimo 2021
8. - 23. april 2022

Sted

Begivenhed

Iran/
Israel

Iran estimeres til at have nok beriget uran
til at lave atomvåben
Finansministeriet løber potentielt tør for
USA
penge pga. gældsloft
Kina
Årlig økonomisk arbejdskonference
Iran/
Deadline sat af Iran for at løfte
USA
sanktioner, eller Iran øger uranberigelsen
Frankrig Første & anden runde af præsidentvalg

Vigtighed
Høj
Høj
Høj
Høj
Høj

Okt./nov. 2022

Kina

20. nationale partikongres

Høj

8. november 2022

USA

Midtvejsvalg

Høj
Kilde: Jyske Bank

Amerikanske aktier dominerer og slår den øvrige verden

USA’s finansielle dominans er altoverskyggende, og når verdens kapitalforvaltere
ændrer efterspørgsel efter amerikanske aktiver, så slår det igennem på øvrige
aktivklasser. I vores øjne fremstår det helt naturligt, at en ændret efterspørgsel
efter amerikanske børsselskaber (58 % af verden) også slår igennem på
valutamarkedet og efterspørgslen efter USD.
Figur 8: USA's dreamteam af aktiesektorer slår ufortrødent resten af verden

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 %.

Figur 9: SP500 aktiesektorer i USA

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, jf. figur 8.
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
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.
Indirekte sender det et signal om, at efterspørgslen efter USD er intakt, og det
underbygger forventningen om en stærk USD i en tid med vækstafmatning.
5

Valutaanalyse/ 22.11.2021 12:30

22.01.2019

09:55

Figur 10: Egenkapitalforrentningen i USA slår ufortrødent euroområdet

Samlet set er vores opjustering af prognosen for USD baseret på:
• Realrenter udvikler sig i favør af USD gennem 2022
• Risikopræmier for adgang til USD lave trods vækstafmatning
• Amerikanske aktier dominerer og slår den øvrige verden

Risikoscenarier
Den fundamentale ligevægtskurs for EUR/USD er pt. 1,32, og dermed vil USD blive
yderligere overvurderet i 2022. Da vi forventer, at vækstafmatning ikke udvikler sig
til et nyt makro- og efterspørgselschok, ser vi en lav sandsynlighed for, at
EUR/USD genbesøger de ekstreme USD-niveauer fra 2017 og 2020 nær 1,04 1,06. I vores kvalitative risikoscenarier ser vi følgende temaer og udfaldsrum for
EUR/USD:
•

•

•

ECB overraskende høgeagtig
o Fortolkning om et midlertidigt inflationsløft efter COVID19genåbningen og de globale flaskehalse kan ændre sig, og
derigennem ECB’s pengepolitiske opstramning i en mere
høgeagtig retning. Tillagt den seneste opblussen i Europas
COVID19-smitte vurderer vi, at risikoscenariet har en lav
sandsynlighed. Udfaldsrummet for EUR/USD 1,16 – 1,19.
Vækstafmatning større end ventet rammer euforisk risikovillighed
o Forventningen om en vækstafmatning fra ”fantastisk” til solid
vækst (dvs. over strukturel vækst) breder sig, men denne vinter
ser igen ud til at blive fulgt af en COVID19-opblussen. Vi ser en
lav, men realistisk, sandsynlighed for, at væksten skuffer i lyset af
de globale flaskehalse, eksplosive energiprisstigninger, og en
overraskende COVID19-opblussen trods vaccineudrulning. En
sådan potentiel vækstskuffelse samtidig med en euforisk
markedsstemning (jf. vores estimering) kan ramme den generelle
risikovillighed hårdt og styrke USD tilsvarende. Udfaldsrummet
for EUR/USD 1,04 – 1,06.
Geopolitisk konfrontation
o Præsident Biden led et geopolitisk nederlag med USA’s
katastrofale militære tilbagetrækning fra Afghanistan. En
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svækkelse, som kan friste USA’s fjender (Kina, Rusland, Iran og
Nord Korea) til at overskride USA’s tålmodighed, og derigennem
presse Biden til en eskalerende og potentiel direkte
konfrontation. Sandsynligheden for en geopolitisk konfrontation
fra nu af og gennem 2022 vurderer vi som middel-til-høj. Alle
sikker-havn-aktiver vil i givet fald blive efterspurgte inkl. USD.
Udfaldsrummet for EUR/USD 1,06 – 1,10

Kommerciel risikostyring af US dollar og terminsrul
US dollaren er overvurderet med ca. 17 % i forhold til sin fundamentale
ligevægtskurs (købekraftsparitet) nær DKK 5,64. 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*
86 %
Afdækningsgrad*
29 %

Horisont**

Rul af FX termin

Februar 2023

Lang

Horisont**

Rul af FX termin

April 2022

Kort
Kilde: Jyske Bank

*Afdækningsgrad, Neutral = 1 minus overskudsgrad (10 %) divideret med max. historisk afvigelse fra købekraftspariteten
siden 2000 (37 %). **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 86 % 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
Valutaterminskurven priser aggressive renteforhøjelser i USA. Vi er kun delvist
enige, men anbefaler at rulle valutaterminer med en lang løbetid, da vi venter
højere USD-renter samtidig med, at Nationalbanken risikere at skulle sænker
renten igen i 2022 pga. DKK-styrken over euro. Risikoen for en højere
likviditetspræmie for adgang til USD (Cross Currency Basis Swap) ser vi som
tiltagende i 2022, hvilket kan øge terminsfradraget.
Rul af importørens valutaterminer
Valutaterminskurven priser aggressive renteforhøjelser i USA. Vi er kun delvist
enige, men anbefaler at rulle valutaterminer med en kort løbetid, da vi venter
højere USD-renter samtidig med, at Nationalbanken risikere at skulle sænker
renten igen i 2022 pga. DKK-styrken over euro. Risikoen for en højere
likviditetspræmie for adgang til USD (Cross Currency Basis Swap) ser vi som
tiltagende i 2022, hvilket kan øge terminsfradraget.
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Figur 11: Vi venter større rentespænd og højere likviditetspræmie i 2022
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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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