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Lav efterspørgsel efter Storbritannien og pundet
Konsensus forventer et stigende GBP i 2022. Vi ser en anden virkelighed,
som ikke er specielt opmuntrende for GBP – specielt i 1. halvdel 2022. Vi har
derfor nedjusteret forventningerne, og vi venter nu et svagere GBP indtil
efteråret 2022.
•
•
•
•
•
•

Ingen medvind til GBP i første halvdel af 2022
Britisk økonomi udvikler sig parallelt med euroområdet
Renteforhøjelser bliver næppe afgørende
Lav appetit på britiske aktier og finanssektor
Britisk pund er ikke billigt
Kommerciel risikostyring af pundet og terminsrul

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

Ingen medvind til GBP i første halvdel af 2022
Det britiske pund (GBP) har været fanget omkring dagens kursniveau gennem det Figur 1 – Ny valutaprognose
meste af 2021. Konsensus venter ufortrødent en stigende kurs, men
virkeligheden ser i vores øjne ikke specielt opmuntrende ud for GBP – specielt i 1.
halvår 2022. En vurdering, som er baseret på: 1) at makroøkonomien vil udvikle sig
parallelt med euroområdet, 2) at centralbankens ventede renteforhøjelser er
indpriset og næppe tilstrækkelige til at løfte GBP, 3) at fremtiden for den vigtige
britiske finanssektor er uforløst, præget af en ringe evne til at forrente
egenkapitalen, og globale kapitalforvaltere derigennem undervægter
Storbritannien, og slutteligt 4) at det britiske pund er ikke billigt. På den baggrund
har vi nedjusteret forventningerne til GBP for 2022, og vi venter et svagere GBP
gennem 1. halvdel af næste år.
Tabel 1
Q1-22
Ny valutaprognose
USD
0.79

∆

Q2-22

∆

Q3-22

∆

Q4-22

∆

2.4%

0.79

2.4%

0.77

1.2%

0.75

0.0%

EUR

0.870

2.4%

0.870

2.4%

0.860

1.2%

0.850

0.0%

DKK

8.55

-2.3%

8.55

-2.3%

8.65

-1.2%

8.75

0.0%

Kilde: Jyske Bank

Figur 2: Lav appetit på britiske aktier hos globale kapitalforvaltere

Indeks
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Vigtig investorinformation:
Se materialets sidste sider.
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Britisk økonomi udvikler sig parallelt med euroområdet
Det økonomiske comeback efter dobbelt-dip-recessionen i kølvandet på
coronakrisen er undervejs i Storbritannien, og coronahullet vil blive lukket i dette
kvartal. Det betyder, at det strammer mere og mere til på arbejdsmarkedet. Ikke
mindst fordi der er en klar mangel på udenlandsk arbejdskraft. Samtidig er
inflationen steget noget mere end ventet, og Bank of England har derfor
signaleret, at hvis økonomien udvikler sig som forventet, planlægger de en
opstramning af pengepolitikken i prognoseperioden.
Figur 3 – Makroøkonomien ikke afgørende for pundkursen i 2022

Den britiske økonomi er ikke alene om at opleve et stærkt comeback.
Euroområdet oplevede ikke så dybt et coronarelateret økonomisk tilbageslag, og
udsigterne er solid vækst gennem 2022 efter genåbningens ”fantastiske”
vækstrater.
Denne vinters coronasmitte har fået en yderligere dimension med omikronvarianten, men det er vores vurdering, at den udbredte vaccination forhindrer en
større negativ påvirkningen af økonomierne.
I relative termer, som er afgørende for valutakurser, så forventer Jyske Bank ingen
betydende divergens mellem Storbritannien og Euroområdet. Økonomierne
forventes at udvikle sig parallelt, og dermed næppe en afgørende drivkræft for
GBP’et, jf. figur 3.

Renteforhøjelser bliver næppe afgørende
Det er vores vurdering, at Bank of England fastholder renten uændret på det
kommende december-møde, og at de leverer første renteforhøjelse på 15bp ved
februar-mødet.
Bank of England vurderer, at inflationen vil stige til op imod 5 % i løbet af de
kommende måneder men også, at løftet er midlertidigt drevet af energiprisernes
himmelflugt og udbudsbegrænsninger ifm. genåbningen. Arbejdsmarkedet
strammer dog også til, og derfor vurderer Bank of England, at der er behov for
gradvise renteforhøjelser. Næste rentemøde er 16. december, og da det er
samme dag som ECB, er der lagt op til en særdeles spændende dag.
Da vi vurderer, at Bank of England gerne vil se lidt flere fakta, inden de igangsætter
en normalisering af den meget lempelige pengepolitik, er vores forventning, at de
holder krudtet tørt, så vi først får et lift-off på Bank of Englands ledende rente til
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februar. Så vil opkøbsprogrammet også været tilendebragt (sker ved årsskiftet),
inden renten bliver sat op første gang.
Vores samlede prognose for den ledende rente indebærer et rente lift-off på 15
bp til 0,25 % i februar 2022. Næste renteforhøjelse på 25bp ultimo 2022, som
bliver fulgt at to yderligere renteforhøjelser gennem 2023.
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Figur 4: Tre renteforhøjelser indpriset for 2022

Akkumuleret ændring

GBP.OIS
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Kilde: Bloomberg og Jyske Bank

Det britiske pund har allerede nu en nominel rentefordel ift. euroen, og den vil blive
udvidet gennem 2022 med vores ventede renteforhøjelser på 40 bp (markedet
priser godt +70bp for hele 2022). Umiddelbart indikerer det et stigende GBP, men
det historiske perspektiv sender en advarsel.
Gennem de seneste 2 årtier har et fundamentalt overvurderet GBP kun fundet
sted, når realrentespændet til euroområdet også har været tydeligt i favør af GBP,
jf. figur 5. Inflationen spiller ind, og det er vores forventning, at inflationsudviklingen
næppe udvikler sig så særskilt positiv for Storbritannien, at realrentespændet
udvikler sig til en væsentlig fordel for GBP, som i 2004-2007 og 2015. I det lys
vurderer vi, at rentefordelen for GBP bliver forbedret, men næppe afgørende.
Figur 5: Realrentespændet vil næppe vende til en væsentlig fordel for GBP

Bemærk: Statistisk er realrentespænd vigtigere i
forklaringen af EUR/GBP-kursen end det nominelle
OIS-rentespænd, jf. figur 7.

Samtidig er det en udfordring for GBP-kursen, at euroområdets rentekurve er
blevet relativt mere stejl end den britiske rentekurve siden april 2021 trods
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udsigten til en britisk renteforhøjelse(r) i 2022, jf. figur 6 & 7. Gennem de senere år
har spændet mellem rentekurverne i EU og Storbritannien således 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 6: Rentekurvespændet vender næppe til en væsentlig fordel for GBP
Figur 7: Model for GBP-kursen

I 2022 er der i vores øjne ikke udsigt til et scenarie, hvor rentekurvespændet (og de
lange GBP-renter) vil udvikle sig væsentligt i favør af GBP overfor EUR.

Lav appetit på britiske aktier og finanssektor
Den britiske servicesektor (Finans udgør 17 % af børsmarkedet) blev ikke
inkluderet i den begrænsede handelsaftale mellem Storbritannien og EU, og vi ser
en meget lang vej hen mod en endelig og fyldestgørende handelsaftale mellem
Storbritannien og EU. Og COVID19-pandemien ændrer næppe på prioriteterne
hos EU. Storbritannien kan naturligvis vælge at søge andre veje end mod EU i
fremtiden efter Brexit. En sådan ny vej for den finansielle sektor blev indikeret i den
britiske premierministers juli 2021-tale ”A new chapter for financial services”.
Figur 8 – Tvivlsomt om britisk finanssektor fremover kan slå verdens

?

The chancellor also emphasised a wish to pivot away
from Europe and instead “push for closer cooperation and more cross-border access with other
like-minded financial centres in markets around the
world”, citing the US, Singapore and Switzerland.
Kilde: Institut for Government, UK
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I vores øjne er fremtiden for den britiske Finanssektor betydningsfuld for GBPkursen, og det fremgår også af vores model for GBP-kursen, hvor sektorens
relative afkast har betydning for GBP, jf. figur 7. En indflydelse, som vi også kan se,
når vi sammenligner GBP-kursen med Finanssektorens egenkapitalforrentningen
i Verden og i Storbritannien.
Det er vores vurdering, at en afklaring på Finanssektorens forhold til EU samt en
egenkapitalforrentning bedre end den øvrige verden er forudsætninger for, at
GBP-kursen mere vedvarende kan handle stærkere end købekraftspariteten pt.
EUR 0,834.

Indeks

Andel, %

Figur 9: Lav appetit på britiske aktier hos globale kapitalforvaltere

Net % overvægt, va

UK-aktier rel. Verden, ha
Kilde: BofA GFM og Jyske Bank

Vi vurderer, at fremtiden for den britiske finanssektor endnu fremstår uafklaret,
om det bliver med en EU-aftale eller en ny global retning. Det retter berettiget tvivl
om udsigten for sektorens egenkapitalforrentning, og derigennem globale
kapitalforvalteres vilje til at investerer i Storbritannien og helt specifikt i den vigtige
britiske finanssektor. En udfordring for Storbritannien, som vi ser afspejlet i en
tiltagende undervægt af britiske aktier blandt globale kapitalforvaltere.

Britisk pund er ikke billigt
Valutamarkedet er et relativt spil mellem nationer og deres evne til at tiltrække
kapital, og det er vores vurdering, at det er vigtigt at skabe nogle ”ankre” ud fra
hvilke, vi kan vurdere konsekvenserne af de forventede makrotemaer, som
ultimativt driver investorerne, kapitalbevægelserne og valutakursernes op- og
nedture. I Jyske Bank skaber vi vores ”ankre” gennem en prisfastsættelse af det
britiske pund over for euroen ud fra følgende modeller:
1. Klassiske valutadrivkræfter
Bestående af relative realrenter, makroøkonomi, flokmentalitet og
Storbritanniens handels- & kapitalflow (multiregressionsmodel)
2. Finansielle variable
Bestående af rentekurvespænd, realrentespænd, relativt afkast i
Finanssektoren og det korte pengemarkedsspænd (multiregressionsmodel)
3. Købekraftsparitet
Valutakurs justeret for inflationsforskelle
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GBP er siden april blevet handlet inden for et relativt bredt kursinterval mellem EUR
0,8380 – 0,8720 (DKK 8,52 – 8,88), og den virkelighed ønsker vi at perspektivere i
forhold til vores modellerede ankre for GBP, jf. tabel 2.
Tabel 2 – Prisfastsættelsesmodeller for GBP

DKK

∆

EUR

∆

Ad 1 - Fair Value via klassiske valutadrivkræfter

8.57

2%

0.867

-2%

Ad 2 - Fair Value via finansielle variable

7.74

13%

0.961

-13%

Ad 3 - Købekraftsparitet

8.91

-2%

0.834

2%

GBP-kurs i dag

8.73

0.852
Kilde: Jyske Bank

Med dagens spotkurs i EUR 0,857 holdt op mod vores tre ankre (EUR 0,83 – 0,96),
så vurderer vi, at GBP ikke fremstår indlysende billigt samt at risikoscenariet er et
lavere GBP.
Figur 10: GBP er ikke billigt, og risikoen er et lavere GBP

Det er vores samlede vurdering efter Brexit, handelsaftalen og coronacomebacket, at udsigterne for det britiske pund (GBP) er præget af en mangel på
medvind:
•
•
•
•

Britisk økonomi udvikler sig parallelt med euroområdet
Renteforhøjelser bliver næppe afgørende
Lav appetit på britiske aktier og finanssektor
Britisk pund er ikke billigt

Dette er baggrunden for, at vi har nedjusteret forventningerne til GBP for 2022, og
at vi venter et svagere GBP gennem 1. halvdel af næste år.
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Kommerciel risikostyring af pundet og terminsrul
Det britiske pund (GBP) er undervurderet med godt 2 % ift. den fundamentale
ligevægtskurs (købekraftsparitet) på DKK 8,91. Misprisningen af GBP er langt fra
ekstrem i forhold til den maksimale historiske afgivelse på 28 %, men i vores øjne
influerer det stadig på den optimale risikoafdækning for danske virksomheder.
Vi kan anbefale følgende modelbaseret risikoafdækning:
Sælger af GBP/DKK
Reduceret
Køber af GBP/DKK
Forøget

Afdækningsgrad*
60 %
Afdækningsgrad*
67 %

Horisont**

Rul af FX termin

Oktober 2022

Kort

Horisont**

Rul af FX termin

November 2022

Lang
Kilde: Jyske Bank

*Afdækningsgrad, Neutral = 1 minus overskudsgrad (10 %) divideret med max. historisk afvigelse fra købekraftspariteten
siden 1999 (28 %). **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 60 % af de kommende 18 måneders cash flow. Begrundelsen er,
at vores modelbaserede risikoafdækning udspringer af teorien om og den
praktiske erfaring med, at misprisninger af en valuta over tid korrigerer tilbage til
normen (købekraftsparitet). En undervurderet valuta vil for en eksportør derfor
altid udmønte sig i en reduceret afdækningsgrad: GBP ventes over tid at kunne
sælges på bedre niveauer.
Figur 11 – Terminsspændet vil kun svagt udvikle sig i favør af GBP

•

Rul af eksportørens valutaterminer
Vi anbefaler at rulle valutaterminer helt kort gennem 2022, da
pengemarkederne allerede priser ca. 75 bp højere britiske renter (vi venter
første renteforhøjelse februar 2022 på 15 bp), mens vores ventede 10 bp
danske rentesænkning i 1. kvartal 2022 ikke er fuldt indpriset.
Likviditetsændringer og geopolitisk foranledige ændringer i basis-swap
(xccy) vil også influere på valutaterminerne, men vi har ingen forventning
om væsentlige ændringer.
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•

Rul af importørens valutaterminer
Vi anbefaler at rulle valutaterminer langt, da pengemarkederne allerede
priser ca. 75 bp højere britiske renter (vi venter første renteforhøjelse til
februar 2022 på 15 bp), mens vores ventede 10 bp danske rentesænkning
i 1. kvartal 2022 ikke er fuldt indpriset. Likviditetsændringer og geopolitisk
foranledige ændringer i basis-swap (xccy) vil også influere på
valutaterminerne, men vi har ingen forventning om væsentlige
ændringer.
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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:
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 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.
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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.
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