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Det bliver endnu en stille dag hvad angår økonomiske data. Den vigtigste begivenhed
bliver kommende præsident Donald Trumps pressekonference i New York, som
forventes afholdt kl. 17:00 (vi har ikke kunnet få tidspunktet bekræftet). Vi vil
forhåbentlig få flere detaljer om, hvad vi kan forvente af Trump-administrationen,
selvom det er uklart, præcis hvad Trump vil tale om i dag. Vi vil lytte nøje efter
eventuelle kommentarer om finanspolitikken, handelspolitikken, ’Homeland
Investment Act 2’ og mulige ændringer i toldsatserne.



Dagens vigtigste begivenhed i de europæiske markeder – i lyset af de få økonomiske
nøgletal – bliver den italienske forfatningsdomstols afgørelse om arbejdsmarkedsreformerne, som blev implementeret af tidligere premierminister Matteo Renzi.



I Storbritannien offentliggøres tal for produktionen i industrien og byggesektoren for
november samt NIESR BNP-estimatet for 4. kvartal. De britiske PMI-tal er steget i de
seneste måneder på linje med de globale PMI-tal, hvilket peger på, at britisk økonomi
er modstandsdygtig over for usikkerheden relateret til Brexit. Vi forventer stadig, at
væksten vil bremse op senere på året på grund af Brexit-usikkerhed og stigende
inflation, læs mere her.
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 FX Forecast Update

I USA viste NFIB-indekset for optimismen i små virksomheder i går en stigning til 7,4
indekspoints (den største stigning siden 1980) til 105,8, hvilket er det højeste niveau i
12 år. Siden oktober, før valget, er optimismeindekset steget næsten 11 indekspoint, så
stigningen er ret markant. Ser man på underkomponenterne, så forventer de mindre
virksomheder øget salg, større investeringer og højere beskæftigelse. Årsagen til den store
stigning er Trumps valgsejr, idet mange mindre virksomheder forventer, at Trump lemper
reguleringen og reducerer skatterne væsentligt. Der gik ikke længe, før Trump
kommenterede stigningen på Twitter. Den større optimisme blandt de mindre virksomheder
i USA sker efter en stor stigning i forbrugertilliden til det højeste niveau siden august 2001,
så både forbrugere og virksomheder ser frem til den kommende periode med Trump
som præsident. Vi ved stadig ikke meget om, hvordan Donald Trump vil agere som
præsident, men vi ser en risiko for, at virksomheder og forbrugere kan blive skuffet, idet
den reelle politik sandsynligvis bliver mere moderat, end der blev lagt op til i valgkampen.

 Ugefokus

Efterretningstjenesten har fremlagt materiale for Donald Trump, der viser russiske
dokumenter, der forsøger at kompromittere ham. Ifølge kilder skal russerne være i
besiddelse af kompromitterende personlige og økonomiske oplysninger om Trump, se også
CNN. Donald Trump har kaldt materialet ‘falske nyheder’ på Twitter.
Olieprisen fortsatte faldet i går og kom under 54 dollar per tønde. Kombineret med en norsk
inflation, der var lavere end forventet, sendte faldet i oliekrisen EUR/NOK op til 9,08 –
det højeste niveau siden årets begyndelse. Vi tror ikke, at Norges Bank vil være meget
bekymret over faldet i inflationen og vi ændrer derfor ikke vores synspunkt om, at
EUR/NOK vil bevæge sig tilbage under niveauet 9,00 på kort sigt, eftersom norske kroner
fortsat understøttes af en billig værdifastsættelse, økonomisk vækst og realrenterne.
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Skandinavien
Herhjemme offentliggøres tal for industriproduktionen i november kl.9:00.
Der offentliggøres ingen vigtige nøgletal i Norge og Sverige i dag.
Læs om valuta- og rentemarkedet i den engelske udgave af Markedsnyt, Danske Daily,
der udsendes hver morgen omkring kl. 7.30.
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