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Udvalgte analyser fra Danske Bank

Der er kun få nøgletal på kalenderen i denne uge, hvor PM I-tallene i euroområdet og
USA bliver de vigtigste globalt. I stedet vil markedet fokusere på den politiske
udvikling i Storbritannien og Frankrig i kølvandet på parlamentsvalget i de to lande
henholdsvis den 8. juni og i går.



Bank of England Review: Hawkish wing
but neutral core



French Election Monitor No. 5:
Macron on track to win majority

I S torbritannien begynder Brexit-forhandlingerne efter planen i dag. Vi har skrevet
meget om den politiske situation siden valget, læs mere i Research UK: May stats (for
now) due to Brexit uncertainties, Research UK: Minority government is weak from the
beginning og Research UK: Hung parliament adds government risk premium to GBP.



Research UK: Minority government is
weak from the beginning



Research Danmark: Det bliver ikke
bedre

I USA vil vi se efter kommentarer i taler fra FOM C-medlemmer om, hvad der førte til
beslutningen om at sætte renten op i juni. Renteforhøjelsen var efter vores mening ikke
berettiget vurderet ud fra de økonomiske data.



Det Globale Billede - Mindre medvind til

Opsvinget herhjemme fortsætter også til næste år, men i lidt lavere tempo, viser vores
nye prognose for dansk økonomi. I USA aftager væksten i både BNP, job og priser,
men alligevel blev renten sat op i onsdags. Lyt med hvorfor i vores podcast.

Følg os på Twitter:

verdensøkonomien

@Danske_Research

Udvalgte markedsnyheder
Risikoappetitten i de globale finansmarkeder er stor her til morgen efter en solid sejr til
Emmanuel M acron og hans ’En M arche’-parti i den anden runde af det franske
parlamentsvalg i går. De asiatiske aktiemarkeder er generelt steget, og en typisk ’sikkerhavn’-valuta, japanske yen, er svækket over for EUR og USD. Ifølge de foreløbige
prognoser sikrede Emmanuel M acrons La République en M arche og centerpartiet M odem
sig 355 af de 577 pladser i nationalforsamlingen. Dermed får præsident M acron et
betydeligt flertal i det franske parlament, hvilket vil hjælpe ham til at gennemføre en
ambitiøs reformdagsorden om at genoplive fransk økonomi. M arine Le Pen og hendes parti,
National Front, fik otte pladser i parlamentet. Det er dog også værd at bemærke, at
valgdeltagelsen var historisk lav på 44 %, hvilket peger på udpræget apati hos den franske
vælgerskare.
Brexit-forhandlingerne mellem Storbritannien og EU’s repræsentanter begynder i dag kl.
11:00 i Bruxelles. Forhandlingerne indledes på et tidspunkt, hvor Theresa M ay kæmper
med at beholde sit job. Ifølge den britiske avis The Times, har premierministeren ti dage til
at sikre sin position, idet hun står over for truslen om en formandskamp i det Konservative
parti. Nogle parlamentsmedlemmer er ifølge avisen allerede nu klar til at kræve en
mistillidsafstemning. Finansminister Philip Hammond har sagt til BBC, at Storbritannien
vil forlade det fælles marked, men bør sigte mod en blød exit. Desuden forligger der fortsat
ingen aftale med det nordirske parti DUP om at dele regeringsmagten. Storbritannien kan
desuden her til morgen være blevet ramt af endnu et terrorangreb, da en varevogn er kørt
ind i fodgængere uden for en moske i London og dræbt en og såret ti per soner.
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Skandinavien
Der offentliggøres ingen vigtige nøgletal i Skandinavien.
Læs om valuta- og rentemarkedet i den engelske udgave af M arkedsnyt, Danske Daily,
der udsendes hver morgen omkring kl. 7.30.

Nøgletal og begivenheder
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Disclosure
Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank A/S (‘ Danske Bank’ ).
Analytikernes erklæring
Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes
i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er
omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har
været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtryk kes i analysen.
Regulering
Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er
udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske
Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og the P rudential
Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og the P rudential
Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank.
Interessekonflikter
Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser
har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks
Research P olicy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan
kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens
Compliance-afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske
Banks øvrige forretningsområder.
Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter
indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag
med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner.
Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse
Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel
som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffe s
ved henvendelse til analysens forfattere.
Risikoadvarsel
Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en
følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen.
Første offentliggørelsesdato
Se forsiden af denne analyse for første dato for offentli ggørelse.

Disclaimer
Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank alene til orientering. P ublikationen er udarbejdet uafhængigt,
udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra
Danske Banks kreditafdeling. P ublikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge
værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende.
Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansv ar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom
Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af
publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken k an udføre forretninger, have,
etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde
have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Dan ske
Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den
analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i
Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere
underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning.
Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det en gelske finanstilsyn, Financial Conduct
Authority og P rudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved
henvendelse til banken. Copyright © Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som
er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse.
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