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Udsigt til positiv åbning efter meldinger om fremgang i
forhandlingerne mellem USA og Kina
I Europa lukkede markederne næsten uændret onsdag, hvor
investorerne holdt sig på sidelinjen grundet bekymringer om
aftagende vækst og en potentiel recession efter inverteringen af
den amerikanske rentekurve. Mario Draghi forsøgte i sin tale at
berolige investorerne, hvor han bl.a. udtalte, at den midlertidigt

faldende vækst ikke nødvendigvis betyder recession.
Selskabsspecifikt var der fokus på svenske Swedbank, som lukkede
i bunden af indekset med et fald på næsten 12% efter forlydender
om, at beløbet i hvidvasksagen er ti gange større end først
antaget, samt at svensk politi onsdag ransagede Swedbanks
hovedkontor.
Efter markedsluk stemte det britiske parlament igen ”nej” til
Theresa Mays udtrædelsesaftale og otte alternative varianter.
Dermed er der udsigt til, at Storbritannien forlader EU uden en
aftale d. 12. april. May har dog meddelt, at hun vil trække sig fra
posten som premierminister, hvis man kan få en aftale stemt
igennem, hvilket måske kan flytte nogle stemmer.
En negativ sektorrapport fra Morgan Stanley, som vurderer at
væksten i høreapparatssektoren kan blive udfordret, lagde onsdag
pres på GN og William Demant, hvilket sammen med kursfald til en
række af medicinalaktierne sendte det danske eliteindeks i minus
for dagen, som var uden de store selskabsspecifikke nyheder.
Omvendt havde bankerne en positiv dag med Jyske Bank og
Sydbank i front.
På den anden side af Atlanten vendte de ledende indeks rundt efter
en ellers positiv start og lukkede lavere grundet fornyet nervøsitet
for en opbremsning i den globale vækst efter skuffende kinesiske
nøgletal. Det fik investorerne til at søge mod mindre risikofyldte
aktiver herunder obligationer, hvilket sammen med udtalelser fra
Stephen Moore om, at Fed bør sænke renten med et halv
procentpoint, sendte renterne ned. Den tiårige rente faldt med 4 bp
til 2,38%, hvilket er laveste niveau i mere end et år. På
sektorniveau var medicinal, energi og IT blandt de svagest
performende, mens industrisektoren som den eneste lukkede i
plus.
I Asien handler markederne lavere her til morgen efter gårsdagens
fald på Wall Street.
Futures indikerer en positiv åbning i Europa efter meldinger om
fremgang i forhandlingerne mellem USA og Kina.
Der er i dag fokus på handelsforhandlingerne mellem USA og Kina,
som genoptages i Beijing. På nøgletalsfronten er der fokus på
offentliggørelse af en række tillidsindikatorer fra eurozonen samt
US BNP og privatforbrug.
Herhjemme kan høreapparatsselskaberne William Demant og GN
igen tiltrække sig opmærksomhed, da AAA-konferencen i USA
fortsætter, samtidig med at William Demant onsdag annoncerede
en kommende produktlancering.
Derudover kan Royal Unibrew komme i fokus, efter at SEB har

hævet sin anbefaling fra ”hold” til ”køb”, og kursmålet løftes til DKK
620.
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