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Aktier højere: USA og Kina nærmer sig en handelsaftale
Trods meldinger om fremgang i forhandlingerne mellem USA og
Kina lukkede de europæiske markeder marginalt lavere torsdag.
Ifølge Reuters skulle Kina have åbnet for en teknologipakke med en
række imødekommelser. Herunder adgang til det kinesiske cloudcomputing marked, hvilket dog ikke var nok til at opveje
bekymringerne om aftagende vækst. På sektorniveau var bankerne
blandt de svagest performende anført af kursfald til Swedbank,
som lukkede i bunden af indekset med et fald på 7,8% efter

fortsatte hvidvaskanklager og en fyring af bankens adm. direktør
Birgitte Bonnesen.
Det danske eliteindeks lukkede marginalt højere torsdag anført af
stigninger til Royal Unibrew, som lukkede 3,3% højere efter en
positiv anbefaling fra SEB. Omvendt lukkede Demant i bunden af
indekset uden større selskabsspecifikke nyheder. Derudover var
der generelt pres på bankaktierne, som var negativt påvirket af
den fortsatte uro om Swedbank.
Omvendt var forhåbninger om en handelsaftale mellem USA og
Kina torsdag med til at løfte de amerikanske aktier trods skuffende
nøgletal. Nervøsitet om økonomisk afmatning fortsatte dog, da
BNP-opgørelsen for fjerde kvartal 2018 kom ud lidt svagere end
ventet (2,2% vs. forventet 2,3%). På sektorniveau var
finansaktierne blandt de bedst performende og blev løftet af
stigende renter, mens den mere defensive forsyningssektor
lukkede 1,2% lavere.
I Asien handler markederne generelt højere i forlængelse af
aftenens stigninger på Wall Street samt konstruktive meldinger fra
forhandlingerne mellem USA og Kina, som fortsætter i dag.
Futures indikerer en positiv åbning i Europa, hvor fokus er på nyt
fra handelsforhandlingerne, efter at Bloomberg meddeler, at de to
parter er meget tæt på en aftale.
Der er i dag fokus på offentliggørelse af en række amerikanske
nøgletal herunder inflationsdata (PCE) og Chicago PMI.
Herhjemme kan der komme fokus på Ørsted, efter at Morgan
Stanley har hævet sit kursmål på aktien til DKK 570 og fastholder
sin overvægtsanbefaling. Yderligere kan Mærsk tiltrække sig fokus,
efter at SCFI-indekset her til morgen viser en stigning på 9% mod
fald de seneste uger.
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