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Alm. Brand Øvrige nyheder

Tryg – som ventet boostes Q1 af solidt investeringsresultat
Tryg har her til morgen aflagt et solidt regnskab for 1. kvartal og
formår at overraske positivt på de fleste poster til trods for, at de
positive resultater i høj grad var ventet. Særligt
investeringsresultatet overrasker positivt med et resultat på DKK

353 mio. mod forventet DKK 225-250 mio. Dermed er
investeringsresultatet, som vi skrev i gårsdagens Dagens Fokus, en
af de helt store drivere i regnskabet og afspejler sig direkte i den
bedre end ventede bundlinje.
Ser vi på kerneforretningen, kommer det forsikringstekniske
resultat ud en spids bedre end ventet. Combined Ratio lander dog
inline (88,0) og løftes af højere afløbsgevinster, hvilket
kompenserer for flere storskader. Yderligere viser regnskabet en
pæn præmievækst på 6% (ex. Alka), hvilket er et relativt stærkt
signal.
Samlet set et positivt regnskab, som bør løfte aktien i dagens
handel.

Sænket vækstprognose fra IMF trak markederne ned
De europæiske markeder fortsatte de negative tendenser tirsdag,
hvor trusler fra Donald Trump om told på import af europæiske
varer trak markederne ned. Trump truede med at pålægge told på
import fra Europa til en værdi af USD 11 mia., da han mener, at EU
har begrænset konkurrencen på flyområdet, da den europæiske
flyproducent Airbus har modtaget tilskud fra EU. Faldene tog
yderligere fart, efter at den Internationale Valutafond, IMF,
sænkede vækstforventningerne til den globale økonomi til laveste
niveau siden finanskrisen og forventer nu en vækst i 2019 på 3,3%
(tidl. 3,5%). Valutafonden fremhævede blandt andet usikkerhed
om en kommende handelsaftale mellem USA og Kina samt Brexit
som medvirkende til lavere vækst og risici ift. lavere vækst.
Omvendt var spekulationer om en mulig udskydelse af Brexit med
til at lægge en dæmper på kursfaldene.
Det danske eliteindeks fulgte de negative tendenser i det øvrige
Europa uden større selskabsspecifikke nyheder for investorerne at
handle på. Demant og GN lukkede i toppen af indekset med
stigninger på hhv. 0,5% og 0,6%. Omvendt lukkede Tryg i bunden
af indekset forud for morgenens regnskab (onsdag).
På den anden side af Atlanten var der tilsvarende kursfald til de
amerikanske aktier anført fald til energi- og industriaktierne, mens
der generelt var gevinsthjemtagning efter den seneste tids solide
stigninger. Markederne var negativt påvirket af nervøsitet forud for
den kommende regnskabssæson, som ventes at være til den svage
side, og indtjeningsforventningerne er kommet betydeligt ned.
Samtidigt var markederne tynget af, at IMF sænkede sine
vækstprognose for 2019.
I Asien handler markederne generelt lavere her til morgen i

forlængelse af aftenens kursfald på Wall Street efter IMF’s sænkede
vækstudsigter.
Futures indikerer en svagt positiv åbning i Europa.
På nøgletalsfronten er der fokus på offentliggørelse af
forbrugerpriser for Tyskland og USA, mens opmærksomheden er
rettet mod rentemøde i ECB og referatet af seneste rentemøde i
Fed.
Herhjemme kan der komme fokus på Vestas, efter at ABG og
Morgan Stanley har hævet deres kursmål for aktien til hhv. DKK
740 og DKK 516, mens de respektive ”køb”-og ”hold”-anbefalinger
fastholdes. Yderligere kan FLS få støtte af, at Morgan Stanley løfter
sin anbefaling på aktien til ”overvægt”.
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