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Udsigt til svagt negativ åbning i nyhedsstille marked
De europæiske markeder lukkede moderat højere med stigninger
på tværs af de fleste hovedsektorer, mens investorerne havde
opmærksomheden rettet mod rentemødet i ECB samt EU-topmødet
om en mulig udskydelse af Brexit.
ECB fastholdt som ventet den nuværende rente, der som minimum
vil blive fastholdt året ud (først en eventuel renteforhøjelse i 2020).
Retorikken fra banken var forholdsvis uændret, og ECB-chef Mario
Draghi udtalte, at han fortsat ser risici være til nedsiden (”tilted to

the downside”) og banken er villig til at komme med yderligere
stimuli, hvis situationen skulle forværres. ECB holdt dog kortene
tæt til kroppen i forhold til en ny runde af TLRO.
Selskabsspecifikt var der fokus på G4S, som steg næsten 20%
efter nyheden om, at det canadiske firma Garda World Security
overvejer et muligt bud på selskabet.
Herhjemme var der fokus på regnskabsaktuelle Tryg og FLS som
lagde sig i front med stigninger på hhv. 3,74% og 3,15%. Tryg
blev løftet af et solidt regnskab for Q1, der viste pæn kundevækst
samt et bedre end ventet investeringsresultat. FLS var positivt
påvirket af, at Morgan Stanley hævede sin anbefaling af aktien til
”overvægt”, mens kursmålet blev løftet til DKK 395. Omvendt
lukkede Pandora i bund og var negativt påvirket af, at SEB
sænkede sit kursmål på aktien, mens Pandora selv meddelte, at
man midlertidigt vil lukke fabrik i Thailand for at komme problemet
med for store lagre til livs.
Amerikanske aktier havde også en positiv dag onsdag anført af
stigninger til teknologi- og ejendomssektoren. Derudover var der
fokus på referatet af seneste rentemøde i Fed, som ikke bød på de
store overraskelser og generelt sendte signaler til den bløde side
med udsigt til ingen renteforhøjelser i år.
I Asien handler markederne blandet her til morgen, hvor vi ser en
smule gevinsthjemtagning forud for den kommende USregnskabssæson, der starter fredag.
Futures indikerer en svagt negativ åbning i Europa. Gårsdagens
EU-topmøde førte til en udsættelse af Brexit, og den nye
udtrædelsesdato er nu 31. oktober, hvilket dog ikke forventes at
påvirke markederne væsentligt i dag.
Herhjemme kan der komme fokus på bankerne, efter at Nykredit
har købt LR Realkredit af Danske Bank, Nordea, Jyske Bank,
Arbejdernes Landsbank og SEB.
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