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Hjemmemarkeder

Hjemmemarkedsoverblik
For en mere udførlig beskrivelse af udviklingen på Handelsbankens hjemmemarkeder henviser vi til vores
engelske udgave af Konjunkturudsigten (Global Macro Forecast), som du kan finde ved at klikke her.
Globalt: I pandemiens kølvand
I de fleste udviklede økonomier er de virusrelaterede
restriktioner blevet løftet, hvilket har lettet presset på
tjenestesektoren. Hen over vinteren er det dog muligt, at det i flere lande kan blive nødvendigt enten at
opretholde eller genindføre visse restriktioner for at
holde en ny virusbølge skak. Det ændrer dog ikke
ved, at vi fremadrettet stadig ser privatforbruget som
den primære drivkraft for den økonomiske vækst,
samtidigt med at industriproduktionen bremser op.
Den kraftigt øgede efterspørgsel har ført til problemer i forsyningskæderne, og der kommer til at gå tid,
før efterspørgsel og udbud er i balance igen. Energikrisen er endvidere med til at forstærke inflationsfrygten og udbudsproblemerne og risikerer også at
virke som en hæmsko for den grønne omstillingsproces. Vi venter fortsat, at en stor del af det aktuelle
inflationspres vil vise sig forbigående, om end i noget
mindre omfang end tidligere antaget. Norges Bank
og Bank of England sætter renten op over de kommende tre måneder, den amerikanske centralbank
venter i vores øjne til 2023, mens Riksbanken og
ECB ifølge vores prognose holder renten på nuværende niveau frem til og med 2023.
Danmark: Vi håber, der skrues ned for varmen
Genopretningen af dansk økonomi har været stærkere end ventet, og vi ser betydelige flaskehalse på
arbejdsmarkedet. Vi venter nu, at BNP vil vokse med
mere end 4% i 2021, til trods for en mere afdæmpet
vækst sidst på året som følge af kapacitetsproblemer, højere energipriser samt en ny stigning i antallet af smittetilfælde. Vi venter dog, at vi vil se solid
vækst igen til næste år, før økonomien køler mere
ned i 2023. Vi forventer, at en stor del af de aktuelle
flaskehalsproblemer vil gå i sig selv igen, men en udvikling med fortsat vækst over det potentielle niveau
og mere vedvarende og omfattende kapacitetsproblemer kunne føre til en overophedning af økonomien – en risiko der skal overvåges nøje.
UK: Modvinde tager til
Ifølge de seneste data ligger Storbritanniens BNP nu
kun 0,8% under niveauet fra før pandemien. Genopretningen i efteråret har understøttet husholdningernes bevægelse fra opsparing til forbrug. En stor del
af forbruget går til restaurantbesøg og underholdning, som har været særligt hårdt ramt under coronakrisen. I sit budget fra d. 27/10 har finansministeren
fremlagt både ambitiøse udgiftsplaner samt en vej

mod finanspolitisk troværdighed i form af skatteforhøjelser, som skal træde i kraft i de kommende år.
Vores prognose tager hensyn til effekterne af disse
ændringer.
Sverige: Intet nyt på renteforhøjelsesfronten
Der hersker stor optimisme i svensk økonomi og den
økonomiske genopretning fortsætter, hvor privatforbruget og investeringerne trækker op. Det ser bedre
ud på arbejdsmarkedet, men der er ikke udsigt til
overophedning. Den aktuelt skyhøje inflation vil falde
tilbage igen, hvorfor vi venter, at Riksbanken vil være
yderst forsigtig i tilbagerulningen af den pengepolitiske stimulans, og nulrenten ses bibeholdt indtil
2024.
Norge: Norges Bank normaliserer renten
Norges Bank er allerede begyndt at hæve renten, og
vil sætte renten op igen på rentemødet i december.
På lidt længere sigt venter vi en relativt hurtig normalisering af renteniveauet. Vores hovedargument
er, at ressourceudnyttelsen forventes at ligge over
det neutrale niveau i 2022-23, og at det underliggende inflationspres tager til.
Finland: Stabile udsigter efter væksttop
Væksttoppen er nu bag os, og BNP-væksten ventes
at flade ud mod slutningen af året og næste år, men
vil dog fortsat være solid også i 2022. Vi har ikke ændret ved vores BNP-skøn p 3,5% i år, men har sænket den til 3,0% for næste år. I 2023 venter vi, at økonomien vil vokse med 1,8%. Trods en positiv stemning er de økonomiske udsigter blevet mere usikre
som følge af den højere inflation, et øget omkostningspres samt forsyningskædeproblemerne. Privatforbrug og investeringer ses som de primære
vækstfaktorer, mens eksporten af tjenester også står
til fremgang. Det vil også trække ledigheden ned under sit før-krise niveau i 2023.
Holland: Modstandsdygtigt arbejdsmarked
Genopretningen fortsætter, også selv om den taber
fart som følge af, at fremstillingssektoren holdes
nede af kapacitetsproblemer samt af et stigende antal smittede. Vi venter, at arbejdsmarkedet fortsat vil
være modstandsdygtigt når støttetiltagene afsluttes
i dette kvartal. Energipriser og stor efterspørgsel inden for tjenestesektoren presser inflationen op til inflationsmålet i år, for så at falde tilbage igen til langt
under inflationsmålet i resten af prognoseperioden.
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Danmark

Forhåbentligt bliver der skruet ned for varmen
Danmark er kommet bragende flot igennem coronakrisen, og opsvinget efter vinterens nedlukning
har været langt kraftigere end ventet. Det har smittet positivt af på arbejdsmarkedet, med rekordhøj beskæftigelse, og en arbejdsløshed, der er faldet til under sit før-krise niveau, samtidigt med
at virksomhederne skriger på ledige hænder som aldrig før. Vi venter nu en BNP-vækst på et godt
stykke over 4% i år, til trods for at økonomien står til at tabe lidt af pusten bl.a. som følge af et
øget smittetryk hen over vinteren. Vi venter dog, at det forbrugsdrevne opsving vil tage til igen, når
vi er kommet lidt længere ind i 2022, hvor BNP-væksten ses at lande på den pæne side af 2,5%.
Boligmarkedet ser ud til at være ved at køle ned ,og vi forventer, at en stor del af de aktuelle flaskehalsproblemer vil gå i sig selv igen. Et scenarie med fortsat høj vækst og mere vedvarende og
omfattende kapacitetsproblemer kunne dog føre til en overophedning af økonomien, som er en risiko, der kræver nøje overvågning. Nationalbanken har sænket renten, som har dæmpet styrkelsespresset på DKK over for EUR, og vi venter, at renten vil blive holdt i ro i de kommende år.
Højeste BNP-vækst siden 1994
Danmark er kommet bragende flot igennem coronakrisen, hvor de seneste revisioner af nationalregnskabet
viste, at genopretningen i 2. kvartal var væsentligt stærkere end først antaget. Samtidigt var faldet i aktiviteten
i forbindelse med nedlukningen sidste vinter også væsentligt mindre end frygtet. Det betyder, at dansk økonomi allerede før sommerferien var tæt på at være tilbage på sin før-krise vækststi, og BNP lå i 2. kvartal
1,9% højere end før pandemien. Det forstærker det
overordnede indtryk af, at Danmark er kommet bedre
gennem krisen end mange andre lande.

Betydelige flaskehalse på arbejdsmarkedet
Det stærke opsving har også smittet positivt af på arbejdsmarkedet, med rekordhøj beskæftigelse og en arbejdsløshed, der nu er lavere end før krisen. Vi har dog
samtidigt set, at den stærke genåbningseffekt har givet
anledning til betydelige flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet, hvor virksomhederne over en bred
kam nu skriger efter ledige hænder i et omfang vi ikke
har set tidligere.

Optimismen i blandt andet erhvervslivet er da også fortsat høj, men den stærkeste del af genopretningen vurderes imidlertid at være bag os, og økonomien står efter vores vurdering til at tabe lidt mere fart i den sidste
del af året. Den langt stærkere end ventede udvikling i
1. halvår, betyder dog at, vi nu skønner, at økonomien
vil være vokset med mere end 4% i 2021 – den stærkeste vækst siden 1994.

Vi har således på meget kort tid bevæget os fra en dyb
lavkonjunktur, til at lege med en mulig risiko for en overophedning af økonomien. Lønvæksten er da også begyndt at tage til, hvilket kan give et ekstra pres opad på
inflationen, der allerede er tiltaget mærkbart som følge
af de globale forsyningskædeproblemer, hvor senest
også højere energipriser vil trække yderligere op i inflationen i de kommende måneder. Det er dog vores forventning, at mange af de nuværende kapacitetsproblemer er skabt af midlertidige ubalancer mellem udbud
og efterspørgsel i kølvandet på genåbningen af økonomien. Vi venter derfor, at presset på arbejdsmarkedet
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vil aftage, når økonomien normaliseres på bagkanten
af coronakrisen, og inflationen ses også at falde tilbage
igen i løbet næste år, blandt andet i takt med at bidraget fra de aktuelt høje energipriser tager af.
Risiko for overophedning
Et scenarie med fortsat høj økonomisk vækst over det
potentielle niveau i kombination med mere længerevarende udfordringer fra mangel på arbejdskraft og materialer vil imidlertid kunne føre til et mere vedvarende
pres opad på både priser og lønninger. En sådan overophedning af økonomien viløge risikoen for en mere
abrupt økonomisk nedtur på et senere tidspunkt, og det
er bestemt en udvikling, der skal overvåges nøje.
Mens visse af de aktuelle udbudsproblemer er knyttet
til den globale udvikling, så er de aktuelle akutte rekrutteringsudfordringer for virksomhederne et problem, der
skal adresseres af den hjemlige økonomiske politik
samt strukturreformer. Finanspolitikken er da også i
gang med at blive strammet, og det offentlige forbrug
står til at falde med mere end 1% til næste år. Ses der
bort fra effekten af tilbagerulningen af de midlertidige
coronatiltag, er der imidlertid kun tale om en begrænset
negativ effekt på aktiviteten fra forslaget til finansloven,
og det er muligt, at der skal mere til, hvis kapacitetsproblemerne viser sig mere omfattende end ventet.
Vinteren kommer – og det gør COVID-19 også
På den korte bane ser vinteren dog ud til at blive noget
mere udfordret på vækstfronten, end hvad vi forventede for bare et par måneder siden. Det skyldes blandt
andet , at i takt med det koldere vejr, så ser Covid-19
desværre også ud til at have fået mere frit spil igen i et
restriktionsfrit land som Danmark. Vi har således allerede set bekymrende tegn på en tiltagende smittespredning i løbet af efteråret, der både er kommet tidligere og har været kraftigere, end hvad de fleste nok
havde håbet på.

I modsætning til sidste år er vi imidlertid i den noget
mere gunstige situation, at en stor del af danskerne nu
er fuldt vaccinerede, og booster-vacciner er begyndt at
blive givet til den mere sårbare del af befolkningen. Det
kan forhåbentligt være med til, at bryde noget af sammenhængen mellem antallet af smittede og presset på
sundhedssystemet i forhold til tidligere.
Til trods for at smitten ventes at tage yderligere til, er
barren for at gennemføre nedlukninger af samfundet, i
stil med hvad vi så sidste år, formentligt sat meget højt,
selv om det naturligvis ikke kan udelukkes fuldstændigt, hvis for eksempel en ny virusvariant skulle dukke
op. Koldere vejr, en højere grænse for flokimmunitet
som følge af deltavarianten samt en stigning i såkaldte
’gennembruds’-tilfælde i kølvandet på vigende vaccineimmunitet betyder dog, at genindførelsen af visse
former for restriktioner for at holde smitten på et sikkert
niveau virker meget sandsynligt.
Midlertidige fartbump
På den korte bane vil de økonomiske udsigter således
være afhængige af smitteudviklingen, omfanget af de
indførte restriktioner samt hvordan det påvirker adfærden i husholdningerne – ikke mindst i relation til den
hårdt prøvede oplevelsessektor, hvor den ellers stærke
genopretning i kølvandet på forårets genåbning kan
lide et knæk. Sammen med kapacitetsproblemerne og
de højere energipriser betyder det, at vi formentligt vil
se en mere afdæmpet økonomisk aktivitet hen over
vinteren. Erfaringerne fra sidste års nedlukning viser
dog, at økonomien næppe vil gå i bakgear igen.
Vi venter da også, at der kun bliver tale om en kortvarig
bremse på det privatforbrugsdrevne opsving, som ventes at vende tilbage med fornyet styrke, når vi når lidt
længere ind i det nye år. Der har indtil videre ikke været
tegn på, at husholdningerne har konverteret deres
øgede opsparing under pandemien samt øgede friværdier på boligmarkedet til et decideret forbrugsboom,
men de sunde balancer i husholdningerne ventes at
sikre en fortsat solid fremgang i privatforbruget også til
næste år. For 2022 venter vi således fortsat en pæn
BNP-vækst på over 2,5%, mens vi for 2023 venter en
lidt mere afdæmpet vækst på 1,7%, indebærende en
såkaldt blød landing for økonomien.
Mens eksporten på den korte bane formentligt også vil
udvikle sig noget mere afdæmpet som følge af de globale forsyningsproblemer og tegn på en mere afdæmpet global vækst, så vurderer vi dog, at forudsætningerne for at eksporten vil udvikle sig positivt i de kommende år er til stede. Vi er således optimistiske med
hensyn til udviklingen i den globale efterspørgsel, og vi
ser især eksporten af tjenester bidrage til fremgangen.
Forhåbentligt vil turismen også vende tilbage i større
stil, om end det nok har lidt længere udsigter.
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Presset på kronen er aftaget for nu
I september bukkede Nationalbanken endelig under for
presset og sænkede den toneangivende indskudsbevisrente fra -0,5% til -0,6%, som vi havde forventet. Beslutningen om at sænke renten kom efter en periode,
hvor Nationalbanken, hvis primære mål er at sikre en
stabil udvikling i DKK over for EUR, havde interveneret
markant på valutamarkedet for at imødegå et vedvarende styrkelsespres på DKK. I september alene løb
Nationalbankens køb af valuta op i DKK 25 mia. og det
endte altså med at styre bankens hånd, som også understreger den divergerende pengepolitiske agenda i
Danmark i forhold til de fleste af de lande vi normalt
sammenligner os med.

pæiske Centralbank, som kunne blive fulgt at Nationalbanken, ligger dog formentligt stadig et godt stykke ude
i fremtiden. Med udsigt til, at flere centralbanker rundt
omkring i verden vil begynde at lette foden fra speederen, venter vi imidlertid, at de lange renter også i Danmark vil have en pil opad over det kommende års tid.
Boligmarkedet køler ned
Udsigten til stigende lange renter vil efter vores vurdering også medvirke til en yderligere afkøling af boligmarkedet. Efter de voldsomme stigninger i både priser
og i aktiviteten på boligmarkedet under coronakrisen,
har vi de seneste måneder allerede set tegn på en vis
normalisering, som nok også har reduceret bekymringerne om opbyggelsen af en boligboble. Der er dog
fortsat tale om meget høje prisniveauer, ikke mindst i
de større byer. Prisstigningstakterne er imidlertid ikke
længere to-cifrede, og antallet af handler er tilbage tæt
på niveauet fra 2019. Konkret venter vi, at huspriserne
vil stige med mere end 11% i år for derefter at vokse
med hhv. ca. 2% til næste år og 1,5% i 2023. Den såkaldte bløde landing, som vi forudser for boligmarkedet, kan dog blive truet, hvis renterne stiger kraftigere,
end vi antager i vores prognose.

DKK er svækket noget over for EUR efter rentenedsættelsen, og vi må nu se, om det er tilstrækkeligt til
fremadrettet at sikre et mindre styrkelsespres på DKK.
Selv om det naturligvis ikke helt kan udelukkes, venter
vi for indeværende ikke yderligere rentenedsættelser
fra Nationalbankens side, hvilket også skal ses i lyset
af den globale tendens til at reducere den pengepolitiske stimulans. Egentlige renteforhøjelser fra den EuroMakroøkonomisk prognose (realvækst i % med mindre andet er angivet)
BNP
Privatforbrug, inkl NPISH
Offentligt forbrug
Faste bruttoinvesteringer
- offentlige investeringer
- boliginvesteringer
- faste erhvervsinvesteringer
Lagerinvesteringer, bidrag i %-point
Eksport
Import
Arbejdsløshed, AKU, %
Forbrugerpriser (CPI), % y/y
Huspriser, enfamilie, % y/y
Offentlig budgetsaldo, % af BNP

2020
-2,1
-1,3
-1,7
5,1
9,8
10,1
2,3
-0,1
-7,0
-4,1

2021F
4,2
3,3
4,0
8,5
4,7
15,1
7,1
-0,6
3,3
3,1

2022F
2,6
3,2
-1,2
1,9
-1,4
1,5
2,9
0,2
4,4
4,5

2023F
1,7
1,7
0,4
2,5
11,7
-0,5
2,7
0,0
3,7
3,8

5,8
0,4
4,5
-0,3

5,1
1,7
11,0
-2,0

4,2
1,7
2,0
0,5

4,1
1,5
1,5
0,5

Kilde: Danmarks Statistik og Handelsbanken
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Global baggrund

I kølvandet af pandemien
De virusrelaterede restriktioner er blevet lempet i de fleste udviklede økonomier, hvilket har taget
presset af de hårdt prøvede tjenestesektorer. Vi forventer, at privatforbruget vil være den primære
kilde til vækst, i takt med at industriproduktionen bremser op. Den kraftige stigning i efterspørgslen
har imidlertid skabt betydelige friktioner på udbudssiden, og det vil tage tid før efterspørgslen og
udbuddet igen er i ligevægt. Den aktuelle energikrise er endvidere medvirkende til, at forstærke
både inflationsbekymringerne samt forstyrrelserne til de globale forsyningskæder. Vi ser også risiko for, at de høje energipriser kan udfordre den grønne omstillingsproces. Det er stadig vores
forventning, at en stor del af det aktuelle inflationspres vil aftage til næste år, men antagelsen om
inflationens midlertidige karakter er dog blevet noget mere udfordret. Norges Bank og Bank of
England vil da også allerede hæve renten inden for de kommende tre måneder, den amerikanske
centralbank vil vente indtil 2023, mens ECB og Riksbanken først ventes på banen i 2024.
Vacciner giver modstand mod pandemien…
Covid-19 ulmer stadig, men i mange af de udviklede
lande har vi som følge af udrulningen af vaccinen
forhåbentligt fået brudt sammenhængen mellem udviklingen i smitten og presset på sundhedsvæsnet.
Vi har da også set en mere udbredt lempelse af de
virusrelaterede restriktioner over de seneste måneder. For økonomierne har det betydet et signifikant
løft til de hårdt prøvede tjenesteindustrier. Sundhedsvæsnet er dog fortsat under et vist pres i flere
lande, men den overordnede økonomiske stemning
er positiv. Flere af de såkaldte emerging markets
halter imidlertid fortsat efter, hvor manglen på tilgængelige vacciner udgør en bekymring både når
det kommer til folkesundheden samt for landenes
økonomiske udsigter.

genindførelse af visse tiltag for at holde smitteudviklingen nede. Trods den fortsatte usikkerhed om Covid-19 er det imidlertid vores forventning, at det økonomiske opsving vil fortsætte.
Fortsat økonomisk opsving
trods blivende usikkerhed om
Covid-19 og restriktioner

Overordnet set forventer vi, at den globale økonomi
vil vokse med 5,7% i 2021 og 4,6% i 2022, med
emerging markets agerende som en bremse på
væksten på den korte bane. Selv med udsigt til højere renter er det vores forventning, at de finansielle
betingelser vil forblive gunstige over de kommende
år. Det vil understøtte fremgang i de faste investeringer, og derigennem løfte de aktuelt snærende kapacitetsbegrænsninger for mange fremstillingsvirksomheder.
I vores øjne er det imidlertid privatforbruget, der for
øjeblikket er den primære kilde til den økonomiske
vækst. Forbrugertilliden i euroområdet er høj, hvilket
indikerer stærk optimisme blandt husholdningerne. I
USA er forbrugertilliden dog faldet, men det tilskrives
primært deltavariantens spredning over sommeren,
og vi venter, at forbrugeroptimismen vil tage til igen.

På den lidt mindre opløftende side har vi endvidere
også set, at en stribe lande i Europa har oplevet en
øget smitteudvikling i den seneste tid, såsom på vores hjemmemarkeder i Holland og Danmark, som risikerer enten at forsinke yderligere lempelser af restriktionerne, eller i nogen tilfælde at føre til en mulig

En igangværende økonomisk opbremsning i Kina bidrager også i en vis grad til lavere global vækst. Forsøg på at bremse den overdrevne kreditvækst i ejendomssektoren, samt markedsbekymringer over ændringer i det politiske landskab, ventes at sænke
BNP-væksten både i år og til næste år. Ejendomssektoren udgør ca. 1/3 af Kinas BNP. De seneste
gældsproblemer i ejendomsgiganten Evergrande risikerer at sprede sig til andre dele af sektoren, som
vil ramme den overordnede kinesiske økonomi med
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afledte effekter på resten af verden. Vi vurderer, at
problemerne i Evergrande langt fra er overstået
endnu, men vi ser dog ikke dette som værende den
primære årsag til opbremsningen i ejendomssektoren. Selskabets udfordringer må til en vis grad siges
at være forventelige, i lyset af dets velkendte uholdbare finansielle situation i kombination med myndighedernes nylige regulative indgreb over for netop de
finansielt belastede ejendomsselskaber.

dæmpet handelsomfanget. Den kontinuerlige stigning i leveringstider og priser kunne indikere, at den
underliggende efterspørgsel efter varer er større end
hvad der fremgår af handelsstatistikken.

Det værende sagt, så er det vores forventning, at de
kinesiske myndigheder vil være i stand til at håndtere
udfordringerne uden at det resulterer i en dybere
økonomisk krise, og de aktuelle udbudsproblemer
burde også være midlertidige. Vi regner med, at den
strukturelle omstrukturering af den kinesiske økonomi kun til dels vil vise sig i form af lavere aggeregeret BNP-vækst. Vi forventer også, at myndighederne vil forsøge at skærme CNY for volatilitet.
… men efterdønningerne kan blive langvarige
I fremstillingssektoren ses materialer også i højere
grad som en produktionsbegrænsende faktor, og
produktionen i bilindustrien er fortsat med at falde.
Til trods for at fremstillingen af halvledere har rettet
sig og fortsætter med at stige, ligesom containerhandlen også har gjort det, kæmper industrivirksomhederne fortsat med at imødekomme den øgede efterspørgsel. I vores forrige prognose fra august antog vi, at disse udfordringer formentligt ville vare et
godt stykke ind i 2022 som følge af en stribe forhold,
som blev diskuteret i en temaartikel. Problemerne
har ikke løst sig, og leverandørernes leveringstider
er tilmed steget i flere lande.

Det er muligt, at disse spændinger vil løsne op med
tiden. For eksempel er virksomhedernes lagre faldet
markant under pandemien og er nu ved at blive bygget op igen. Endvidere kan vi også se et skifte eller i
det mindste en normalisering i forbruget fra varer til
tjenester. Vi venter, at den høje efterspørgsel efter
forbrugsvarer gradvist vil aftage yderligere, i takt
med at samfundene åbnes mere op. Det gælder dog
muligvis ikke for andre vareklasser, hvor et stigende
investeringsbehov kan skubbe til efterspørgslen, og
muligvis sker opblødningen af spændingerne ikke så
hurtigt som tidligere ventet. Overordnet set er det
sandsynligt, at leveringstiderne forbliver usædvanligt
lange til næste år, samt at rekord-genopretningen i
industriproduktionen bremser op, sådan som vi allerede har set tegn på i anden halvdel af i år.

De længere leveringstider – selv når korrigeret for
den normale variation i konjunkturerne – går endvidere hånd i hånd med øgede fragtomkostninger.
Containerhandlen er steget i takt med verdenshandlen, men udbudsproblemerne har sandsynligvis
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Ledigheden er tilbage på før-krise niveau
I takt med at samfundene åbnes op øges husholdningernes forbrug af tjenester, og den arbejdskraftintensive tjenestesektor genoprettes. Sideløbende
med det generelt stærke økonomiske opsving og faldende arbejdsløshed stiger manglen på arbejdskraft, om end der dog er visse forskelle landene imellem med hensyn til omfanget af dette.

Stigende mangel på arbejdskraft – primært et timings-problem

Så hvor i konjunkturcyklussen er vi? Det er det stadig
for tidligt at drage helt håndfaste konklusioner om,
fordi restriktionerne netop er blevet lempet, og det
endda ikke i fuld omfang. En udfordring i prognosen
er at vurdere, om alle dem, der blev ledige under
pandemien, vil vende tilbage i arbejde i de kommende år. Og hvor hurtigt vil virksomheder kunne
genansætte personale? Flere steder meldes der om
vanskeligheder med at skaffe selv lavtuddannede
medarbejdere. Vi mener, at det mere er et spørgsmål om timing og at det er et signal om, at efterspørgslen stiger meget hurtigt, frem for at det vil føre
til et højt lønpres, om end vi dog i sær USA har set
tegn på mere signifikant tiltagende lønvækst. I USA
kan virkningerne på arbejdsudbuddet også kædes
sammen med den høje pandemi-relaterede arbejdsløshedsunderstøttelse, der har reduceret incitamenterne til at søge job. I euroområdet er arbejdsløsheden ikke steget meget under pandemien takket være
opdæmmende finanspolitiske støtteforanstaltninger.

Vi forventer, at arbejdsløshed og beskæftigelse vil
nå stort set samme niveauer som før pandemien i
slutningen af prognoseperioden. Samtidig falder

husholdningernes opsparingskvote til tidligere niveauer. Det betyder imidlertid, at den akkumulerede
opsparing forbliver høj.
Høje energipriser truer den grønne omstilling
Energi er en anden mangelvare i kølvandet på pandemien. Det har ført til skyhøje priser på kul, naturgas og elektricitet. Energikrisen er i fokus på FN's
klimatopmøde COP26, som i øjeblikket finder sted i
Glasgow. Der er unægtelig flere faktorer bag de stigende elpriser; en er, at Rusland har skåret ned på
gasforsyningen til Europa. En anden er klimaændringer og øget vejrafhængighed. Fossilfri energi er en
mangelvare, og der er risiko for, at den grønne omstilling bremses for at sikre en stabil elforsyning.
Moderat kerneinflation, men tre-dobbelt trussel
Inflationen er steget i mange lande i løbet af året,
hovedsageligt på grund af højere energipriser og
pandemi-relaterede faktorer. I både USA og euroområdet er inflationen steget til over inflationsmålene. Er centralbankerne bekymrede over dette?
Sandsynligvis til en vis grad, selvom deres udtalelser
og prognoser signalerer stabile udsigter. Markedsforventningerne signalerer, at energipriserne vil
falde i det kommende år, hvilket bidrager til lavere
inflation. Men det er klart, at centralbankerne nøje
overvåger inflationsforventningerne. Den underliggende inflation er fortsat moderat, især i euroområdet, selvom den også er steget der i de seneste måneder. Og selv hvis de høje råvarepriser fortsætter i modsætning til vores prognose - vil det indebære at
inflationen aftager. På trods af dette har vi igen justeret vores inflationsprognoser op, både for den
samlede inflation og kerneinflationen, primært i år.

Vi ser dog en tredobbelt trussel mod inflationen, fordi
1) vi kan overophede arbejdsmarkedet tidligere end
forventet, for eksempel hvis forbruget af varer forbli-
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ver højt, selv når serviceforbruget stiger; 2) inflationsforventningerne kan stige, da f.eks. energiprisboomet viser sig at være mere varigt; 3) vi er usikre
på det nøjagtige omfang af de globale forsyningskædeforstyrrelser.
Øget volatilitet i renterne
Volatiliteten på rentemarkederne er steget markant i
den seneste tid, især i den kortere ende af rentekurven. Det afspejler til dels en stigende bekymring for
inflationen i kølvandet på efterårets stigning i energipriserne. Som følge heraf vil nogle centralbanker,
såsom Norges Bank og Bank of England, påbegynde cyklussen med at hæve renten tidligere and
hvad vi før antog. På mange områder har markederne prissat rentestigninger, der klart adskiller sig
fra centralbankernes udmeldinger. Selv ECB er nu
prissat til at hæve renten allerede næste år. Det
synspunkt deler vi ikke. I stedet forventer vi, at ECB
afholder sig fra forhøjelser i hele vores prognoseperiode, og at den første renteforhøjelse fra Fed først
kommer i begyndelsen af 2023.

Markederne har indpriset renteforhøjelser, der klart adskiller
sig fra centralbankernes kommunikation

Vi er tilbøjelige til, at se ændringen i markedsforventningerne som delvist drevet af samme markedsdynamik, som vi så i løbet af sommeren. På det tidspunkt forventede mange investorer, at amerikanske
obligationsrenter ville fortsætte med at stige, forud
for at Fed ville begynde at drosle ned for sine QEobligationsopkøb. Da rentestigningen udeblev, blev
investorerne tvunget til at repositionere deres beholdninger, hvilket forstærkede faldet i renterne. I
jagten på afkast har investorerne nu hentet de få
hundrededele i såkaldt ’carry’, der har været i den
korte ende af rentekurven, hvilket afspejler den tidligere dominerende opfattelse af, at renteforhøjelser
var mange år væk. I takt med at den stigende inflation har udfordret denne opfattelse, har investorerne
nu lukket disse positioner, hvilket presser de korte
renter til et niveau, der overstiger forventningerne til,
hvad der i sidste ende vil blive realiseret i form af
renteforhøjelser.

kymrende, fortolkning kunne være, at rentemarkederne er i gang med at omprise risikopræmierne, da
interbankrenterne er steget mere end renterne på
kortere statsobligationer. Hvis dette er tilfældet, vil
det sandsynligvis også brede sig til højere risikopræmier på andre aktivmarkeder. Sådan har det dog
ikke været indtil videre, hvor aktiemarkederne for eksempel er fortsat med at stige.
Vores syn på centralbankerne

Centralbanker drosler ned for obligationsopkøb
Vi forventer fremadrettet, at den økonomiske politik
vil blive mindre og mindre ekspansiv. Støtten fra finanspolitikken er dog fortsat omfattende, renterne er
lave og centralbankernes balancer er store. Men
tendensen er klar: Renterne har nået bunden, og
centralbankerne er begyndt, eller planlægger gradvist at begynde, at udfase krisetiltagene såsom de
massive obligationsopkøb. Det påvirker de lange
renter, som vi tror vil stige langsomt som et resultat
af stigende realrenter.

Selvfølgelig kan man ikke være sikker på, at dette er
den rigtige fortolkning. Men så længe vores syn på
inflationen holder, er det sandsynligt, at de fleste
centralbanker vil vælge ikke at reagere på en midlertidig stigning i inflationen. En anden, finansielt be-
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Da vi tror, at Fed vil begynde at hæve renten i vores
prognoseperiode, vil den 2-årige rente begynde at
stige hurtigere, og som følge heraf vil rentekurven
flade. Fed har annonceret, at den vil påbegynde en
neddrosling af dens obligationsopkøb i november,
og opkøbene ventes at være fuldt udfaset i midten af
næste år, på linje med budskabet fra centralbanken.
ECB er allerede begyndt at skrue ned for sine obligationsopkøb under det såkaldte PEPP-program,
som vi venter vil blive afsluttet i marts, om end med
et samtidig mindre løft i opkøb under APP-programmet efter dette.
Vores centralbanksyn i en nøddeskal
ECB
Renteforhøjelser?

Federal Reserve

Nej, ikke i vores progno- Ja, men færre end hvad
sehorisont. Markederne

der er priset i markedet.

indpriser en renteforhø-

Vi venter første rentefor-

jelse allerede i 2022.

højelse i Q1 2023, efterfulgt af en mere i Q3.

Effekterne af vores Når markederne fremad- Når markederne fremadsyn på styrings-

rettet reducerer forvent-

rettet reducerer forvent-

renterne?

ningerne til styringsren-

ningerne til styringsren-

ten vil stigningen i ren-

ten, vil renterne fortsat

terne bremse op I 2022.

stige, men i gradvist
langsommere tempo
igennem prognoseperioden

Hvad med obligati- Gradvist langsommere
onsopkøbene?

Risici: Fragtproblemer og renter
Efter vores opfattelse er de økonomiske risici forbundet med Covid-19-pandemien formindsket på det seneste. Men det er de generelle risici for de økonomiske udsigter imidlertid ikke. De kortsigtede risici er
skiftet fra bekymring over deltavarianten (om end
denne dog ser ud til at kunne blusse op igen) til primært at fokusere på effekterne af forsyningsproblemer og frygt for inflation. Vi står fast ved vores opfattelse af, at disse problemer vil fortsætte ind i næste
år. Fordi forsyningsproblemer er komplekse, er det
ekstremt svært at vide præcis, hvor længe de vil
vare. Siden august er vi blevet mere forsigtige i vores
syn på, hvor hurtigt udfordringerne kan ventes at
blive løst.
De pengepolitiske målkonflikter er også blevet mere
komplekse. Bør centralbankerne hæve renten, hvis
inflationen stiger på grund af forsyningskædeproblemer, som de facto har dæmpet produktionen? Sikkert ikke, men den hurtige stigning i efterspørgslen
har yderligere bidraget til stigende inflation, og hvis
inflationsforventningerne stiger, kan det føre til hurtigere renteforhøjelser fra centralbankerne, som vil
dæmpe efterspørgslen igen.

Tager inflationsforventningerne
til, kan renteforhøjelserne
komme tidligere

Nedtrapningen begyn-

indtil PEPP programmet der i november med
slutter i marts 2022. Vi

USD 15 mia. pr. måned

forventer derefter, at net- indtil opkøbene er fuldt
toopkøbene vil fortsætte udfaset i midten af 2022.
under et udvidet APPprogram.

USD vil blive yderligere styrket
Vores prognose er, at USD vil blive styrket yderligere
over for EUR og nå 1,14 ved udgangen af 2022. Hovedårsagen er, at Fed strammer sin politik tidligere
end ECB, samt øget usikkerhed; begge disse gavner
dollaren. Så hvad ligger bag vores syn på øget usikkerhed? Effekten på de finansielle betingelser, når
centralbankerne begynder at lette foden fra speederen, er usikre, og selvom vi ikke forventer større finansiel uro, tror vi, at usikkerheden vil stige. Hertil
komme den verserende energikrise, fornyet bekymring for udviklingen i pandemien samt vedvarende
flaskehalse i produktion og transport, som ligeledes
bidrager til øget usikkerhed i markedet. Vi vurderer,
at det vil øge volatiliteten i alle aktivklasser, hvilket i
sig selv er positivt for USD over for EUR.

Som nævnt ovenfor tror vi ikke, at udfasningen af
centralbankernes krisetiltag vil føre til større uro på
de finansielle markeder, om end det dog kan medføre en vis øget volatilitet på aktiemarkedet. Selvom
vi vurderer, at de omfattende bevægelser i markedsforventningerne til centralbankerne er for store, kan
vi ikke udelukke, at inflationsforventningerne vil blive
påvirket af den aktuelle stigning i inflationen, selvom
den anses for midlertidig. Centralbankernes udtalelser og gennemsigtighed vil være afgørende for at
bevare troværdigheden og mindske risikoen for øget
volatilitet og markedsuro.
Renteudviklingen og centralbankernes opkøb af aktiver er centrale for aktivpriserne. Ændrede forventninger om reduktion af aktivkøb samt likviditet i markedet slår igennem i de lange renter og forklarer efter
vores vurdering en stor del af udsvingene på aktiemarkedet i løbet af året. En uventet ændring i forventningerne til de lange renter udgør således en risiko i fremtiden, og set ud fra et markedsprissætningssynspunkt vil den sandsynligvis primært være
negativ.
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Nøgletal
BNP-prognoser

Sverige*
Danmark
Finland
Norge, fastland
Euroområdet
Holland
Storbritannien
USA*
Kina
*Kalenderjusteret

Årligt gennemsnit
2020
-2,9
-2,1
-2,9
-3,1
-6,5
-3,8
-9,8
-3,4
2,3

Inflationsprognoser

Sverige, KPI
Sverige, KPIF
Danmark
Finland
Norge, KPI
Norge, kerne
Euroområdet
Holland
Storbritannien
USA, kerne

Arbejdsløshedsprognoser

2021p
4,3 (4,4)
4,2 (3,3)
3,5 (3,5)
3,9 (3,8)
5,2 (4,9)
3,9 (4,1)
6,7 (7,2)
5,5 (6,3)
7,9 (8,1)

2022p
3,8 (3,5)
2,6 (2,8)
3,0 (3,2)
3,9 (3,8)
4,4 (4,2)
3,6 (3,6)
5,2 (5,6)
4,2 (4,2)
5,0 (5,5)

2023p
2,1 (2,1)
1,7 (1,6)
1,8 (1,8)
1,1 (1,1)
1,9 (2,0)
2,1 (1,8)
1,3 (1,3)
2,6 (2,1)
5,4 (5,4)

Årligt gennemsnit
2020
0,5
0,5
0,4
0,3
1,3
3,0
0,3
1,1
0,9
1,4

2021p
2,0 (1,8)
2,3 (2,0)
1,7 (1,5)
2,1 (1,8)
3,3 (2,8)
1,6 (1,7)
2,4 (1,9)
2,0 (2,0)
4,2 (2,4)
3,1 (3,1)

2022p
2,0 (1,5)
2,1 (1,6)
1,7 (1,6)
1,9 (1,5)
1,6 (1,3)
1,5 (1,4)
1,8 (1,4)
1,8 (1,8)
3,0 (3,0)
2,5 (2,1)

2023p
1,7 (1,8)
1,6 (1,7)
1,5 (1,6)
1,6 (1,6)
1,3 (1,4)
1,7 (1,6)
1,4 (1,4)
1,5 (1,5)
2,4 (2,4)
2,1 (2,0)

Årligt gennemsnit

2020
2021p
Sverige
8,3
8,8 (8,8)
Danmark, AKU
5,8
5,1 (5,5)
Finland
7,8
7,8 (7,8)
Norge, NAV
5,0
3,1 (3,2)
Euroområdet
7,9
7,9 (8,0)
Holland
3,8
3,5 (3,7)
Storbritannien
4,5
5,0 (5,3)
USA
8,1
5,5 (5,5)
Kilde: Handelsbanken
I parentes: Handelsbankens Konjunkturprognose August 2021

2022p
7,6 (7,6)
4,2 (4,8)
7,0 (7,2)
2,3 (2,4)
7,7 (7,8)
4,4 (4,5)
4,5 (4,5)
4,1 (3,9)

2023p
7,2 (7,2)
4,1 (4,5)
6,5 (6,6)
2,2 (2,3)
7,5 (7,6)
4,8 (4,8)
4,8 (4,8)
3,5 (3,6)
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Renteprognoser

Ultimo året

Pengepolitisk rente
USA
Euroområdet
Sverige
Danmark
Storbritannien
Norge

2020
0,125
-0,50
0,00
-0,60
0,10
0,00

2021p
0,125 (0,125)
-0,50 (-0,50)
0,00 (0,00)
-0,60 (-0,60)
0,25 (0,10)
0,50 (0,50)

2022p
0,125 (0,125)
-0,50 (-0,50)
0,00 (0,00)
-0,60 (-0,60)
0,50 (0,25)
1,25 (1,25)

2023p
0,625 (0,625)
-0,50 (-0,50)
0,00 (0,00)
-0,60 (-0,60)
0,50 (0,50)
1,50 (1,50)

3-månaders interbankrente
USA, LIBOR
Sverige, STIBOR
Euro Area, EURIBOR
Danmark, CIBOR
Norge, NIBOR

2020
0,24
-0,05
-0,55
-0,23
0,49

2021p
0,20 (0,25)
-0,05 (-0,05)
-0,57 (-0,50)
-0,27 (-0,25)
0,85 (0,85)

2022p
0,30 (0,25)
-0,05 (-0,05)
-0,45 (-0,45)
-0,20 (-0,25)
1,60 (1,60)

2023p
0,85 (0,75)
0,00 (-0,05)
-0,45 (-0,45)
-0,20 (-0,25)
1,85 (1,85)

2-årig statsobligationsrente
USA
Euroområdet (Tyskland)
Sverige
Danmark
Finland
Storbritannien
Norge

2020
0,13
-0,71
-0,34
-0,63
-0,74
-0,07
0,28

2021p
0,40 (0,33)
-0,66 (-0,75)
-0,30 (-0,30)
-0,60 (-0,55)
-0,60 (-0,70)
0,85 (0,10)
1,10 (1,00)

2022p
0,70 (0,62)
-0,65 (-0,50)
-0,15 (-0,05)
-0,50 (-0,40)
-0,60 (-0,45)
1,25 (0,10)
1,45 (1,35)

2023p
1,30 (1,18)
-0,50 (-0,50)
0,15 (0,00)
-0,30 (-0,40)
-0,45 (-0,45)
1,25 (0,15)
1,65 (1,50)

5-årig statsobligationsrente
USA
Euroområdet (Tyskland)
Sverige
Danmark
Finland
Storbritannien
Norge

2020
0,36
-0,73
-0,30
-0,60
-0,70
-0,12
0,64

2021p
1,15 (0,95)
-0,46 (-0,58)
0,12 (0,03)
-0,40 (-0,40)
-0,35 (-0,50)
0,78 (0,25)
1,40 (1,30)

2022p
1,45 (1,15)
-0,28 (-0,28)
0,28 (0,28)
-0,15 (-0,15)
-0,15 (-0,20)
0,99 (0,35)
1,70 (1,60)

2023p
1,65 (1,60)
-0,05 (-0,20)
0,50 (0,35)
0,05 (-0,05)
0,10 (-0,10)
0,99 (0,40)
1,85 (1,70)

10-årig statsobligationsrente
USA
Euroområdet (Tyskland)
Sverige
Danmark
Finland
Storbritannien
Norge

2020
0,93
-0,56
0,03
-0,46
-0,40
0,19
0,96

2021p
1,70 (1,60)
-0,14 (-0,40)
0,35 (0,20)
0,15 (-0,05)
0,15 (-0,15)
1,30 (0,50)
1,75 (1,60)

2022p
1,95 (1,72)
-0,05 (-0,05)
0,50 (0,50)
0,25 (0,35)
0,25 (0,15)
1,65 (0,65)
2,05 (1,90)

2023p
2,20 (2,10)
0,20 (0,10)
0,70 (0,60)
0,50 (0,45)
0,45 (0,30)
1,65 (0,70)
2,20 (1,95)

2-årig swap
USA
Euroområdet
Sverige
Danmark
Storbritannien
Norge

2020
0,20
-0,52
-0,02
-0,18
0,03
0,59

2021p
0,50 (0,43)
-0,32 (-0,53)
0,15 (0,00)
-0,10 (-0,10)
0,84 (0,15)
1,55 (1,35)

2022p
0,90 (0,82)
-0,40 (-0,28)
0,20 (0,25)
0,00 (0,10)
1,30 (0,25)
1,80 (1,60)

2023p
1,50 (1,43)
-0,25 (-0,28)
0,50 (0,30)
0,20 (0,10)
1,76 (0,38)
2,00 (1,70)

5-årig swap
USA
Euroområdet
Sverige
Danmark
Storbritannien
Norge

2020
0,42
-0,46
0,13
-0,17
0,19
0,97

2021p
1,20 (1,02)
-0,05 (-0,27)
0,62 (0,38)
0,15 (0,05)
0,69 (0,33)
1,70 (1,60)

2022p
1,55 (1,25)
-0,03 (0,03)
0,68 (0,68)
0,40 (0,30)
1,08 (0,40)
2,00 (1,90)

2023p
1,75 (1,80)
0,17 (0,10)
0,90 (0,80)
0,60 (0,40)
1,47 (0,50)
2,15 (2,00)

10-årig swap
USA
Euroområdet
Sverige
Danmark
Storbritannien
Norge
Kilde: Handelsbanken

2020
0,91
-0,26
0,39
-0,03
0,40
1,29

2021p
1,75 (1,60)
0,21 (-0,02)
0,89 (0,60)
0,50 (0,30)
1,38 (0,65)
2,05 (1,90)

2022p
2,05 (1,77)
0,34 (0,34)
0,95 (0,90)
0,60 (0,70)
2,16 (0,80)
2,35 (2,20)

2023p
2,35 (2,15)
0,59 (0,49)
1,15 (1,00)
0,85 (0,80)
2,94 (1,00)
2,45 (2,20)

I parentes: Handelsbankens Konjunkturprognose August 2021
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Valutaprognoser

Ultimo året

EUR/SEK
USD/SEK
GBP/SEK
NOK/SEK
DKK/SEK
CHF/SEK
JPY/SEK
CNY/SEK

2020
10,04
8,18
11,21
0,96
1,35
9,29
7,92
1,25

2021p
9,90 (10,15)
8,61 (8,68)
11,51 (11,94)
1,01 (1,04)
1,33 (1,36)
9,25 (9,40)
7,65 (8,11)
1,34 (1,34)

2022p
9,55 (9,85)
8,38 (8,49)
11,51 (11,87)
0,98 (1,02)
1,28 (1,32)
9,01 (9,12)
7,51 (8,09)
1,31 (1,33)

2023p
9,60 (9,85)
8,29 (8,35)
11,85 (12,16)
1,00 (1,03)
1,29 (1,32)
9,06 (9,12)
7,44 (7,80)
1,30 (1,30)

EUR/USD
USD/JPY
EUR/GBP
GBP/USD
EUR/CHF
USD/CNY

1,23
103,22
0,895
1,37
1,08
6,53

1,15 (1,17)
112,50 (107,00)
0,860 (0,850)
1,34 (1,38)
1,07 (1,08)
6,43 (6,47)

1,14 (1,16)
111,50 (105,00)
0,830 (0,830)
1,37 (1,40)
1,06 (1,08)
6,40 (6,40)

1,16 (1,18)
111,50 (107,00)
0,810 (0,810)
1,43 (1,46)
1,06 (1,08)
6,40 (6,40)

EUR/DKK
SEK/DKK
USD/DKK
GBP/DKK
CHF/DKK
JPY/DKK

7,44
0,74
6,06
8,31
6,89
5,87

7,44 (7,45)
0,75 (0,73)
6,47 (6,37)
8,65 (8,76)
6,95 (6,90)
5,75 (5,95)

7,45 (7,46)
0,78 (0,76)
6,54 (6,43)
8,98 (8,99)
7,03 (6,91)
5,86 (6,12)

7,46 (7,46)
0,78 (0,76)
6,44 (6,32)
9,21 (9,21)
7,04 (6,91)
5,78 (5,91)

EUR/NOK
SEK/NOK
USD/NOK
GBP/NOK
CHF/NOK
JPY/NOK
Kide: Handelsbanken

10,47
9,80 (9,80)
9,70 (9,70)
1,04
0,99 (0,97)
1,02 (0,98)
8,53
8,52 (8,38)
8,51 (8,36)
11,70
11,40 (11,53)
11,69 (11,69)
9,69
9,16 (9,07)
9,15 (8,98)
8,27
7,57 (7,83)
7,63 (7,96)
I parentes: Handelsbankens Konjunkturprognose August 2021

9,60 (9,60)
1,00 (0,97)
8,29 (8,14)
11,85 (11,85)
9,06 (8,89)
7,44 (7,60)
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Analyser – ansvar og forbehold
Risikoadvarsel
Alle investeringer er forbundet med risici, og investor anbefales derfor selv at træffe beslutning om, hvorvidt en investering i nogen af de værdipapirer, der dækkes af denne analyse, er hensigtsmæssig på baggrund af investors konkrete investeringsformål, økonomiske situation og risikovillighed. Et finansielt instruments historiske afkast er ikke en garanti for et fremtidigt afkast. Værdien af finansielle instrumenter kan stige eller
falde, og der er ikke sikkerhed for, at man vil få hele den investerede kapital tilbage.

Analyser – ansvar og forbehold (Disclaimer)
Handelsbanken Capital Markets, en division af Svenska Handelsbanken AB (publ) (i det følgende samlet benævnt "SHB"), er ansvarlig for udarbejdelsen af analyserapporter. I Norden er SHB underlagt de respektive finanstilsyn, således Finansinspektionen i Sverige, Finanstilsynet i
Norge, Finanssivalvonta i Finland og Finanstilsynet i Danmark. Alle analyserapporter udarbejdes på baggrund af regnskaber og statistikoplysninger samt yderligere informationer, som SHB anser for at være troværdig. SHB har ikke foretaget nogen uafhængig kontrol af oplysningerne,
og SHB står ikke inde for, at oplysningerne er korrekte, nøjagtige eller fyldestgørende.
Hverken SHB eller nogen af SHB's koncernforbundne selskaber, deres ledende medarbejdere, direktører eller ansatte vil under nogen omstændigheder være erstatningsansvarlige over for andre for eventuelle direkte, indirekte, specielle skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af oplysninger i analyserapporterne, herunder uden begrænsning tab af fortjeneste, selv hvis SHB udtrykkeligt er blevet
gjort opmærksom på muligheden eller sandsynligheden for skadens opståen.
De synspunkter, der er indeholdt i SHB's analyserapporter, er udtryk for holdningerne hos SHB's ansatte og koncernforbundne selskaber og
afspejler nøjagtigt de respektive analytikeres personlige synspunkter pr. dags dato og er med forbehold for ændringer. Der er ingen sikkerhed
for, at fremtidige begivenheder vil være i overensstemmelse med sådanne synspunkter. Enhver analytiker, der nævnes ved navn i nærværende
analyserapport, står inde for, at de synspunkter, der fremføres heri og tillægges denne analytiker, nøjagtigt afspejler dennes individuelle syn på
de virksomheder eller de værdipapirer, der omtales i analyserapporten.
SHB udarbejder alene analyserapporter til orientering. Oplysningerne i analyserapporterne udgør ikke nogen personlig anbefaling eller tilpasset
investeringsrådgivning, og sådanne rapporter og synspunkter bør ikke danne grundlag for investeringsmæssige eller strategiske beslutninger.
Nærværende dokument udgør hverken helt eller delvist et tilbud om salg eller tegning af værdipapirer eller nogen tilskyndelse til accept af et
tilbud om at købe eller tegne værdipapirer. Ligeledes udgør dokumentet ikke på nogen måde noget kontraktligt eller forpligtende grundlag. Det
er ikke sikkert, at en tidligere udvikling gentages, og tidligere udvikling bør ikke ses som en indikation på fremtidig udvikling. Værdien af investeringer og afkastet derfra kan både falde og stige, og investorer kan risikere at tabe hele den oprindeligt investerede kapital. Investorerne har
ingen garanti for at tjene på investeringer, og de risikerer at tabe penge. Valutakurser kan medføre, at værdien af udenlandske investeringer og
afkastet derfra stiger eller falder. Nærværende analyseprodukt opdateres løbende.
SHB's analyserapporter eller dele heraf må ikke gengives eller videregives til tredjemand uden SHB's forudgående skriftlige samtykke. I nogle
jurisdiktioner kan videregivelse af nærværende dokument være begrænset ved lov, og de personer, der kommer i besiddelse af nærværende
dokument, bør holde sig orienteret om – og overholde – sådanne begrænsninger.
Rapporten dækker ikke nogen form for juridiske eller skattemæssige aspekter i forbindelse med udsteders planlagte eller nuværende gældsemissioner.

Vær opmærksom på følgende vigtige erklæringer vedrørende videregivelse af analyseoplysninger:
SHB-medarbejdere, herunder analytikere, aflønnes på grundlag af virksomhedens generelle lønsomhed. Aflønning af analytikere er ikke baseret
på specifikke serviceydelser inden for Corporate Finance eller Debt Capital Markets. Ingen del af analytikernes aflønning er eller vil være direkte
eller indirekte relateret til konkrete anbefalinger eller synspunkter ifølge analyserapporter.
SHB og/eller dennes koncernforbundne selskaber kan til enhver tid levere serviceydelser inden for Investment Banking mv., herunder corporate
banking og rådgivning om værdipapirer, til et hvilket som helst af de selskaber, der nævnes i SHB's analyser.
Vi kan fungere som rådgiver og/eller mægler for et hvilket som helst af de selskaber, der nævnes i vores analyser. SHB kan også gå efter Corporate Finance-opgaver for sådanne selskaber.
Vi køber og sælger værdipapirer, der er nævnt i vores analyser, fra kunder for egen regning. Vi kan derfor når som helst have en kort eller lang
position i sådanne værdipapirer. Vi kan også fungere som prisstiller (market maker) i værdipapirer i alle de selskaber, der er nævnt i denne
rapport. [Yderligere information og relevante oplysninger findes i vores analyserapporter.]
SHB, bankens koncernforbundne selskaber, deres respektive klienter, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere kan eje eller have
positioner i værdipapirer, der er nævnt i analyserapporter.
I forbindelse med ydelser vedrørende finansielle instrumenter kan Banken under visse omstændigheder betale eller modtage tilskyndelser, dvs.
gebyrer eller provisioner fra andre parter end kunden. Sådanne tilskyndelser kan være i form af både økonomiske eller ikke-økonomiske fordele. Hvis tilskyndelser betales til eller modtages fra tredjemand, er det en betingelse, at betalingen skal sigte mod at forbedre kvaliteten af ydelsen og betalingen må ikke forhindre Banken i at sikre kundens interesser. Kunden skal oplyses om eventuelle betalinger, som Banken modtager. Når Banken tilvejebringer investeringsanalyser, modtager Banken alene mindre ikke-økonomiske fordele. Sådanne mindre ikke-økonomiske fordele består af følgende:

Oplysninger eller dokumentation om et finansielt instrument eller en investeringsydelse, der er af generel karakter.

Skriftligt materiale frembragt af tredjemand, som er en udsteder, der er i gang med at markedsføre en ny emission.

Deltagelse i konferencer og seminarer vedrørende et specifikt instrument eller en specifik investeringsydelse.

Forplejning og/eller underholdning op til et rimeligt beløb.
Banken har vedtaget Retningslinjer for Analyser, som har til hensigt at sikre analytikernes og analyseafdelingens integritet og uafhængighed
samt at identificere faktiske eller mulige interessekonflikter i forhold til analytikere eller banken og at løse sådanne konflikter ved at eliminere
eller begrænse dem og/eller fremlægge sådanne oplysninger, som måtte være hensigtsmæssige. Som en del af kontrollen med interessekonflikter har banken indført restriktioner (vandtætte skotter) i kommunikationen mellem analyseafdelingen og andre afdelinger i banken. Endvidere
er analyseafdelingen organisatorisk adskilt fra Corporate Finance-afdelingen og andre afdelinger med lignende ansvarsområder. Retningslin-
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jerne for Analyse omfatter også regler for, hvordan betaling, bonus og løn må udbetales til analytikere, hvilke markedsføringsaktiviteter en analytiker må deltage i, hvordan analytikere skal håndtere egne og nærtstående parters værdipapirtransaktioner mv. Derudover er kommunikationen mellem analytikerne og pågældende selskaber underlagt restriktioner. I henhold til bankens etiske retningslinjer for Handelsbanken-koncernen skal bestyrelsen og alle bankens medarbejdere udvise høj etik i udførelsen af deres ansvarsområder i banken såvel som andre arbejdsopgaver. For fuldstændige oplysninger om bankens etiske retningslinjer henvises til bankens hjemmeside www.handelsbanken.com [Vælg: About
the bank – Sustainability at Handelsbanken – Sustainability – Policy documents and guidelines – Policy documents – Policy for ethical standards in the Handelsbanken Group]. (Dokumenterne er på engelsk). Handelsbanken har NUL-tolerance over for bestikkelse og korruption. Dette
er fastlagt i koncernens politik vedrørende bestikkelse og korruption. Forbuddet mod bestikkelse omfatter også et forbud mod at opfordre til,
arrangere eller acceptere bestikkelse beregnet for medarbejderens familie, venner, forretningsforbindelser eller bekendte. For fuldstændige
oplysninger om bankens anti-korrutionsretningslinjer henvises til bankens hjemmeside www.handelsbanken.com [Vælg: About the bank –
Sustainability at Handelsbanken – Sustainability – Policy documents and guidelines – Policy documents – Policy against corruption in the Handelsbanken Group.] (Dokumenterne er på engelsk)

Ved udsendelse i UK
SHB udsender analyserapporter i UK.
SHB er godkendt af de finansielle tilsynsmyndigheder i Sverige (Finansinspektionen) og UK (Prudential Regulation Authority (PRA)), og er underlagt visse regler fastsat af de engelske tilsynsmyndigheder PRA og Financial Conduct Authority (FCA). Nærmere oplysninger om omfanget
af SHB's godkendelse samt de regler, der er fastsat af PRA og FCA, kan rekvireres ved henvendelse til SHB.
Kunder i UK bør bemærke, at de i forbindelse med nærværende analyserapport ikke er omfattet af reglerne til beskyttelse af erhvervsinvestorer
(Financial Services Compensation Scheme) eller af FCA's regler i henhold til den engelske fondsbørslov af 2000 (UK Financial Services and
Markets Act 2000) (med senere ændringer) til beskyttelse af privatkunder.
Nærværende dokument må i UK kun udsendes til personer, der er godkendt, eller personer, der er undtaget inden for betydningen af den engelske fondsbørslov af 2000 (med senere ændringer) (eller eventuelle bekendtgørelser til samme) eller (i) til personer, der har professionel erfaring
med forhold, der vedrører investeringer i henhold til Artikel 19(5) i Bekendtgørelsen af 2005 til den engelske fondsbørslov af 2000 (Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen")), (ii) til højtformuende enheder (high net worth entities)
efter Bekendtgørelsens Artikel 49(2)(a)-(d), eller (iii) til personer, som er professionelle klienter efter Kapitel 3 i FCA's forretningsorden (Conduct
of Business Sourcebook) (i det følgende samlet benævnt "Relevante Personer").

Ved udsendelse i USA
Vigtigt angående videregivelse af tredjepartsanalyser:
SHB’s analyser er ikke udarbejdet til globalt brug og modtagere af SHB’s analyser skal være opmærksomme på, at i USA distribueres SHB’s
analyser af Handelsbanken Markets Securities, Inc., (“HMSI”), et af SHB’s koncernforbundne selskaber. HMSI udarbejder ikke analyser og har
ikke nogen analytikere ansat. SHB’s analyser og SHB’s analytikere er ikke underlagt FINRA's regler for analytikere, som har til formål at forhindre interessekonflikter ved bl.a. at forbyde visse aflønningsformer, begrænse analytikernes handel samt kommunikationen med de virksomheder, der er behandlet i analyserapporterne. SHB er ikke tilknyttet og har ikke noget forretningsmæssig eller aftalebaseret forhold til HMSI, der
med rimelig sandsynlighed vil have en indvirkning på SHB’s analyserapporter. Alle beslutninger vedrørende indholdet af analyserapporter træffes uden nogen former for input fra HMSI.
SHB's analyserapporter er i USA udelukkende beregnet til videregivelse til "større institutionelle investorer" i henhold til Rule 15a-6 i den amerikanske fondsbørslov (Securities Exchange Act of 1934). Alle større amerikanske institutionelle investorer, som modtager en kopi af en analyserapport, tilkendegiver og accepterer ved modtagelse af rapporten, at de ikke vil videregive analyserapporten eller gøre den tilgængelig for andre.
Amerikanske personer, der modtager SHB’s analyserapporter og ønsker at handle med en af de aktier, der omtales og gennemgås i disse rapporter, skal henvende sig til HMSI. HMSI er medlem af FINRA, tlf. nr. (+1-212-326-5153)
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