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Global nedlukning - vækstkollaps og usikker genopretning



Blot udsigt til små stigninger i obligationsrenter



Danmark: Relativt positive udsigter og stærkere DKK

Global nedlukning - vækstkollaps og usikker genopretning
Handelsbanken har netop udsendt ny global konjunkturprognose
med titlen ”Global nedlukning” (kan findes her). Her kommer vi med
vores bedste bud på et økonomisk hovedscenarie i denne usikre
coronakrise-tid, hvor vi aktuelt oplever en økonomisk nedgang af
historisk dimension. Vores hovedscenarie er, at vi vil se en genopretning af økonomierne i løbet af anden halvår i takt med, at de
vestlige økonomier så småt genåbner. Dette ventes især at tage
fart henover sommeren, men der bliver tale om en relativt gradvis
bedring i aktiviteten. I dette scenarie ventes den globale vækst igen
at blive positiv i 3. kvartal, hvor folk igen vil kunne bevæge sig mere
frit rundt og langsomt vende tilbage til et mere normalt forbrugsmønster. En del af det opsparede forbrugsbehov inden for varige
goder ventes udløst, samtidig med at aktiviteten på boligmarkedet
vil begynde at stige igen. Virksomheder vil gradvist blive mere optimistiske, efterhånden som efterspørgslen stiger og vil igen begynde at ansætte og investere. Dette vil få støtte fra massive finanspolitiske og pengepolitiske tiltag. Men fortsat usikkerhed om
Covid-19-smitteudbredelsen betyder, at der bliver tale om afdæmpet vækst i 2. halvår af 2020, også efter de formelle nedlukningsrestriktioner helt er fjernet. Dertil kan lægges, at øgede omkostninger for virksomheder med hensyn til genansættelser og finansieringsomkostninger vil indebære en langsom genopretning. Der er
naturligvis en del usikkerhed tilknyttet dette scenarie, herunder ikke
mindst at jo længere tid smittespredningen ikke er under fuld kontrol, og jo længere tid økonomierne er lukket ned, desto større vil
de økonomiske omkostninger blive. I den forbindelse kan der meget vel blive tale om mere permanente tab af økonomisk aktivitet
og job. Aktuelt ser det ud til, at nedlukningerne i Europa og USA vil
vare længere end tilfældet var i Kina. Europas nedlukning ser også
ud til at blive mere omfattende end i USA, og Europas økonomi var
i forvejen mere sårbar end den amerikanske. Vi skønner derfor, at
genopretningen i euroområdet vil blive langsommere end i USA (se
figur).

Handelsbankens renteforventninger


Vi forventer, at Federal Reserve har sat renten i
bund og fremadrettet vil fokusere på QE og likviditetsmæssige tiltag i det omfang, som der vurderes,
der skal til for at opretholde markedernes funktion.



ECB’s Lagarde har været tydelig i sin udmelding
om, at ECB vil gøre, hvad der skal til. Renten ventes der dog ikke rørt ved, men der kan ske yderligere ændringer i QE samt diverse likviditetsfremmende instrumenter.



Nationalbanken forventes at holde renten uændret,
og der ventes således ikke yderligere enegang her.
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Europa i langsommere genopretning

Korte renter fikseret på lave niveauer …
Overordnet deler de generelle markedsforventninger vores syn på,
at verdens centralbanker ikke vil hæve renterne inden for vores
makroøkonomiske prognosehorisont på tre år. Styringsrenterne er
sat i bund, og det er nu fortrinsvist andre instrumenter, der er i fokus
hos centralbankerne, herunder især opkøbsprogrammer af gældspapirer samt likviditetsstyringsinstrumenter. Disse instrumenter vil
fortrinsvist blive benyttet til at støtte finansmarkedernes funktion for
at undgå uhensigtsmæssige udsving, herunder som vi har set det i
eksempelvis USD-kurs og kreditspænd. I euroområdet vil der i særdeleshed være fokus på landekreditspænd, hvor især Italien er i
fokus. I både USA og euroområdet har centralbankerne meldt ud,
at de er parate til at benytte alle værktøjer, og vil gøre hvad der skal
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til. Herunder har man indikeret, at der ikke er en øvre grænse for
opkøbsprogrammer (QE). Da styringsrenterne er sat i bund, er der
altså ikke umiddelbart udsigt til de store ændringer i den korte ende
af rentekurven over de kommende år. Men vi har dog set visse udsving i de korte pengemarkedsrenter, til trods for at styringsrenterne er sat i bund. Det har primært kunnet tilskrives likviditetsknaphed, herunder især på USD. Markedet er dog siden blevet oversvømmet med USD som følge af swapline-arrangementer med Federal Reserve i USA. Det har taget presset af de korte USD-renter
samt USD (se figur). ECB har for sin del senest presset de korte
pengemarkedsrenter en ekstra tand nedad. På det nylige rentemøde foretog ECB således en form for skygge-rentenedsættelse
med en sænkning af rentesatserne på de kommende TLTRO3-auktioner (helt ned til -1%) samt lancerede en stribe kortere låneoperationer (PELTROs) med en rente på -0,25%. Det skete for at støtte
likviditeten i det finansielle system og få bankerne til at låne mere
ud. Dermed er der altså udsigt til en stram styring af de korte pengemarkedsrenter på et lavt niveau fra centralbankernes side, og vi
ser ikke anledning til, at dette vil ændre sig meget i det kommende
års tid. Aktuelt er centralbankerne i krisebekæmpelsestilstand, hvor
de ikke nødvendigvis agerer på de ordinære møder, ikke benytter
de traditionelle værktøjer og ikke styrer konkret efter pengepolitiske
mål såsom inflation. Det er også svært, idet de har tilkendegivet
stor usikkerhed i bedømmelsen af de økonomiske konsekvenser af
Covid-19, og har i stedet for at komme med hovedscenarier for
vækst og inflation benyttet sig af advarsler om, hvor galt det kan gå,
hvis ikke politikerne tager over og øger den finanspolitiske indsats.
Med andre ord har centralbankerne i vid udstrækning kastet håndklædet i ringen angående mere konjunkturprægende tiltag, og vil
nu blot søge at opretholde ro og orden på finansmarkederne samt
hjælpe staterne med at finansiere redningspakkerne.

Centralbanker presser korte renter ned igen
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… og lange obligationsrenter stiger blot langsomt
Siden coronakrisen tog fart fra slutningen af februar har obligationsrenterne været igennem en volatil udvikling, hvor renterne i første
omgang faldt kraftigt som følge af mere nedtonede udsigter for økonomi og inflation. Rentefaldene på lange statsobligationer var noget
større i USA (og dels Storbritannien) end i tyske og danske statsrenter. Det hang sammen med, at der her var mere rum for rentenedsættelser fra centralbankernes side end i ECB, hvor styringsrenten allerede var sat i bund. Efterfølgende steg statsrenterne
imidlertid igen, og her var det primært de europæiske statsrenter,
som trak opad. Det skyldtes især udsigterne til øget pres på gældsfinansieringen af hjælpepakker i forbindelse med coronakrisen. Det
øger udbuddet af statsobligationer og dermed renterne. Ind til videre er der i runde tal udsigt til mindst USD 3.000 mia. nye udstedelser i USA og knapt EUR 1.000 mia. i euroområdet, og der vil
med høj sandsynlighed følge mere efter. Dertil kan lægges de
øgede kreditpræmier, især blandt de hårdest virusramte lande såsom Italien og Spanien, der i forvejen var dem, der stak ud som
problemlande på gældssiden.
Vi forventer, at de lange renter i USA og Europa vil være under
gradvist pres opad i de kommende par år, efterhånden som et rekordudbud af statsobligationer vil materialisere sig, samtidig med
at en økonomisk genopretning på bagsiden af corona-recessionen
tager form. Det vil dog være en meget gradvis og skrøbelig tendens, idet flere risici fortsat er til stede. Det drejer sig om risikoen
for nye corona-smittebølger, risiko for mere permanent skade på
økonomierne, risiko for efterfølgende bankkriser og risikoen for en
6. maj 2020

Udsigt til lille rentestigning i 10-årige statsrenter

Kilde: Macrobond, Handelsbanken

2

tydeligere de-globaliseringstendens eksempelvis relateret til Kina.
Derudover vil centralbankerne øge deres balancer massivt (se figur) i form af fortsat store opkøb af obligationer, hvilket vil lægge
låg over renteudviklingen. Selvom det ikke er et specifikt mål i pengepolitikken, sådan som det eksempelvis er tilfældet i Japan, vil der
utvivlsomt herske en form for uformel rentekurvekontrol, hvor for
store stigninger i obligationsrenterne ikke vil blive tilladt. Vi venter
dog, at renten på den tiårige statsobligation i USA kun vil stige med
1%-point frem til udgangen af 2022 (se figur nederst på forrige
side). Vi forventer, at stigningen i den tilsvarende tyske statsobligation vil blive endnu mindre, hvor renten blot når 0% i 2022.
Sammen med faldene på aktiemarkederne i begyndelsen af marts,
oplevede kreditspændene et udadgående pres, hvilket kom til udtryk i øgede swaprentespænd. Dog var udviklingen knap så dramatisk som på aktiemarkederne, hvilket især skyldtes, at centralbankerne reagerede hurtigt med likviditetsstøtte og lånefaciliteter til
banker og virksomheder. Efterfølgende er toppen taget af presset
på swaprentespændene. Vi finder det sandsynligt, at kredit- og
swaprentespændene fortsat vil være forhøjede en tid endnu, indtil
vi som minimum har set afslutningen på de nedlukningstiltag, der
har til hensigt at stoppe smittespredningen af Covid-19. Ser vi frem
til senere på året og ind i 2021 forventer vi, at der vil være et generelt pres for yderligere spændindsnævring i sammenhæng med, at
statsstøtten til økonomisk genrejsning stiger, da der er en historisk
sammenhæng mellem disse. Men da USA eksempelvis har planer
om at udstede gæld for USD 3.000 mia. i 2. kvartal, kan der muligvis
allerede blive en effekt her (se figur).

Stigning i G3-balancer lægger låg over renter
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USA: Swaprentespænd bør dæmpes yderligere
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Danmark: Relativt positive udsigter og stærkere DKK
I vores nye globale konjunkturprognose forventer vi, at Danmark i
det store hele følger udviklingen i Europa med hensyn til en markant nedgang i den økonomiske aktivitet på kort sigt, især da Danmark var hurtig til at lukke ned for økonomien, efterfulgt af en gradvis bedring i 2. halvår. Heldigvis ser tiltagene for at bekæmpe virusudbredelsen ud til at være succesfulde, og der er på den baggrund
udsigt til, at økonomien langsomt vil blive lukket mere op i de kommende måneder. Som følge af relativt sunde balancer i både den
offentlige og private sektor op til krisen samt den mindre konjunkturfølsomme danske eksportsektor, ser vi mulighed for, at Danmark
kan klare sig noget bedre gennem krisen end mange andre lande.
Den offentlige gæld var lav inden virusudbruddet ramte, og selv
hvis yderligere finanspolitiske pakker bliver introduceret i den kommende tid, ser vi en lille risiko for, at situationen omkring de offentlige finanser bliver ustabil. Dette udgangspunkt har sandsynligvis
medvirket til at værne DKK mod svækkelsespres i en ny risikofyldt
tid.
Siden Nationalbanken gik mod strømmen og foretog en isoleret
renteforhøjelse i marts, har vi set en effekt i form af en stærkere
DKK over for EUR, som nu bevæger sig tæt på centralpariteten. De
seneste tal for valutareserven fra Nationalbanken har da også vist,
at der ingen interventionsaktivitet var i april. En del af styrkelsen
skyldes dog også, at pengemarkedet er blevet drænet for DKK-likviditet under corona-krisen, men Nationalbanken har senest optaget lån på statens vegne i udenlandsk valuta for at stabilisere denne
udvikling. De danske pengemarkedsrenter (såsom Cibor 3M) er
dog fortsat tæt på de højere niveauer oven på marts-stigningen
modsat udviklingen i de tilsvarende pengemarkedssatser i euroområder (se figur). Vi forventer umiddelbart ingen renteændringer fra
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Nationalbanken i vores prognosehorisont og dermed en uændret
indskudsbevisrente på -0,60%.
Med hensyn til obligationsrenterne var rentespændet til Tyskland i
den 10-statsobligation også under pres udad i løbet af marts, men
er på det seneste indsnævret en smule igen. Der er dog tale om en
rentespændudvidelse i ’miniskala’ i forhold til mange andre europæiske landes renter. Vi forventer en yderligere indsnævring/normalisering af rentespændet det kommende år, i takt med at økonomierne vender tilbage fra den aktuelle krisetilstand. Herhjemme er
swaprentespændet efter en kortvarig udvidelse i marts faldet markant tilbage, og det ligger nu lavere end inden corona-krisen ramte.
Vi forventer også en vis normalisering her, hvorfor swaprenterne
altså ses at kunne stige lidt mere end de tilsvarende statsrenter.
Endelig er de 30-årige realkreditrenter ligeledes faldet tilbage oven
på stigningen i marts, og rentespændet i forhold til statsobligationer
er tilbage omkring niveauet inden coronakrisen for alvor tog fat i
slutningen af februar (se figur). Vi venter ikke de store ændringer i
dette rentespænd over det kommende år.
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Analyser – ansvar og forbehold (Disclaimer)
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.
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Endvidere er analyseafdelingen organisatorisk adskilt fra Corporate Finance-afdelingen og andre afdelinger med lignende ansvarsområder.
Retningslinjerne 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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