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Joe Biden bliver indsat som præsident
Fokus på regnskaber fra Procter & Gamble og Morgan Stanley
Amerikanerne tager onsdag hul på en ny præsidentperiode, hvor Joe Biden og hans ministre
skal forsøge at få landet på ret køl igen efter covid-19-krisen. Den tidligere centralbankchef
Janet Yellen ventes at blive den nye finansminister og hun ventes at bringe rigeligt med
likviditet til markedet. Det vil være et af markedets fokuspunkter i den kommende periode. På
selskabsfronten vil markedsdeltagerne have fokus på regnskabe fra blandt andet Morgan
Stanley og Proctor & Gamble.
Den kommende amerikanske præsident, Joe Biden, skal onsdag indsættes og sværge på, at
han vil gøre sit ypperste for at lede drømmenes land, USA. Det sker vanen tro den 20. januar
hvert fjerde år. Joe Biden bliver USA's 46. præsident.
Amerikanske Procter & Gamble, der står bag en lang række forbrugsvarer som Pantene, Gillette
og Duracell, kommer onsdag med regnskab for andet kvartal. Selskabet opjusterede
forventningerne i forbindelse med regnskabet for første kvartal, hvor der blev henvist til, at
udbruddet af coronavirus havde øget efterspørgslen på selskabets produkter, hvilket
resulterede i en organisk omsætningsvækst på 9 pct. i første kvartal.
Onsdag byder også på regnskaber fra Morgan Stanley, der fortsætter rækken af
bankregnskaber. Fredag leverede JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo regnskaber, der
umiddelbart var bedre end ventet, men aktierne faldt dog, hvilket blev tilskrevet skuffende
marginprognoser. Der leveres også regnskaber fra sygekassen Unitedhealth,
aluminiumsproducenten Alcoa og luftfartsselskabet United Airlines.
Onsdag aften leverer minekoncernen BHP sin markedsopdatering for det forskudte andet
kvartal. Det kan give lidt nyt om forretningsmiljøet for FLSmidth.
Der kommer også et par økonomiske nøgletal i form af de endelige forbrugerpriser for
eurozonen, hvor analytikerne venter en fastholdelse på et fald på 0,3 pct. Der leveres også tal
for det amerikanske boligmarked i form af NAHB’s boligmarkedsindeks, der for januar ventes
at holde niveauet på 86.
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