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Nøgletalsregn og tale fra Fed-chef
Konkurrentnyt til Vestas-aktionærer
Fredag er der konkurrentnyt til Vestas’ investorerne, når Siemens Gamesa præsenterer
regnskab for sit tredje kvartal. Fra den makroøkonomiske kalender kommer der et væld af
nøgletal fra både USA, eurozonen og Tyskland. I USA vil Jamens Bullard, chef for Federal
Reserve i St. Louis, også sætte ord på den økonomiske situation.
Vindmølleproducenten Siemens Gamesa offentliggør før børsen åbner sit regnskab for tredje
kvartal. Der er allerede offentliggjort foreløbige salgstal på omkring 2,7 mia. euro. Siemens
Gamesa nedjusterede for nyligt sine forventninger til hele regnskabsåret, hvor omsætningen nu
ventes at lande i den nedre ende af de tidligere udmeldte forventninger, som ligger i intervallet
10,2-10,5 mia. euro. Gruppens EBIT-margin justeres også, så den ventes at ende mellem et
minus på 1 pct. og 0 pct. Tidligere lød forventningen på 3-5 pct. Ændringen skyldtes primært
stigende råvarepriser og en forventning om højere omkostninger i forbindelse med Siemens
Gamesas 5.X platform, og derfor vil der blive lyttet efter nyt om den udvikling sammen med nyt
om forstyrrelser i forsyningskæden. Nedjusteringen og de stigende omkostninger rykkede også
til selskabets forventninger om breakeven i landvind, der nu først ventes at blive nået i 2023
mod tidligere 2022.
Dagen igennem drysser det ind med nøgletal, og fra morgenstunden lander der
arbejdsløshedstal for juni fra Danmark. Hvor der endnu ikke offentliggjort estimater. I maj lå
tallet på 3,6 pct.
Også Eurozonen kommer med en stribe tal for henholdsvis arbejdsløshed, BNP-vækst og den
foreløbige udvikling i forbrugerpriserne. Sidstnævnte ventes at ligge på 0,7 pct. i juli, mens tallet
lå på 0,9 pct. samme måned sidste år.
Fra USA er byder eftermiddagen på det endelige tillidsindeks fra Michigan, som ventes at lande
på 80,8 i juli, hvilket er helt på linje med måneden forinden. Den amerikanske økonomi vil
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desuden blive adresseret, når James Bullard, chef for Federal Reserve i St. Louis, taler klokken
15.
Med venlig hilsen
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