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Sommerferiestemningen overtager markederne
Teknologiaktierne står fortsat øverst på ønskelisten
De store amerikanske teknologiaktier er i den seneste periode gået fra rekord til rekord, og det
har også været med til at trække det teknologitunge Nasdaq-indeks i rekord. Den tyske
softwaregigant SAP var torsdag også på rekordkurs efter en bedre end ventet udvikling i andet
kvartal, og flere positive meldinger fra teknologiselskaberne kan fredag være med til at
understøtte det generelle aktiemarked, der i den grad har taget ja-hatten på med håbet om en
hurtig genopretning. Fredagen står i sommerferiestemningens tegn, og her kan salgstal fra
Taiwan Semis dog være med til at give aktiemarkedet endnu et boost.
Den taiwanesiske mikrochipgigant Taiwan Semiconductors er fredag klar med salgstal for juni.
Salget af mikrochips ses normalt som et godt barometer for den globale økonomi, hvor
forventningerne til en hurtig genopretning er fortsat med at blive øget siden bunden i marts.
Fredag kan markedsdeltagerne se frem til danske inflationstal for juni. I maj var inflationen på
et rundt nul for anden måned i træk, når man måler priserne op mod samme måned sidste år.
Fra USA leveres tal for producentpriserne, hvor der i juni ventes en fastholdelse på 0,4 pct. i
forhold til maj. Eksklusive salget af fødevarer og energi ventes en stigning på 0,1 pct.
sammenlignet med faldet på 0,1 pct. for måneden forinden.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank & Nordjyske Bank
Dagsfokus-nyhedsbrevet er udarbejdet i samarbejde med Ritzau Finans. Ringkjøbing Landbobank, Nordjyske Bank og Ritzau Finans leverer
informationen, som er et supplement og et hjælpeværktøj, hvori Ringkjøbing Landbobank, Nordjyske Bank og Ritzau Finans fraskriver sig ansvaret
for eventuelle fejl og fraråder desuden, at man laver dispositioner alene på baggrund af dette materiale. Du er meget velkommen til at kontakte din
bankrådgiver for yderligere information.

Ringkjøbing Landbobank
9732 1166, post@landbobanken.dk

Nordjyske Bank
9870 3333, post@nordjyskebank.dk

