Uge 28 2020

Regnskaber bringer Tryg og B&O i fokus
Ferieuge med danske konkurser, SAS-trafiktal og kinesisk inflation
Regnskaber fra forsikringskoncernen Tryg og Bang & Olufsen er blandt højdepunkterne i løbet af ugen,
som til gengæld ikke byder på særligt mange nøgletal af den helt tunge kaliber. Da mange samtidig
holder sommerferie, kan der ventes en mere afdæmpet aktivitet på finansmarkederne. Amerikanerne er
dog tilbage igen efter den forlængede weekend i forbindelse med lørdagens nationaldag 4. juli, men den
amerikanske sæson for aflæggelse af regnskaber for andet kvartal starter først for alvor i uge 29.
Mandag
Danmarks Statistik kommer mandag med en opgørelse af antallet af konkurser og tvangsauktioner i juni
– et tal, der som følge af Covid-19-pandemien i øjeblikket får ekstra opmærksomhed. I maj var der 197
erklærede konkurser blandt virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, hvilket var 1
pct. flere end i april. Det kriseramte lavprisselskab Norwegian kommer desuden med trafiktal for juni,
mens dagens vigtigste nøgletal omfatter tyske fabriksordrer, detailsalget i eurozonen og fra USA det
amerikanske ISM-indeks for serviceindustrien.
Tirsdag
Bang & Olufsen kommer med regnskab for fjerde kvartal og dermed for hele regnskabsåret 2019/20. Her
vil fokus særligt være rettet mod forventningerne til det nye regnskabsår. Selskabet har netop afsluttet en
stor kapitalforhøjelse, hvor der blev solgt 81,8 mio. nye aktier til kurs 5. Det har tilført B&O et
nettoprovenu på 356 mio. kr. Flyselskabet SAS afleverer endvidere trafiktal for juni. Luftfartsselskabet
har netop sagt farvel til flere hundrede ansatte, efter at coronakrisen satte en brat stopper for flytrafikken.
Flere og flere fly er dog ved at komme i luften igen, men flyselskaberne kører med et kraftigt reduceret
program end før coronakrisen. Dagen byder også på tyske tal for industriproduktionen i maj.
Onsdag
Nationalbanken udgiver sin udlånsundersøgelse for andet kvartal 2020 – en kvartårlig kvalitativ
undersøgelse af de største penge- og realkreditters udlån til erhvervskunder og private. Desuden
offentliggør Boligsiden.dk sit markedsindeks for juni. Indekset viser udviklingen i gennemsnitlig
salgspris, salgstid og prisnedslag i juni sammenlignet med for en måned og et år siden.
Torsdag
Danmarks største forsikringsselskab, Tryg, kommer om morgenen med tal for udviklingen i andet
kvartal. Analytikerne vil her holde særligt øje med, om selskabet kan fortsætte sin høje organiske
præmievækst. Derudover bliver det interessant at følge, hvad Covid-19 har haft af betydning for
skadesniveauet. Sundhedskrisen har kostet selskabet mange penge på rejseforsikringer, men omvendt har
der været færre indbrud og længere mellem bilerne på vejene i nedlukningsperioden, hvilket har en
positiv effekt på skadesniveauet. Samtidig har Tryg i kvartalet forventeligt opnået et solidt afkast på
investeringssiden og indhentet en stor del af det tabte fra i første kvartal, da både kurser på aktier og
obligationer dykkede kraftigt. Danmarks Statistik kommer også med tal for udenrigshandlen, mens det
vigtigste nøgletal fra udlandet er udviklingen i inflationen i Kina.
Fredag
Her 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.
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