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Topdanmark skyder regnskabssæsonen i gang
Biden overtager roret fra Trump
Den danske regnskabssæson skydes noget uvant i gang med regnskabet fra Topdanmark, der
har overhalet konkurrenten Tryg, der plejer at være først af de store danske selskaber med
kvartalstallene. I USA fortsætter regnskabssæsonen med kvartalstal fra de store banker samt
Procter & Gamble, Intel og IBM. Ugen begynder stille og roligt med fraværet af amerikanerne,
der mandag holder Martin Luther King Day, og tirsdag er sidste dag som præsident for Donald
Trump, der onsdag overdrager embedet til Joe Biden. Torsdagen byder på rentemøde hos Den
Europæiske Centralbank.
Mandag
De amerikanske finansmarkeder har lukket mandag grundet Martin Luther King Day, og det
betyder også, at aktiviteten i Europa vil være begrænset med færre nyheder samt fraværelse af
amerikanske aktører.
Den britisk-australske minegigant Rio Tinto er mandag aften klokken 22.30 klar med
produktionstal for fjerde kvartal. Det kan give lidt nyt til FLSmidth-investorerne om
efterspørgslen hos en af det danske selskabs kunder til mineudstyr.
Tirsdag
Den amerikanske olieservicekoncern Halliburton er tirsdag over middag klar med sit regnskab
for fjerde kvartal. Det kan give et indblik i sundhedstilstanden for et selskab, der har samme
kundegruppe som Maersk Drilling. Opmærksomheden vil blandt andet være på, om
salgsnedturen er bremset efter et dyk på 46 pct. i tredje kvartal. Her var det især et salg dyk på
67 pct. i Nordamerika, der trak ned.
Den amerikanske regnskabssæson fortsætter med et par bankregnskaber. Bank of America og
Goldman Sachs er tirsdag over middag i ilden med regnskaber for fjerde kvartal. Her vil blandt
andet være fokus på nettorentemarginalen og handelsindtægterne.
Onsdag
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.
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.
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Torsdag
Brd. Klee, der leverer tekniske komponenter og transmissionsprodukter til maskinbyggere og
produktionsvirksomheder, venter i regnskabsåret 2020/21 lidt højere resultat efter at
overskuddet på bundlinjen blev mere end halveret i 2019/20. Torsdag leverer koncernen sin
markedsopdatering for det forskudte første kvartal, hvor fokus vil være på, i hvilken grad
nedlukningen påvirker forretningsklimaet.
Den amerikanske mikrochipgigant Intel er torsdag aften aktuel med sit regnskab for fjerde
kvartal. I forrige uge var der rygter fremme om, at Intel overvejer at spørge Samsung Electronics
og Taiwan Semiconductor om at producere nogle af sine mest sofistikerede mikrochips, hvilket
vil være en stor exit for Silicon Valley-pioneren. Intel her i flere år haltet efter Nvidia og AMD, der
tager markedsandele fra det tidligere så toneangivende selskab. Analytikerne venter mere
modvind i 2021 med et fald i salget på 6 pct.
Der kommer også regnskab fra den hedengangne it-gigant IBM, der har set faldende
aktiekurser siden toppen i 2013, og i 2018 forsøgte selskabet at sætte gang i væksten med
opkøbet af Red Hat.
Den Europæiske Centralbank, ECB, holder rentemøde, hvilket afsluttes med rentemeddelelsen
torsdag klokken 13.45 og den efterfølgende pressekonference med førstekvinden, Christine
Lagarde. Ved det seneste rentemøde i december lempede ECB endnu mere på pengepolitikken
ved at forhøje pandemiopkøbene med 500 mia. euro til 1850 mia. euro, og fokus vil ved
torsdagens rentemøde være, på meldinger om hvor lang tid ECB vil lempe på pengepolitikken.
Fredag
Topdanmark har været lidt i modvind i de seneste måneder, efter at regnskabet for tredje
kvartal skuffede markant på forsikringsdriften. Forsikringsselskabet skuffede med både vejrog storskader samt afløbsgevinsterne. Endvidere blev Topdanmark også ramt af mange skader
på husforsikringer, idet de forrige kvartalers nedbør udviklede sig til svampeskader. I fredagens
regnskab for fjerde kvartal vil investorerne kigge, efter om initiativerne for at løfte indtjeningen
heriblandt prisforhøjelser er succesfuld. Topdanmark har i fjerde kvartal også kunnet se mere
konsolidering i finanssektoren, hvor Alm. Brand solgte sine bankaktiviteter til Sydbank, der så
smed Topdanmark på porten og indgik et partnerskab med Alm. Brand i stedet. Den store
danske konkurrent, Tryg, annoncerede også det næsten 35 mia. dollar store opkøb af en del af
det britiske forsikringsselskab RSA, der blandt andet ejer Codan Forsikring.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank & Nordjyske Bank
Ugefokus-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

