Onsdag 02.12.2020

Dagens vigtigste nyheder


Ørsted - Skattestyrelsen har fremsat milliardkrav



Vestas vinder ordre på 534 MW i Brasilien



Carlsberg - Citigroup hæver kursmål til 1120 kr.



G4S - Gardaworld løfter købstilbud til 235 pence per aktie

Aktiemarkedet ser onsdag ud til at skulle åbne lidt lavere. Dermed kan det blive
anden dag i træk med fald for de danske aktier, der tirsdag ikke formåede at nyde
godt af de positive vinde, som herskede på de fleste udenlandske børser.
Futuremarkedet indikerer kl. 7.10, at de tre amerikanske indeks vil åbne mellem 0,1
og 0,2 pct. lavere med det største fald til Dow Jones indekset. Samme tendens
spores i DAX-indekset, der ligger lavere med 0,3 pct.
Futures har fået et marginalt løft, efter at Bloomberg News har rapporteret, at Pfizer
og Biontech har fået godkendt deres bud på en coronavaccine til brug i
Storbritannien.
Herhjemme ventes Ørsted i fokus fra åbningen. Selskabet meddelte sent tirsdag, at
Skattestyrelsen har fremsat et milliardkrav om beskatning i 2015 og 2016 af to
britiske havmølleparker - en afgørelse, som Ørsted er uenig i.
G4S vil givetvis også tiltrække en del opmærksomhed, efter at Gardaworld onsdag
morgen hævede sit købstilbud til 235 pence per aktie.
Internationalt er fokus så småt vendt tilbage til forhandlingerne om en fjerde
hjælpepakke i USA, ligesom der vil blive holdt øje med indholdet af
konjunkturrapporten Beige Book fra Federal Reserve i aften.

Børsdata
Aktier
C25 | -0,94% | 1.581,62 | +26,1% ytd
Dow Jones | +0,63% | 29.823,92 | +4,5% ytd
S&P 500 | +1,13% | 3.662,45 | +13,4% ytd
Nasdaq | +1,28% | 12.355,11 | +37,7% ytd
FTSE 100 | +1,89% | 6.384,73 | -15,3% ytd
DAX | +0,69% | 13.382,30 | +1,0% ytd
Stoxx 600 | +0,94% | 3.525,24 | -5,9% ytd

Råvarer
Brent-olie | -0,6% | 47,14 dollar
WTI-olie | -0,8% | 44,21 dollar
Guld | -0,2% | 1812,55 dollar
Kobber | -0,3% | 7677,00 dollar

Valuta
EURUSD | +0,02% | 1,2074 dollar
USDJPY | +0,16% | 104,50 yen
EURJPY | +0,21% | 126,19 yen
GBPUSD | 0,00% | 1,3420 dollar

Futures
S&P 500 | -0,2% | 3651,50
DAX | -0,4% | 13.335,50

Avisuddrag
Børsen:

LOKAL PRODUKTION STYRKET UNDER CORONAKRISE
Ordretilgangen eksploderer hos danske underleverandører. Fabrikslukninger i hele
verden har fået virksomheder til at trække produktion tættere på. Det sker for at
mindske forsyningsrisikoen. Ekspert frygter tilbageslag, når verden åbner. (Forside,
side 6-8)
ERHVERVSLIVETS INVESTERINGER LÆGGER CORONACHOK BAG SIG
Økonomer frygtede corona ville give kæmpe dyk i investeringerne som efter
finanskrisen. Men sådan er det langt fra gået. (Side 8)
Jyllands-Posten:

AMAZON VIL CHARME SIG IND PÅ DANSKE VIRKSOMHEDER
Den amerikanske nethandelsgigant Amazon buldrer frem på alle markeder under
pandemien og lægger nu an til en charmeoffensiv over for danske virksomheder.
(Forside, side 6–7)
MAGASINS BRITISKE EJER ER TRUET AF LUKNING
Selv om Magasins britiske ejer er i store vanskeligheder, så kommer det ikke til at
have indflydelse på den danske kæde, oplyser økonomidirektør. (Side 14)
Berlingske Business:

AMAZON KOMMER - MEN DANSKE NETBUTIKKER HAR RUSTET SIG
Med Sverige som brohoved er Amazon ved at etablere sig i Norden. Men effekten på
lokale e-handlere bliver mindre end frygtet, vurderer en ny rapport. Øget omsætning
under coronakrisen har nemlig fået danske netbutikker til at oppe sig på pris, udvalg
og levering. (Side 4-5)
SKATTESTYRELSE KRÆVER 6,6 MIA. KR. AF ØRSTED
Energiselskabet Ørsted skal ifølge Skattestyrelsen betale dansk skat for to britiske
havvindmølleparker. (Side 6)
Financial Times:

SALESFORCE KØBER SLACK FOR 27,7 MIA. DOLLAR
Salesforce drager fordel at hjemmearbejde-effekten på cloud computing med købet
af arbejdsplads-chat-appen Slack for 27,7 mia. dollar. Dermed indledes en indædt

kamp mod Microsoft i et af de hotteste hjørner af teknologimarkedet. (SALESFORCE
TO BUY SLACK FOR 27.7 BLN. DOLLARS)
Wall Street Journal:

GOOGLE, FACEBOOK OG AMAZON VINDER I PANDEMIOMFORMNING AF
ANNONCEFORBRUG
For første gang er mere end halvdelen af amerikanske annonceringsomkostninger
gået til digitale platforme. Det afspejler markedsførings-strategiændring efter at
pandemien ramte branchen i år. (GOOGLE, FACEBOOK AND AMAZON GAIN AS
PANDEMIC RESHAPES AD SPENDING)
The Times:

DEBENHAMS FORSVINDER NÆSTE ÅR
High Streets er sunket ned i mere elendighed, efter at Debenhams vil starte på
afvikling af samtlige butikker. Detailhandleren meddelte sin beslutning i går, efter at
JD Sports trak sig ud af redningsforhandlinger. Omkring 25.000 job er i fare.
(DEBENHAMS TO DISAPPEAR IN NEW YEAR)

Market movers
Ørsted (-0,44%, 1119,00). Skattestyrelsen har i en administrativ afgørelse fremsat et
milliardkrav mod Ørsted om beskatning i 2015 og 2016 af selskabets britiske havmølleparker
Walney Extension og Hornsea 1.

Det meddelte Ørsted sent tirsdag i en børsmeddelelse. Selskabet er helt uenig i
afgørelsen og vil tage sagen videre i Landsskatteretten.
Skattestyrelsens krav er på 5,1 mia. kr. samt renter på yderligere 1,5 mia. kr.
- Skattestyrelsens afgørelse beror på en klar misforståelse af risici og værdiskabelse i
vores forretningsmodel for udvikling, konstruktion og drift af havvindmølleparker,
skriver Ørsted.

Skattestyrelsen har fremsat milliardkrav mod Ørsted. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix.

Vestas (-2,55%, 1243,00) har vundet en onshore-ordre i Brasilien på i alt 534 megawatt
(MW).

Det oplyste selskabet tirsdag aften.
Vestas skal levere 29 V150-4.3 MW møller og 91 V150-4.5 MW-møller til Casa Dos
Ventos Energias Renoveveis, der står bag projektet Rio de Vento. Kontrakten er med
levering og idræftsættelse samt en 20-årig servicekontrakt.
G4S (-0,03%, 18,35) er i fokus, efter at Gardaworld onsdag morgen har løftet sit købstilbud
på den dansk/britiske sikringskoncern til 235 pence per aktie.

Canadiske Gardaworld havde tidligere budt 190 pence per aktie, hvilket dog er blevet
afvist af G4S' bestyrelse samt af større aktionærer.
Allerede tirsdag skrev Blomberg News med henvisning til anonyme kilder, at den canadiske
sikringskoncern var på vej med et forhøjet købstilbud.

Carlsberg (-0,02%, 928,20) har fået sit kursmål løftet til 1120 kr. fra tidligere 1020 kr. af
analytikerne i den amerikanske storbank Citigroup.
Det skriver Reuters.

Udland
USA
Efter den bedste november i historien fortsatte de amerikanske aktier op tirsdag til
rekordniveauer. Vaccinehåb, solide industrital fra Kina og en mulig stimulusaftale var
årsagen til den øgede risikoappetit.
Den positive stemning løftede markedet i bred forstand med plusser i både
teknologisektoren og i de cykliske sektorer.
Derfor sluttede det brede S&P 500-indeks i rekord efter en stigning på 1,1 pct. til
3662,41 indekspoint, mens Nasdaq ligeledes lukkede i ny top, da det steg 1,3 pct. til
12.355,11 point. Dow Jones gik desuden frem med 0,6 pct., men ligger stadig en
spids under sin senest rekord i 30.046,24 point.
Onsdag morgen giver tirsdagen rekorder anledning til et lille rekyl i futuresmarkedet,
der falder 0,1-0,2 pct.
SØGER OM GODKENDELSER
På vaccinefronten var tirsdagens nyheder netop positive, da både Pfizer og
Moderna søgte de europæiske sundhedsmyndigheder om godkendelse af deres
respektive coronavacciner, som i fase 3-forsøg har vist 94-95 pct. effekt.
Fra økonomien kom også gode nyheder. I Kina accelererede landets
fremstillingssektor igen i november, da PMI steg til 54,9 i november fra 53,6 i oktober
og mod ventede 53,5, ifølge Bloomberg News.
Nøgletallene var omvendt svage i USA tirsdag, men to senatorer, demokratiske Mark
Warner og republikanske Susan Collins, lagde til gengæld et fælles kompromisforslag
til en stimulusaftale frem på 908 mia. dollar.

TEKNOLOGI TRAK OP
I S&P 500-indekset toppede kommunikationsservice med et plus på 2,0 pct., mens
finansaktierne også gik op med 1,6 pct. Den vigtige it-sektor steg desuden med 1,4
pct. Kun industri endte i rødt med minus 0,2 pct.
Den udvikling spejledes også blandt de store selskabsnavne, hvor Apple med et plus
på 3,1 pct. vægtede tungest og bidrog mest til fremgangen i indekset. Facebook, der
gik op med 3,5 pct., trak sin del af læsset, ligesom Alphabet med en stigning på 2,3
pct. også blandede sig. Amazon gik desuden op med 1,6 pct., mens Microsoft blev
løftet 1,0 pct.

Teknologiaktierne klarede sig godt på Nasdaq-børsen tirsdag. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix.

Der var også plusser til bankerne, hvor USA's største af slagsen, JPMorgan Chase,
lagde sig i front med en stigning på 1,6 pct., mens Bank of America vandt 1,9 pct.
Ellers var der fremgang til USA's største sygekasse, Unitedhealth, som lagde en
prognose for 2021 frem denne tirsdag. Selskabet venter til næste år en omsætning
på 277-280 mia. dollar og et justeret nettoresultat på 17,75-18,25 dollar per aktie. Det
var en anelse i underkanten af konsensus, ifølge Bloomberg News, men buddet for

omsætningen og indtjeningen i 2020 var til gengæld en anelse bedre. Unitedhealth
vandt 1,4 pct.
Der var også fokus på Exxon Mobil, som mandag aften annoncerede sin største
nedskrivning i nyere tid på 17-20 mia. dollar, da oliekæmpen er ramt af dette års
kollaps i energipriserne. Koncernen pointerede dog, at den vil overgå de fastsatte mål
om at skære investeringerne med 10 mia. dollar og om at sænke udgifterne med 15
pct.
Exxon Mobils aktie steg 1,0 pct.
ZOOM SATTE SIG
En af coronanedlukningernes helt store vinder har været Zoom Video
Communications, der dog satte sig med 15,1 pct. tirsdag. Regnskabet for tredje
kvartal mandag aften var bedre end ventet. Aktien, som er steget med 500 pct. i
2020, blev dog trykket ned af, at investorer og analytikere nu ser frem til en verden
uden en pandemi.
Omvendt steg varehuskæden Kohls med 13,4 pct. på nyheden om, at koncernen vil
åbne Sephora shop-in-shops i flere hundrede af dets varehuse.
Micron Technology opjusterede tirsdag sine forventninger, og chipaktien steg med
4,7 pct. til det højeste niveau i 20 år.

Asien
De asiatiske aktiemarkeder er domineret af begrænsede udsving. Rekorder i flere af de
amerikanske indeks tirsdag lægger en positiv undertone i store dele af Asien, men vigende
futures lægger en dæmper på optimismen.
Samtidig vurderer investorerne de genoplivede forhandlinger om stimulus i USA samt
fremskridtene med at få udrullet coronavirusvacciner.
- Spørgsmålet er, hvor meget der allerede er prissat, og det begrænser potentialet. Når vi
ser frem til 2021, ser udsigten ud til at vi kommer over det pandemiske kaos. Men der er
stadig risici, skriver strateg Esty Dwek fra Natixis Investment Managers Solutions i et notat
ifølge Bloomberg News.
De amerikanske futures peger på kursfald i New York på 0,1-0,2 pct., når markedet
åbner onsdag eftermiddag.

Det toneangivende Nikkei 225-indeks steg 0,1 pct., og det bredere Topixindeks lukkede 0,3 pct. højere.
De kinesiske aktier lukkede uensartet med et beskedent fald i Shanghai Composite på
0,1 pct., et uændret CSI 300 og en lille stigning Shenzhen-indekset på 0,2 pct.
Hongkongs Hang Seng-indeks sætter sig marginalt.

Makro
Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation fik tirsdag et solidt løft
på 5 basispoint til minus 0,42 pct. Udviklingen blev sparket i gang, da de tyske
beskæftigelsestal overraskende viste et fald i arbejdsløsheden.
Rentestigningen accelererede yderligere, i takt med at der i løbet af eftermiddagen
kom indikationer fra USA om en snarlig hjælpepakke og løfter om fortsat lempelig
finanspolitik, da chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, holdt tale i
det amerikanske senat.
I dag går turen videre til Repræsentanternes Hus, hvor Jerome Powell igen skal tale.
Her venter Mathias Dollerup Sproegel, der er makroanalytiker i Sydbank, at Fedchefen vil gentage flere af de samme pointer som i tirsdagens tale, om at
pengepolitikken vil blive fastholdt lempelig, og det er nødvendigt med mere
finanspolitisk støtte.
Dagens vigtigste nøgletal er den amerikanske ADP-rapport, der vil give et praj om
beskæftigelsen i november forud for den officielle jobrapport fredag.
Derudover offentliggøres den såkaldte Beige Book fra den amerikanske centralbank
også i aften dansk tid, som giver et indblik i tilstanden i de regionale Fed-distrikter.

I dag
Nøgletal
kl 11.00: Eurozonen: Producentpriser, y/y, okt
kl 11.00: Eurozonen: Arbejdsløshed, okt - est: 8,4%; tidl: 8,3%
kl 14.15: USA: ADP-jobrapport, nov - est: 430k; tidl: 365k

kl 16.30: USA: Olielagre, uge 49
kl 17.00: Danmark: Nationalbankens valutareserve - est: - ; tidl: 461,4b
kl 20.00: USA: Beige Book

Taler og møder
kl 16.00: Jerome H. Powell, chef for Federal Reserve, deltager i finansielt panel
kl 19.00: John C. Williams, chef for Federal Reserve i New York med stemmeret i
FOMC, afholder pressebrief
kl 19.00: Jonathan Haskel, medlem af BoE, taler

Hold øje med
Mens investorerne utålmodigt venter på, at myndighederne på begge sider af Atlanten skal
godkende de første coronavacciner, er fokus vendt tilbage på forhandlingerne om en fjerde
stimuluspakke i USA, efter at der tirsdag kom et kompromisforslag på bordet.
De kommende dage byder desuden på ADP's jobrapport, konjunkturrapporten Beige Book
fra Federal Reserve samt ISM Service torsdag og den altid vigtige amerikanske
arbejdsmarkedsrapport på fredag.
På selskabsfronten er det værd at notere, at SAS torsdag offentliggør årsregnskab.

