Alle øjne hviler på centralbankchef Powell
Amerikansk rentemøde tager opmærksomheden
Investorerne skal onsdag slikke sårene efter den seneste periodes massive kursfald, og
de håber på, at den amerikanske centralbankchef Jerome Powell kan udløse et julerally
i forbindelse med meldingerne fra centralbankens rentemøde. Fokus vil også fortsat
være på meldinger om det italienske budget samt meldinger fra Trump og Kina om
handelskrigen samt generelle vækstindikationer.
Den amerikanske centralbank er onsdag aften i fokus med rentemeldingen, hvor
centralbankchef Jerome Powell ventes at annoncere en renteforhøjelse til 2,50 pct. fra
2,25 pct. Sydbanks cheføkonom Jacob Graven venter, at renten bliver hævet, men han
pointerer, at det ikke er 100 pct. sikkert, at renten vil blive hævet efter de seneste
kommentarer fra de regionale Fed-chefer. Fokus vil også være på kommentarer om de
fremtidige renteforhøjelser, hvor cheføkonomen venter, at vendingen "gradvise
renteforhøjelser", der har indikeret automatpilot med en renteforhøjelse på stort set
hvert andet rentemøde, vil blive fjernet. Det kan give større handlefrihed til
centralbanken, hvor der kan komme en kommentar om, at den nu vil være
dataafhængig. Opmærksomheden vil ifølge Jacob Graven også være på de såkaldte dot
plots, der er Fed-chefernes forventninger til antallet af renteforhøjelser, som
cheføkonomen venter, vil blive sænket til 2 forventede renteforhøjelser i 2019 fra 3 ved
seneste rentemøde.
Den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kommer med prognoser for 2019, hvor Novo
Nordisk-investorerne især har fokus på meldinger om diabetesmarkedet i USA, hvor det
store tema de seneste år har været prispres. Eli Lilly har blandt andet den
langtidsvirkende diabetesbehandling Trulicity, der er konkurrent til Victoza og Ozempic
fra Novo Nordisk.
Den amerikanske fødevareproducent General Mills, der blandt andet producerer
Yoplait yoghurt, aflægger sit regnskab for det forskudte andet kvartal, som finanshuset
Jefferies venter vil blive bedre end frygtet.
EU-Kommissionen mødes i Bruxelles for at diskutere det italienske budget, og de vil
måske diskutere starten af den store budgetunderskudsprocedure, der kan føre til store
finansielle sanktioner.
DSV, ISS og Pandora deltager onsdag eftermiddag på ABG Sundal Colliers conference
call, hvor finanshusets sales desk vil spørge ind til fokuspunkter for investeringscasen.
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