Ejer du aktier? I aften sker
der noget skelsættende
Som almindelig dansker med et par aktier i porteføljen, tænker
man måske ikke på, at dagen i dag (31. juli 2019) er noget
særligt. Men det kan den i høj grad blive.
Om få timer – klokken 20:00 dansk tid – vil formanden for Den
Amerikanske Centralbank, Jerome Powell, sætte sig foran de
rullende kameraer og annoncere en mulig ny, styrende rente i
USA.
Meddelelsen vil med sikkerhed sende store bevægelser igennem
børsmarkederne over hele verden, også i Danmark. Renten har
nemlig betydning for, hvor billigt det er at låne penge i USA,
og dermed også for, hvor mange penge som private, virksomheder
og fonde har råd til at spytte ind i aktiemarkedet. Jo lavere
rente, desto flere penge har tendens til at gå ind i
aktiemarkedet og jo mere stiger kurserne typisk.

I aften klokken 20:00 vil
tusindvis af investorers øjne
være stift rettet mod Jerome
Powell
I aften forventer analytikerne med stor sikkerhed, at Jerome
Powell vil sætte renten ned, og det er i sig selv en

skelsættende nyhed.
Den toneangivende rente i USA er nemlig ikke blevet sat ned
siden finanskrisen i 2008, og dermed bryder centralbanken nu
med sin egen politik. I de seneste mange år har centralbanken
nemlig ment, at renten IKKE skulle sættes ned, men derimod
hæves, så USA og verden kunne være klædt ordentlig på,
når/hvis en ny krise på et tidspunkt rammer markederne.
Men nu går centralbanken altså sandsynligvis den modsatte vej
med en rentesænkning. Der er mange meninger om, hvorfor den
amerikanske centralbank nu sandsynligvis vælger at sænke
renten.
De fleste analytikere ser det som et tegn på, at centralbanken
ikke er tilfreds med væksten i USA. Banken ser tilsyneladende
krisetegn, og det ønsker man at bremse ved at gøre det mere
attraktivt at låne penge. Andre analytikere mener dog også, at
centralbanken bliver presset af den amerikanske præsident
Donald Trump.

