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EU forlænger sanktioner mod Rusland
EU har vedtaget at forlænge sanktionerne mod Rusland 
endnu et år for at protestere mod landets annektering af 
halvøen Krim for to år siden, oplyser Det Europæiske Råd 
i en pressemeddelelse.

Sanktionerne rammer investeringer, turismen og dele 
af Ruslands eksport og import. det betyder bl.a., at euro-
pæiske eller EU-baserede selskaber ikke kan handle med 
firmaer på Krim, og at europæiske krydstogtskibe ikke må 
lægge til i Krims havne. der er samtidig spekulationer om, 
at EU også vil forlænge de økonomiske sanktioner mod 
Rusland, skriver aFP. 

Kilder i EU siger ifølge nyhedsbureauet, at de økono-
miske sanktioner sandsynligvis vil blive forlænget med 
yderligere seks måneder i slutningen af juli.
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Enighed om at koordinere i Syrien
Rusland og USa er blevet enige om, at der er behov for 
at koordinere de to landes militære indsats i Syrien for at 
undgå en alvorlig episode, som opstod for få dage siden. 
det oplyser det russiske forsvarsministerium.

Herfra hedder det, at militære embedsmænd fra begge 
lande er nået til enighed på en videokonference, hvor et 
russisk luftangreb på USa-støttede oprørere blev drøftet.

“Udvekslingen af synspunkter om denne hændelse forløb 
konstruktivt, hvor begge parter vil arbejde på at forbedre 
koordineringen i kampen mod terrororganisationer i Sy-
rien og for at undgå enhver ny hændelse under militære 
operationer i dette land,” siger Igor Konasjenkov, der er 
talsmand for det russiske forsvarsministerium.
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Fragtrater dykkede med 6,5 pct.
Ifølge rateindekset Shanghai 
Containerized Freight Index 
(SCFI ), der udarbejdes af Shang-
hai Shipping Exchange og 
dækker over raterne for fragt fra 
Shanghai til en stribe destina-
tioner i hele verden, faldt fragtra-
terne med 6,5 pct. i den forgangne 
uge. 

det samlede SCFI -indeks faldt til indeks 521,6 fra 557,6 
ugen før. Indekset dækker bl.a. over de tunge ruter mellem 
asien og Europa, hvor Maersk Line er en dominerende 
spiller. de ruter udgør 20 pct. af det samlede SCFI .

Ritzau Finans

Læger Uden grænser afviser penge
nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser (MSF) 
afviser alle former for støtte fra EU og EU-lande i protest 
mod flygtningeaftalen med Tyrkiet, skriver Reuters. Nød-
hjælpsgruppen modtog 56 mio. euro (over 416 mio. kr) fra 
EU-institutioner og medlemslande sidste år.

“MSF meddeler i dag (fredag red.), at vi ikke længere 
tager imod penge fra EU og dets medlemsstater i protest 
mod deres skammelige afskrækkelsespolitik og deres in-
tensivering af bestræbelser på at tvinge folk væk fra EU’s 
grænser,” siger gruppen i en erklæring.

MSF henviser til aftalen med Tyrkiet fra marts, som in-
debærer, at Ankara skal dæmme op for den største flygt-
ningestrøm til Europa siden anden Verdenskrig.

Ritzau/Reuters
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Fragtrater falder
 Shanghai Containerized
freight indeks
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Af Hakon Redder, London

Samtalen lader sig ikke lige 
afbryde. den cap-klædte 

mand, der til forveksling ligger 
en godt brugt amerikansk roa-
die eller truckdriver, er i færd 
med at forklare den danske fi-
nansmand Per Wimmer, som 
er direktør og ejer af investe-
ringsbanken Wimmer Finan-
cial, om rentabiliteten ved at 
drive minedrift på asteroider.

Eftersom luxembourg an-
giveligt har investeret i rum-
projektet med et større mil-

lionbeløb, er samtalen ved 
nabobordet i hotelbaren ikke 
helt oppe i skyerne. 

Men bagefter er den danske 
finansmand – og astronaut – 
klar til at blive trukket ned på 
jorden til brexit-afstemningen 
og farerne for finansmarkeder-
ne, hvis vælgerne i Storbritan-
nien på torsdag stemmer sig 
ud af EU.

“Vi har 20 pct. mere i kon-
tanter end i foråret. dengang 
var “remain”-siden mere foran 
i meningsmålingerne og ikke 
noget problem. USa’s økonomi 
var på vej frem og det lignende 
tre amerikanske renteforhøjel-
ser i år,” forklarer Per Wimmer 
om det investeringsmæssige 
udgangspunkt for ganske få 
måneder siden.

“nu er det meget tæt”
Men for mindre end to uger 
vendte meningsmålingerne. 
Og bookmakernes odds på, at 
briterne forbliver i EU, faldt 
drastisk fra ca. 85 pct. til 65 
pct.

“nu er det meget tæt.  den 
politiske usikkerhed i verden  
er øget af ikke bare brexit, 
men også den økonomiske og 
politiske udvikling i USa, hvor 
muligheden for en præsident 
trump skaber en enorm usik-
kerhed. desuden er der Kinas 
gældsbyrde, der i voksende 
grad ligner en boble, der kan 
briste,” forklarer Per Wimmer 
om grundlaget for sine inve-
steringsovervejelser.

Men han peger også på, at 
situationen pludselig har æn-
dret sig over de seneste tre-fire 
dage. 

“Mordet på labour-politikeren 
Jo Cox kan betyde, at der fra 
de mange usikre – og det er 
måske 10-15 pct. af vælgerne 
– kan komme sympatistem-
mer. Mordet kan få nogle af 
tvivlerne til at stemme ja,” 
siger Per Wimmer. 

Han har generelt en tro på, 
at et flertal af tvivlerne vil en-
de med at stemme for status 
quo, at briterne bliver i EU.

Den danske finansmand 
driver i london sin egen in-
vesteringsbank Wimmer Fi-

Brexit får dansker til at gå i kontanter
Usikkerheden om briternes  
EU-afstemning har fået Per Wimmer, 
indehaver af sin egen investeringsbank i 
london, til at gå 20 pct. mere i kontant

 ■  de britiske vælgere 
skal torsdag 23. juni 
stemme ja eller nej til 
fortsat medlemskab 
af EU. 

 ■  En måling fra Yougov 
i Sunday Times viser 
44-43 pct. til fordel for 
et ja til Eu. Svarene 
blev indhentet torsdag 
og fredag og afspejler 
ifølge avisen ikke mor-
det torsdag på Jo Cox. 
 

 ■  andre målinger viser 
enten uafgjort 44-44 
eller en forspring 
til “remain” på tre 
 procentpoint.

-redder

FAKtA  
Et lille flertal  
for ja til Eu

Per Wimmer, direktør og ejer, 
Wimmer Financial

“Jeg tvivler på, at 
jeg vil blive berørt 

af et brexit.  
Selv “leave”-
tilhængere vil 

ikke af med sådan 
nogle som mig”

Af Hakon Redder, London

“Jeg stemmer nej, jeg har fået 
nok, alle stemmer nej. den 
eneste, der stemmer ja,  er 
David Cameron.”

Gennem taxiens irriterende 
højtalersystem trænger vreden 
og det folkelige oprør tydeligt 
igennem.

da chaufføren får at vide, at 
han nok ikke har ret, tier han, 
og resten af turen foregår i 
stilhed.

For ikke alle briter er tyde-
ligvis indstillet på at forlade 

EU.  I tre af weekendens fire 
meningsmålinger er der et lille 
flertal for “remain,” altså et ja 
til EU.

“Men at det overhovedet er 
så tæt er dybt overraskende. 
Sjældent har jeg set så udbredt 
enighed mellem økonomer 
(IMF har netop tilføjet deres 
vurdering af prisen for et nej 
til EU), erhvervsledere, lederne 
i både Tory og Labour, uden-
landske ledere og mainstream 
medier om, at det er bedste for 
Storbritannien at forblive EU-
medlem,” kommenterer Erik 
nielsen, global cheføkonom 

i Italiens største bank, Uni-
Credit, bosat i london.

Han forudser “kaos på mar-
kederne” fredag morgen, hvis 
valgresultatet – der ventes 
måske kun et par timer inden 
de britiske markeder åbner kl. 
08.00 –  viser et nej til fortsat 
EU-medlemskab. 

“Både Bank of England og 
ECB vil være i fuldt krisebered-
skab,” forudser Erik nielsen, 
der selv varsler, at han vil være i 
Berlin de næste måneder for at 
“følge, hvordan den tyske rege-
ring vil sikre, at den europæiske 
integration fortsætter.”

Cheføkonom: Kaos hvis det bliver et nej

Erik Nielsen,  
cheføkonom i Unicredit.  
Arkivfoto:  
Simone Astrid Pedersen
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pct. kan det koste  
det britiske bnp ifølge iMF,  
hvis briterne ved et brexit 

skal handle efter  
WTO’s generelle regler

4,5
Af Hakon Redder, London

Storbritannien vil i løbet af 
de kommende få år  blive en 

fattigere nation, hvis et flertal 
af vælgerne på torsdag stem-
mer for at melde sig ud af EU.

det fastslår International 
Monetary Fund (IMF), der 
dermed for anden gang smi-
der økonomiske argumenter 
på bordet inden den afgørende 
britiske folkeafstemning.

Præcist hvor meget fatti-
gere, Storbritannien vil blive 
udenfor EU, kan IMF ikke 

fastslå.  dertil afhænger me-
get af, hvilke handelsaftaler 
briterne efter et  nej til EU 
kan forhandle sig til med først 
og fremmest de resterende 27 
EU-lande. Men også med de 
øvrige handelspartnere, som 
Storbritannien i øjeblikket har 
regulerede forhold til i kraft af 
EU-aftaler, der vil falde bort, 
når og hvis briterne har meldt 
sig ud af EU.

den økonomiske skade vil, 
mener IMF, være begrænset, 
hvis Storbritannien får en 
handelsaftale ligesom norge. 
Så vil bruttonationalproduktet 

kun være 1,5 pct. mindre i 
2021. Men den politiske pris vil 
i så fald være, at briterne skal 
fastholde alle eksisterende 
og indføre alle nye direktiver 
i forhold til det indre marked 
uden selv at have indflydelse 
på udformningen. Samt sikkert 
også, ligesom norge, betale et 
stort årligt mia.-beløb direte 
til EU som adgangsbillet til 
det indre marked.

Bliver løsningen, at briterne 
skal handle i forhold til Wto’s 
generelle regler, vil det koste 
4,5 pct. af bnp og en recession 
næste år, mener IMF.

IMF: Briterne vil blive fattigere

Analyse
af Hakon Redder, udenrigsredaktør, London

Ændrer et mord historien?
Måske bliver det mordet på labour-

politikeren Jo Cox, der flytter få, 
men afgørende stemmer, ved briternes 
EU-afstemning på torsdag. Meningsmå-
linger indikerede den første fremgang til 
“remain“-siden i en halv snes dage. Søn-
dag fyldte drabet på en varm tilhænger af 
EU og “remain”-kampagnen stadig meget 
af den politiske dagsorden i mediefladen i 
Storbritannien.

det vil være et af de store paradokser i den 
europæiske historie, hvis udfaldet af den po-
tentielt mest vidtrækkende folkeafstemning 
i EU nogensinde afgøres af et politisk mord 
begået en måske sindsforstyrret mands ger-
ning. Men det vil i givet fald også afspejle, at 
det overfladisk set enkle spørgsmål –  ja eller 
nej til EU –  har så mange lag og så mange 
ukendte konsekvenser, at en stor del af bri-
terne få dage inden afstemningen stadig er 
i tvivl. 

Økonomi og velfærd spiller den helt afgø-
rende rolle i “remain”-siden argumentation. 
Men hvor størrelsen af det beregnede, mi-
stede tab i bnp om to, fem og ti år  –  og de 
kalkulationer varierer umådeligt –  er både 
abstrakt og usikkert, vælger nogle økonomer 
at kigge tilbage i historien.
det er f.eks. beregnet, at Storbritannien fra 

midten af 50´erne og indtil EU-medlem-
skabet i 1973 var  det  G7-land, der klarede 
sig absolut dårligt økonomisk. Storbritan-
nien var Europas syge mand. Men efter at 
briterne, sammen med danmark og Irland, 
kom med i det europæiske fællesskab, æn-

drede billedet sig 
fuldstændigt.  Siden 
1973 er Storbritan-
nien vokset 6,5 pct. 
mere end gennem-
snittet af de øvrige 
store industrialise-
rede økonomier i G7. 

det er intet bevis 
for EU’s lyksalighe-
der. der kan i sagens 

natur være mange andre forklaringer på den 
økonomiske vækst end EU-medlemskabet. 
Men omvendt tyder intet på, at det Bru-
xelles-bureaukrati, der i årtier har været 
genstand for bred britisk hån, har holdt 
økonomien tilbage.  

Rent faktisk har briterne, ifølge London 
School of Economics, været på flertallets 
side i 87 pct. af alle EU-afstemninger. Bl.a. 
derfor går knap halvdelen af den britiske 
eksport til EU’s indre marked. Helt uden told 
eller tekniske krav.

Nogle 
 økonomer 
vælger at 
kigge tilbage  
i historien

nancial, “en mini-Goldman 
Sachs,” ifølge ham selv med 
vægt på minedrift, olie og gas, 
grøn energi, skovbrug, fast 
ejendom og infrastruktur. 

Samt et investeringsfirma, 
der passer på pengene for vel-
havende familier og “high net 
worth individuals.”

Fortrøstningsfuld
der kunne således være meget 
at være nervøs for. Men det er 
Per Wimmer tydeligvis ikke. 
Her midt i Harrods-kvarteret 

i london, hvor uanede mil-
liarder af rigdom fra den 
halve verden er koncentre-
ret i form af kostbare ejen-
domme, trænger hverken den 
højspændte migrationsde-
bat eller markedsnervøsite-

ten helt ind i hotelbarens ro. 
“Personligt tvivler jeg på, at jeg 
vil blive berørt af et brexit. Selv 
“leave”-tilhængere vil ikke af 
med sådan nogle som mig. det 
vil ramme syrere, pakistanere, 
afghanere og asylansøgere fra 
andre lande. Min forretning 
opererer over hele verden, 
australien den ene dag, Mel-
lemøsten den næste og afrika 
derefter,” siger Per Wimmer og 
fortsætter: 

“Vi har kun udgangspunkt 
i london, og efter et brexit 

forudser jeg i værste fald, at 
vores EU-pas til at drive fi-
nansforretning i resten af EU 
bliver afløst af lidt bureaukrati, 
hvor vi skal søge individuelle 
tilladelser i f.eks. Tyskland og 
Frankrig.”

Selv spekulerer han ikke di-
rekte i folkeafstemningen. 

“Vi er ikke bookmakere. Vi 
handler kun ved månedsaf-
slutning, hvor der altid er en 
lille margen at hente. desuden 
har vi sikret et afkast på ca. 10 
pct. om året de seneste fire år 

ved at være ekstremt diver-
sificerede og kun investeret 
i ETF´ere (fonde, der skygger 
diverse indeks, red.),” forkla-
rer Per Wimmer, der ser briti-
ske aktier falde med 5-10 pct. 
og de store europæiske aktier 
med mindre end 5 pct. efter et 
evt. EU-nej.

hare@borsen.dk

SE ogSå 
forstå brexit på 3 min  
og 15 sekunder 
bit.ly/1QdX4wS

Brexit får dansker til at gå i kontanter

Per Wimmer, ejer og direktør 
for Wimmer Financial, der er 
placeret i London, vurderer, at 
et brexit kan få britiske aktier 
til at dykke med 5-10 pct.
Foto: Hakon Redder

pct. er Wimmer Financial 
gået yderligere i kontanter 
siden foråret, hvor brexit-

frygten var mindre
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Cheføkonom: Kaos hvis det bliver et nej

Omvendt vil et klart EU-ja med 
55-45 pct. for et ja, udløse et 
“stort lettelsens rally, hvor 
pund og risikable aktiver vil 
stige, og mine penge vil være 
på en stigning i de europæiske 
aktier på 10 pct. eller mere,” 
forudsiger den italienske stor-
banks cheføkonom.

Den danske finansmand Per 
Wimmer forudser, at nej til EU 
vil blive efterfulgt af en “meget 
lang periode med usikkerhed, 
der vil veje tungt på marke-
derne.” 

Han peger på, at Storbritan-
nien først skal forhandle sig 

frem til, hvordan man kom-
mer ud af EU og derefter for-
handle en ny samarbejdsaftale 
på plads.

“det er ikke overstået på 
seks måneder, det kan tage 
flere år. Hvis det ender med 
en norsk løsning (i EEA med 
adgang til det indre marked 
red.) er det vores vurdering, at 
britisk bnp er 1,6 pct. lavere 
om 18 måneder. Bliver det en 
Wto-løsning med generelle 
handelsregler, vil det koste 
2,6 pct. af bnp og skubbe bri-
terne ud i recession,” mener 
Per Wimmer.


