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Dagens fokus
  I dag kan der i første omgang være opmærksomhed på 
Tyskland hvorfra vi modtager opgørelsen over fabriks-
ordrer for februar. Ordreindgangen skuffede markant i 
januar, hvor næsten hele stigningen fra december blev 
reverseret. Der ventes en lille stigning i ordrerne i februar 
på 1,5% m/m. hvilket er blevet antydet af  PMI-indekset, 
som derudover peger på, at en mere tydelig bedring i 
industriaktiviteten kan ventes i 2. kvartal. 

  I euroområdet har detailsalget budt på positiv læsning i 
de seneste opgørelser henover årsskiftet – ikke mindst i 
januar hvor salgsvæksten på månedsbasis nåede et tempo 
der ikke er set højere i knapt fi re år. Der ventes et lille fald 
i februar, som dog ikke skal ses som starten på en mere 
afdæmpet udvikling i henhold til en stadig mere løftet 
forbrugertillid. 

  I USA byder onsdagen først og fremmest på aftenens 
offentliggørelse af  referatet af  det seneste rentemøde. 

Rentemeddelelsen kombineret med de opdaterede forecast 
fra FOMC-medlemmer og distriktscheferne sendte 
lidt forskellige signaler, hvor især de nedreviderede 
renteforventninger blev tillagt vægt af  fi nansmarkederne. 
Referatet vil sandsynligvis blive nærlæst med henblik på 
hvor stor opbakningen var bag rentemeddelelsen, hvor 
man droppede »tålmodig« i Fed’s ’guidance’-formulering 
om timingen for en første renteforhøjelse. Derudover 
modtager vi en tale fra Federal Reserves Vicechef  Dudley 
samt opgørelsen over nye realkreditansøgninger angående 
sidste uge. Ansøgninger i forbindelse med huskøb er 
kommet sig de seneste seks ugers tid, hjulpet af  lavere 
realkreditrenter, og der er tegn på at aktiviteten kommer 
sig henover foråret. 

Højdepunkter siden sidst
  Markederne: Europæiske aktier i hopla, mens USA’s falder 
lidt tilbage sent tirsdag. Asien-børser stiger til morgen 
med Hong Kong i front. Ellers var der tale om en dag med 

USD-styrkelse mens renterne faldt lidt tilbage. 
  USA: Job openings accelererede i februar med en stigning 
til 5,133 ledige job, hvilket er nyt højeste niveau siden 
2001. Antallet af  opsigelser faldt dog samtidigt en smule 
tilbage i februar, men quits-raten, som siger noget om om-
sætningshastigheden på arbejdsmarkedet peger dog fort-
sat på at øget lønvækst er i støbeskeen. Fed’s Kocherlakota 

(kendt som due) udtrykte bekymring om at renteforhøjel-
sesdebat kan tynge økonomien, og understregede desuden 
at det er for tidligt at diskutere en juni-renteforhøjelse.  

  Japan: Bank of  Japan holdt sig som ventet i ro på 
morgenens rentemøde, og der var ikke noget i bankens 
meddelelse dom indikerede at yderligere pengepolitisk 
stimulans er rykket tættere på.

- I SAMARBEJDE MED HANDELSBANKEN

VALUTA

USD
JPY
GBP
NOK
SEK
PLN

KR KURS            KURS                          +/-

 6,8884  0,68%
 5,7484  0,47%
 10,2193  0,29%
 0,8559  -0,58%
 0,79622  -0,26%
 1,84784  0,81%

Kursen i dag kl. 7.12REGIONALE AKTIER

Bang & Olufsen B
Egetæpper B
Vestas Wind
BoConcept
Sv. Handelsbanken A

SELSKAB                                      KURS                          +/-        VALUTA

 61  -4,7% DDK
 220  -3,1% DDK
 303,9  3,9% DDK
 93,5  -1,0% DDK
 396,1  1,5% SEK

KORT NYT

AUTOBUTLER Værkstedportalen Autobut-
ler.dk oplyser, at Herning aktuelt er den 
by, hvor den landsdækkende kæde oplever 
størst fremgang. 

De seneste seks måneder er der kommet 
markant flere nye kunder fra Herning end 
fra andre byer i landet. Autobutler.dk indgår 
samarbejder med eksisterende værksteder 
og sigter på at trække nye kunder til via be-
stillinger over internettet. Aktuelt kommer 
der 12 værksteder frem, når man søger på 
postnummer 7400. 

Bilhuset Lind er det seneste værksted, 
som er trådt ind i samarbejdet. Fremgangen 
i Herning glæder Autobutlers administrende 
direktør Christian Legêne.

- Vi har allerede nu flere end 100.000 dan-
skere, som hver måned besøger autobutler.
dk for at finde et værksted, og vi kan se, at 
der er en del besøg fra Herning. Vi er derfor 
glade for, at Bilhuset Lind nu er blevet en 
del af  internetportalen, siger han i en pres-
semeddelelse.

Autobutler.dk beskriver sin service som 
en mulighed for at sende værkstedsopgaven 
i udbud.

- Den klare topscorer er service på bilen. 
Næsten en fjerdedel af  alle de opgavetyper, 
vi har formidlet gennem tiderne, har været 
serviceopgaver, forklarer direktøren.

Værkstedsportal har 
stor fremgang i Herning

 | Bilhuset Lind er trådt ind som endnu et 
Herning-medlem i Autobutler.dk.  PR-FOTO

AF JØRN ROED
jro@herningfolkeblad.dk

LUFTFART I går morges blev det officielt 
markeret, at Danish Air Transport (DAT) 
har overtaget ruten mellem Karup og Kø-
benhavns Lufthavn.

Og det var en dag, som lufthavnsdirek-
tør Erik Jakobsen, bestyrelsesformand H.C. 
Østerby og direktøren for DAT, Jesper Rung-
holm, havde glæde sig til.

Ingen tvivl om det.
De to førstnævnte har ikke lagt skjul på 

deres frustrationerne over Norwegian, som 
indtil 29. marts fløj ruten, da høje priser og 
ufleksible afgange har betydet et stort fald 
i antallet af  passagerer i den midtjyske 
lufthavn.

Det store sporskift
DAT satser stort på Karup Lufthavn med 
flere afgange, større maskiner på hovedaf-
gangene og såkaldt interline, så bagagen 

kan komme med ud i verden. Så tirsdag var 
smilene brede.

- Det er en glædens dag. Vi har længe ar-
bejdet på en ny og bæredygtig løsning, så 
vi kan få kunder tilbage i butikken. DAT 
mener det, og de er lykkes andre steder 
med at få de lokale passager tilbage, fordi 
de ved, hvad der rører sig. Det varsler nye 
tider for Karup Lufthavn og en god og ny 
fremtid med DAT, sagde H.C. Østerby, der 
ud over at være bestyrelsesformand også er 
socialdemokratisk borgmester i Holstebro.

DAT satser på, at ruten Karup-Køben-
havn på lidt længere sigt bliver den største 
rute hos det danske flyselskab, og direktø-
ren er både villig til at sætte flere fly ind på 
ruten og ændre på afgangene, hvis de ikke 
passer til passagerernes behov.

- Spred ordet. Her skal flyves, lød det fra 
Jesper Rungholm.

Op til ejerne selv
DAT arbejder løbende på flere interline-
aftaler, så bagagen kan checkes ind i Ka-
rup og først blive udleveret på den endelige 
destination. 

Den mulighed eksisterede ikke med Nor-
wegian, men alene i den uge, hvor DAT 
har opereret på ruten, er der blandt andet 
checket bagage ind i Karup til Genéve, Wa-
shington, Rønne og Bodø.

Også passagererne kan glæde sig over 
DAT’s engagement i Karup. Ud over at der 
igen serveres kaffe og chokolade om bord, 
hvilket senest var tilfældet, da Cimber Ster-
ling fløj ruten, så kan passagererne komme 
af  sted klokken 8 om morgenen, så de tidlige 
møder i København kan nås. 

Nu er det op til ejerne
Derudover er sidste afgang fra København 
klokken 22.30, hvilket betyder, at rejsende, 
der har været på ferie eller til møder i Euro-

pa, kan komme helt retur til Karup samme 
aften.

- Nu er det op til ejerne selv at bruge 
lufthavnen, sagde Erik Jakobsen med hen-
visning til kommunener, virksomheder og 
borgerne, som i sidste ende ejer lufthavnen.

Lufthavnsdirektøren kunne da tirsdag 
også glædestrålende konstatere, at nogle 
af  de gamle kunder var vendt tilbage, da 
medarbejdere fra fire af  de virksomheder, 
som tidligere havde droppet lufthavnen, var 
med flyet tidligere på morgenen.

Nye tider for Karup 
Tilfredsheden var stor fra alle sider, da DAT officielt 
overtog ruten mellem Karup og København

Spred ordet.  
Her skal flyves
JESPER RUNGHOLM
DIREKTØR FOR DAT


