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overblik

BOLIGKØB. Unge familier har for
øjeblikket nemmere ved at etable-
re sig med egen bolig på grund af
den lave rente kombineret med
nedturen på boligmarkedet, skri-
ver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Ifølge Nykredit har førstegangs-
købere nu de bedste vilkår, siden
koncernen begyndte at måle den
slags i 1998. Siden boligmarkedet
toppede i 2007, er de månedlige
boligudgifter til realkreditlån,
vand, varme, el og forsikring faldet
4.100 kroner for en gennemsnitlig
familie, der køber bolig for første
gang. I samme periode er familiens
månedlige indkomst steget 3.800
kroner efter skat. Det betyder, at fa-
milien kun skal bruge 35 procent af
nettoindkomsten på boligudgifter.

Da priserne toppede i 2007, satte
boligudgifterne sig på 47 procent
af familiens indkomst. 
Ritzau

Krisen gavner
unge på boligkøb

Arkivfoto: Anthon Unger

60.000
job er ledige inden for olie- og
gassektoren i Norden, og det får
nu det internationale rekrutte-
ringsfirma Hays til at åbne 
kontor på Kongens Nytorv 
i København. Der mangler 
eksempelvis geologer, petro-
fysikere og ingeniører med 
viden inden for en række 
områder: boreteknologi, 
udvinding og så videre, siger
forretningsdirektør Morten 
Andersen fra Hays til Ritzau. 
Af de mange ledige job ligger 
omkring 60 procent i Norge og
30 procent i Danmark, anslår
Morten Andersen

sende branche har ført med sig de sidste
to årtier.

»Jeg var virkelig interesseret i matema-
tik og naturvidenskab. Og jeg kunne godt
lide børn«, fortalte Marissa Mayer i et in-
terview i januar 2012. Hendes drøm var at
blive nervekirurg med speciale i børne-
sygdomme.

Men efter sine første år på Stanford
kom hun i tvivl. Hjemme på ferie talte
hun med venner, som gik på andre uni-
versiteter. Til hendes overraskelse var der
ikke meget forskel på undervisningen på

de forskellige universiteter. »Og jeg kun-
ne virkelig ikke retfærdiggøre, at jeg tog
langt væk til en utrolig dyr skole, hvis un-
dervisningen ikke adskilte sig fra andre
skolers. Så jeg begyndte at se på, hvad
Stanford ellers havde af fag«.

Hun faldt over faget symbolic systems,
som groft sagt handler om den måde,
symboler anvendes i kommunikation
mellem mennesker eller maskiner på.
Faget ledte hende videre til datalogi, hvor
hun blev fascineret af at programmere. 

»Jeg kan godt lide det at bygge noget,
som enten virker eller ikke virker«.

Ud på det dybe vand
Med en mastergrad i datalogi fra Stanford
var det ikke jobtilbud, hun savnede i som-
meren 1999. Hun fik tilbudt en stilling
som konsulent i det prestigiøse McKinsey
& Company, men valgte i stedet en lille
ukendt iværksættervirksomhed ved navn
Google.

Marissa Mayer har selv forklaret sit valg
med, at hendes bedste beslutninger gen-
nem tiden har haft to ting til fælles. 

For det første at arbejde sammen med
de mest begavede mennesker, hun kan
finde:

»De udfordrer dig hele tiden, så du hele
tiden skal anstrenge dig til det yderste«.

For det andet er det godt ikke at have
helt styr på tingene. Det efterstræbte hun,
da hun tog på et studieophold i Schweiz
uden at kunne et ord tysk. Eller da hun
valgte at læse symbolic systems uden at
kunne forklare sin far, hvad faget handle-
de om:

»Det handler om følelsen af hvad-har-
jeg-dog-rodet-mig-ud-i. Sætter man sig ud
over den, kan man få virkelig gode ting til
at ske«. 

Om det var en af årsagerne til, at Maris-
sa Mayer valgte at tage springet videre til
Yahoo! er uvist. Hverken Google, Marissa
Mayer eller Yahoo! har ønsket at bidrage

til denne artikel. En analyse i Financial Ti-
mes karakteriserede hendes udfordring i
Yahoo! som at partere en kalkun, jonglere
med æg og at holde balancen på en ethju-
let cykel. Samtidig.

Hvis man skal begynde med den positi-
ve side af sagen, så har Yahoo! godt 700
millioner brugere om måneden. Omsæt-
ningen sidste år var på knap 5 milliarder
dollar.

Fra Californien erkender IDC’s Karsten
Weide, at Yahoo! på overfladen har en
sund forretning. Så længe det varer, lyder
hans vurdering

»Problemet er, at Yahoo! er ved at dø de
tusinde snits død. Blandt andet bevæger
forbrugerne sig væk fra bordcomputere
hen mod at anvende mobile services og
sociale tjenester. Og her har Yahoo! kun
lidt at byde ind med«. 

Marissa Mayers er oppe mod hårde
odds.
erhverv@pol.dk

CHOKSKIFTE. Det har mildest talt
vakt opsigt, at Marissa Mayer har byttet
en 13 år lang karriere i den absolutte
storspiller på it-markedet Google ud med
Yahoo!. Foto: Henny Ray Abrams/AP

G oogler man Marissa Mayer, får
man ord som ’nørd’, ’Barbie’ og
’hyperaktiv’ i de 124.000.000 re-

sultater, søgningen giver.
Det enorme antal hits er næppe overra-

skende i betragtning af hendes 13 år lange
karriere i netop Google, hvor Mayer strøg
til tops og blev et af it-gigantens ansigter
udadtil. Og interessen er næppe aftaget,
da Marissa Mayer overraskede ved at tage
jobbet som topchef hos den bedagede
konkurrent Yahoo!. Samtidig annoncere-
de den 37-årige kvinde, at hun venter sit
første barn til oktober, hvor hun i øvrigt
regner med at gå på barselsorlov.

Ikke lige den typiske melding fra en ny-
tiltrådt topchef. Ej heller et indlysende
karrierevalg. Den tidligere arbejdsplads
Google er toppen af poppen på markedet
for onlinereklamer, mens Yahoo! mere
ligner forrige årtis landeplage.

»Problemet er, at hun ingen erfaringer
har med at redde virksomheder. Til gen-
gæld er hun utrolig begavet og uhyre flit-
tig«, siger Karsten Weide, program vice
president fra det amerikanske konsulent-
firma IDC.

De sidste fire år har Marissa Mayer be-
væget sig støt op ad listen over de 50 mest
magtfulde erhvervskvinder i USA. Samti-
dig er hun som en af Googles topfigurer
blevet en kendis, hvis bryllup og brude-
kjole nøje blev gennemgået i det interna-
tionale modemagasin Vogue.

Ville være børnelæge
De færreste havde forudset, at Marissa
Mayer skulle i Vogue, da hun forlod hjem-
byen Wausau i staten Wisconsin for at læ-
se på Stanford Universitet i Californien. 

Den unge studerendes ambitioner lå
nemlig langt fra it-verdenen og den mas-
sive internationale fokus, den hastigt vok-

CHEFSKIFTE
Portræt

Den tidligere topfigur i
Google, 37-årige Marissa
Mayer er ny koncernchef
for Yahoo!. Hun forlod en
gigantsucces for at 
genoprette en internet-
virksomhed, der mest af alt
ligner et levn fra forrige 
årti. Og så starter hun sit
nye job med at gå på barsel.

Sløj it-kæmpe og vordende mor
indgår usædvanligt ægteskab 

PEDER BJERGE

ske økonomi fra øverste hold. C20-indek-
set steg 2,2 pct. i går, og dermed lukkede
det toneangivende danske aktieindeks i
det højeste niveau siden november 2007.

Der var fortsat optimisme at spore i køl-
vandet af ECB-chef Mario Draghis for-
svarstale fra torsdag, mens der blev pu-
stet endnu mere til rygterne om, at ECB
vil udføre støtteopkøb af spanske og itali-
enske statspapirer.

I løbet af eftermiddagen var udviklin-
gen i det amerikanske bruttonational-
produkt, BNP, i andet kvartal med til at
løfte stemningen yderligere. BNP-tallene
overraskede svagt positivt med en frem-
gang på 1,5 pct. mod ventet 1,4 pct.

Carlsberg sluttede en på alle måder
U gen sluttede med stigninger i bå-

de aktier og de nordeuropæiske
renter, efter at der kom tilsagn

om mere støtte til den trængte europæi-

god uge med et løft på 4,9 pct. Der kom
gode nyheder fra Rusland i ugens løb om,
at den kommission, der arbejder på regu-
leringer af alkoholmarkedet, skal oplø-
ses. Dermed ser det ud til, at der kan være
en opblødning på vej på det hårdt regule-
rede marked, som er Carlsbergs klart stør-
ste. Ølaktien lukkede 4,9 pct. højere i kurs
518 – det højeste i godt et år.

A.P. Møller - Mærsk fik medvind fra den
tyske storbank Berenberg, der ser meget
lyse fremtidsudsigter for transport-
giganten. Mærsk B-aktien steg 2,0 pct. til
41.760 kr. Vestasaktien sluttede nok en
gang i bunden af C20-indekset med en
stigning på 0,2 pct. til kurs 25,12. Regnska-
bet fra den spanske vindmøllerival Game-

sa sent torsdag eftermiddag bekræftede
billedet af en svær branche.

Novo Nordisk tog en stigning på 2,8 pct.
til 929 kr., og dermed satte den solidt præ-
sterende aktie endnu en markant lukke-
rekord. Selskabets markedsværdi er nu
helt oppe i 520,2 mia. kr.

Dansk rentestigning
Fornyet mod på mere risiko forårsaget af
Mario Draghis meldinger samt det positi-
ve nøgletal fra USA gav også et pænt løft til
de danske obligationsrenter og fald i de
tilsvarende i Sydeuropa, specielt i Spani-
en.

Renten på den toneangivende danske
statsobligation, 3-21’eren, steg 8 basis-

point til 1,17 pct., mens den spanske faldt
med 18 basispoint til 6,70 pct.

Cheføkonom Christian Tegllund Blaa-
bjerg fra FIH Erhvervsbank estimerer, at
ECB hen over sommeren skal købe stats-
obligationer i de gældsplagede, sydeuro-
pæiske lande for 20-50 mia. euro for at
sikre ro på de finansielle markeder. 

Fredag eftermiddag løftede gode BNP-
tal fra USA desuden stemningen yderlige-
re. 

Den amerikanske økonomi voksede
med 1,5 pct. i andet kvartal, viste opgørel-
sen, og det var en kende bedre, end hvad
økonomerne havde ventet. Estimatet var
en vækst på 1,4 pct., ifølge Bloomberg.
erhverv@pol.dk

Markedsoversigt

RITZAU FINANS

Der var solide stigninger
på børsen til store aktier
som Carlsberg, Mærsk og
Novo. 

Dansk aktiemarked viser bedste form i flere år

BOLIGYDELSE DANMARKKØBENHAVNS BØRS AKTIEINDEKS KØBENHAVN AKTIEINDEKS LONDON AKTIEINDEKS NEW YORK VALUTAKURSER
(Det koster det at låne 1. mio. kr.) 
Mdl. ydelse efter skat kilde: Nykredit

(C20) (FTSE 100) (DOW JONES) Nationalbankens valutakurser fastsættes normalt på
grundlag af oplysninger fra en række centralbanker
på en telekonference, der afholdes af den europæiske
centralbank (ECB) kl. 14.15. Valutakursen er prisen i
danske kroner for 100 enheder udenlandsk valuta.
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s +2,22% s +1,01% s +0,75%Sådan gik det for C20-selskaberne

Find aktie- og obligationskurser på
www.nasdaqomxnordic.com
Klik på ’Aktier’ i menubælken foroven og sæt
flueben ved ’CPH’. Eller klik på ’Obligationer’
i menubjælken foroven og vælg ’Danmark’.

Euro 743,90
Amerikanske dollar 603,96
Britiske pund 950,12
Svenske kroner 87,51

Norske kroner 99,55

Australske dollar 630,05

Canadiske dollar 599,58

Islandske kroner *

Schweiziske franc 619,40

Japanske yen 7,73
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FAGKONFLIKT. 3F-formanden, Poul
Erik Skov Christensen, har en plan
med i lommen, når han i dag mø-
des med Vejlegårdens restauratør,
Amin Skov. De skal finde frem til en
løsning på den igangværende kon-
flikt mellem fagforeningen og re-
stauranten, der er ramt af blokader
og sympatistrejke efter at have op-
sagt sin overenskomst med 3F til
fordel for en aftale med Kristelig
Fagbevægelse, Krifa. 

Forbundsformandens plan vil lø-
se den igangværende konflikt,
uden at nogen taber, skriver 3F på
sin Facebookside. Poul Erik Skov
Christensen uddyber ikke planen
yderligere, men mener, at både Re-
staurant Vejlegården og 3F kan
komme videre efter lørdagens sam-
tale.
Ritzau

Skov har løsning
med til møde


