
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det nye tal for erhvervstilliden i service- og industrisektoren, der   
 først og fremmest har markedets bevågenhed. Desuden offentliggør FED referatet fra det seneste møde.

 n I Eurozonen er det primært nye tal for erhvervstilliden for service- og industrisektoren samt forbrugertil - 
 liden, der er på dagsordenen. ECB offentliggør ligeledes referatet fra det seneste møde.

 n I Danmark kommer der tal for detailsalget og forbrugertilliden i denne uge.

 n Der kommer tilsyneladende en ny regering i Italien efter flere måneders forhandlinger. Markedet ser en  
 risiko for, at de grundlæggende økonomiske problemer i Italien ikke bedres på baggrund af det offentlig- 
 gjorte regeringsgrundlag. Renteforskellen mellem lange renter i Italien og Tyskland er derfor stigende.

 n Den udvidede renteforskel i de lange renter mellem Tyskland og Italien har smittet af på de øvrige syd-  
 europæiske rentemarkeder, hvor renteforskellen ligeledes er blevet udvidet den seneste uge.
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AKTUELT
INFLATIONEN I EUROZONEN FALDER I APRIL. HVAD BETYDER 

DET FOR ECB OG FREMTIDIGE RENTEFORHØJELSER?

Det er ingen hemmelighed, at ECB ser på udviklingen i inflatio-

nen i Eurozonen som en af de vigtigste parametre, når der skal 

tages beslutning om ændringer i den toneangivne rente. Den 

har ligget på -0,40% siden den seneste rentenedsættelse i marts 

2016. Markedets forventning til en forhøjelse af renten ligger 

i 2. halvår 2019 for tiden. Samtidig har markedet forventet en 

gradvist stigende inflation over de kommende år op mod ECBs 

mål på ”tæt på, men ikke over 2%”. Der har gennem længere tid 

været en stagnerende udvikling i inflationen, og de seneste tal 

for april bekræftede denne udvikling, dels for den samlede Euro-

zone og dels for de 2 største økonomier - Frankrig og Tyskland. 

Det er især  ”basis-inflationen”  uden energi- og fødevarer, der 

har vist en skuffende udvikling. Basis-inflationen ligger nu på 

det laveste niveau siden april 2015, og markedets bekymring går 

på, om den nedadgående tendens vil fortsætte. Markedet har 

været lidt overrasket over udviklingen, da der har været 2 begi-

venheder, der burde trække inflationen højere. Den ene er den 

stigende oliepris (i skrivende stund tæt på USD 80 pr. tønde, som 

er det højeste i 4 år), og samtidig er EUR faldet mod USD den 

seneste måned. Begge begivenheder taler for, at den samlede 

inflation skulle være stigende, men det har ikke været tilfældet. 

Blandt årsagerne fremhæver flere analytikere, at den indenland-

ske inflation i Eurozonen stadig er faldende, og det sandsynligvis 

vil fortætte. Med de udsigter for inflationen er markedets vurde-

ring, at ECB ikke har travlt med at hæve renten. Det kan betyde, 

at det først bliver allersidst på året 2019, at ECB hæver renten. 

 n Tal for beskæftigelsen i USA for april viste en stigning   

    på 164.000 personer. Ledigheden i april faldt overraskende     

 til 3,9%, den laveste observation siden december 2000. Tallet 

    for beskæftigelsen var samlet set i nærheden af markedets  

  forventning.

 n De årlige lønstigninger faldt fra 2,7% til 2,6%. Det var lidt   

 overraskende set i lyset af, at ledigheden faldt til 3,9%.

 n Tallene er vigtige for FED for at vurdere fremgangen i ameri- 

 kansk økonomi samt udviklingen i inflationen. Af andre væ- 

 sentlige tal for FED kan nævnes inflationsindikatoren PCE   

 (senest 1,9% på årsbasis) og den generelle økonomiske vækst  

 (første estimat for 1. kvartal var 2,3% på årsbasis).

Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til april 2018

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 n Markedet forventer stort set uændrede renter i den korte   

     ende af markedet. De korte markedsrenter i EUR og DKK   

 har handlet på samme lave niveau i adskillige måneder.   

 Markedet venter, at de uændrede korte markedsrenter vil  

    fortsætte langt ind i 2018. Forventningerne til en renteforhø- 

 jelse fra ECB ser ud til at være skubbet hen mod ultimo 2019  

 fra medio 2019. Det skyldes især endnu et sæt lavere end   

 forventede inflationstal for Eurozonen i april.

 n I den lange ende af rentemarkedet har udviklingen i USA   

 præget det danske marked. De amerikanske 10-årige   

 renter ligger på det højeste niveau siden juni 2011, og det  

 har trukket de europæiske- og danske renter med op. Det   

 har elimineret rentefaldet fra februar og der handles nu på  

 samme niveau som i februar jfr. grafen.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,69 632,53 633,85

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,61%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,27%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,75%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,78%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK er kommet under 745 overfor EUR. Muligvis er det   

 svækkelsen af EUR mod USD, der har trukket DKK op mod   

    EUR. Der er ikke de store nyheder, og handelsvolumen er   

 stadig begrænset.

 n USD stiger igen og ligger nu på det højeste niveau siden   

 december. Udsigterne til en fortsættelse af de amerikanske  

 renteforhøjelser i år og næste år og en fortsat tilbageholdende  

 ECB trækker USD højere mod EUR og DKK. Desuden trækker  

 udviklingen i Italien EUR lavere i valutamarkedet.

 n CHF stiger bl.a. som sikker havn pga. situationen i Italien.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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RENTE

3M CIBOR 3M EURIBOR

PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,28%

Euribor 3M EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile i de  

     første måneder af 2018. ECB er begyndt at lægge op til et   

 gradvis stop for den nuværende lempelige pengepolitik.   

 Der ventes nyt fra ECB på møderne i juni eller juli. Den  

  første renteforhøjelse ventes stadig ultimo 2019.  

 n De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  

 dring i Nationalbankens rentesatser før 2019.  

 n De lange renter har vist en stigende tendens i den forløbne  

 uge. De 10-årige amerikanske renter har brudt 3%-niveauet  

 og handler p.t. 3,11%, det højeste i 7 år, risikoappetitten har  

 været gradvist stigende og aktiemarkederne kører lidt opad.  

 Forudsætninger: 10-årige swaprenter.

Kilde: Bloomberg og egne beregninger.

Ovenstående markedsvurdering er udarbejdet af KommuneKredit på grundlag af kildemateriale fra de største danske banker og væsent-
lige udenlandske banker. Markedsvurderingens informationer og anbefalinger træder ikke i stedet for læserens udøvelse af eget skøn 
over, hvordan der skal disponeres. Kommentarerne er udtryk for en konsensusholdning udfra det anvendte kildemateriale.

Kildematerialet er af KommuneKredit vurderet til at være troværdigt og indholdet korrekt og retvisende. KommuneKredit påtager sig ikke 
noget ansvar for kildematerialets nøjagtighed og fuldkommenhed. KommuneKredit påtager sig heller ikke noget ansvar for eventuelle tab, 
der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK KOMMENTAR

Forudsætninger: Swaprenter og daglige observationer.

Kilde: Bloomberg og markedsdeltagere.


