
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for inflationen og detailsalget.
 � I Eurozonen er det primært mødet i ECB og erhvervstilliden for industri og service, der er på dagsordenen.
 � I Danmark er opmærksomheden rettet mod nye tal for inflationen i denne uge.
 � Der er EU-topmøde i slutningen af ugen. Det er dagen efter afstemningen om Brexit i det britiske parla-  

 ment, så emnet vil sandsynligvis blive taget op. Italien kunne være et andet emne til drøftelse.
 � Der er sandsynligvis afstemning om Brexit-aftalen mellem EU og Storbritannien på tirsdag i det britiske   

 parlament. Det tegner til et nej til aftalen, men en ny afstemning i januar kan ikke udelukkes.
 � Handelskrigen mellem USA og Kina kan trække overskrifter, efter Huaweis CFO blev arresteret i Canada.
 � På sidste uges møde i de olieproducerende landes organisation (OPEC) blev det forsøgt aftalt at reducere  

 olieproduktionen for at få løftet prisen fra det nuværende lave niveau.
 � Den italienske regering lægger muligvis op til et reduceret budgetunderskud på ca. 2% af BNP i 2019.
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INFORMATION

AKTUELT
TO BREXIT OR NOT TO BREXIT - THAT IS THE QUESTION.
Tiden nærmer sig for Storbritannien (UK) angående udmeldel-
sen af EU den 29. marts 2019. Det har hele tiden ligget i kortene, 
at UK skulle forlade EU med en aftale (selv en no-deal er vel en 
slags aftale). Der er forhandlet en aftale på plads mellem EU og 
UK, og den skal sandsynligvis til afstemning i det britiske parla-
ment på tirsdag. Det forventes, at et flertal vil forkaste den frem-
lagte aftale. Der er i det regeringsbærende konservative parti 
og i oppositionspartiet Labour en massiv modstand mod den 
præsenterede aftale, og Labour vil gerne kunne udløse et mistil-
lidsvotum til permierminister Theresa May og fremprovokere et 
valg i utide. Efter et nej i parlamentet vurderes der at være flere 
muligheder for parlamentet og regeringen. EU-domstolen har 
besluttet, at UK kan afbryde Brexit-processen uden godkendelse 

fra de 27 øvrige EU-lande. Det kræver et flertal i det britiske par-
lament. Alternativet er en genforhandling af aftalen med EU, selv 
om EU ikke umiddelbart vil åbne aftalen. Det kunne dog ske på 
EU-topmødet sidst på ugen. Herefter kunne den reviderede af-
tale blive fremlagt i parlamentet og muligvis godkendes. Det har 
under debatten om aftalen været nævnt, at der ikke er et flertal 
i parlamentet for et hårdt Brexit (no-deal), og det kan være med-
virkende til, at politikerne godkender en form for aftale, så UK 
bevarer en relation til EU efter marts 2019. Det  har ligeledes væ-
ret nævnt, at UK kunne få en associeringsaftale med EU i lighed 
med Norges eller Canadas. Problemet er her, at en sådan aftale 
kan tage flere år at forhandle. En sidste mulighed er at tage en 
ny folkeafstemning om Brexit, men det kræver udsættelse af Bre-
xitdatoen, hvilket skal godkendes af alle de øvrige 27 EU-lande.
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 � Nyeste tal for ledigheden i USA for november viste en job-  
 skabelse på 155.000 personer. Ledigheden fastholdt det lave  
 niveau fra oktober på 3,7% - den laveste ledighed siden 1969.

 � Det vigtige tal for lønstigningerne i november blev 3,1% for  
 de seneste 12 måneder, hvilket er neutralt for inflationen og  
 dermed indenfor FEDs inflationsforventninger. 

 � Den forventede pæne vækst i USA ventes at fortsætte med at  
 trække ledigheden lavere over de nærmeste år. Der er stadig  
 en del amerikanere, der står udenfor arbejdsmarkedet. I   
 takt med, at den pæne vækst ser ud til at fortsætte, ventes  
 flere at træde ind på arbejdsmarkedet igen. 

 � Der er for tiden flere ledige job end der officielt er ledige   
    iflg. statistikken. Det peger på et fortsat stramt arbejdsmar- 
 ked.

 � De nye ledighedstal ventes ikke at afholde FED fra at hæve  
 renten på næste uges møde.

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

Kilde: Bureau of Labor Statistics



 � I den korte ende af markedet har der ikke været væsentlige  
 ændringer. Markedet har i en rum tid ventet, at den første   
     renteforhøjelse fra ECB ville komme i 2. halvår 2019. I Dan- 
 mark har svækkelsen af DKK ikke fået Nationalbanken til at  
 støtteopkøbe DKK endnu. En renteforhøjelse i Danmark kom- 
 mer først efter et større opkøb af DKK fra Nationalbanken, så  
 det har sandsynligvis lange udsigter. 

 � I den lange ende af markedet er renterne fortsat med   
 at falde. Det er primært de faldende aktiemarkeder   
 og markedets uvillighed til risiko, der har presset renterne  
 ned. Umiddelbart ser rentekurven ud til at blive lidt fladere  
 med stabile korte renter og lavere lange renter. På den korte  
 bane kan de lange renter i DKK og EUR blive påvirket af ud - 
 viklingen i Storbritannien angående Brexit.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,39 656,23 660,80

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,41%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,99%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,50%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,52%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK er yderligere presset mod EUR og har handlet svagere  
 i sidste uge. Tal fra Nationalbanken viser, at det nu er 20 måne- 
 der siden, at Nationalbanken senest støtteopkøbte DKK.

 � USD holder niveauet mod EUR og DKK for tiden. Med kraftige  
 fald i aktiemarkederne søger investorerne i USD som en sikker  
 havn. Usikkerheden om en amerikansk-kinesisk handelsaftale  
 bidrager ligeledes til styrkelsen af USD for tiden.

 � CHF agerer igen som den sikre havn i urolige tider. Det er   
 usikkerheden om Brexit-afstemningen og i mindre grad bud- 
 getsituationen i Italien, der holder CHF på det høje niveau.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%
Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger uændrede. ECB fastholder, at der  
 tidligst kan komme en renteforhøjelse fra ECB efter somme- 
 ren 2019. ECBs møde på torsdag ventes ikke at ændre på det.

 � De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  
    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   
  renteforhøjelse. Det på trods af, at DKK er svag for tiden. I   
 første omgang ventes Nationalbanken at støtteopkøbe DKK,  
 såfremt det bliver nødvendigt.

 

 � De lange renter har fortsat faldet i sidste uge. Med adskillige  
 usikkerhedsfaktorer op til årets afslutning søger investorerne  
 i de sikre aktiver som eksempelvis obligationer. På trods af, at  
 markedet over året har forventet stigende lange renter i 2018  
 har det modsatte faktisk været tilfældet frem til i dag. Meget  
 peger på, at de lange lave renter vil fortsætte ind i det nye år.

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 væsentlige 
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.


