
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Der var afstemning om den britiske regerings Brexitaftale med EU i det britiske parlament i sidste uge.   
 Resultatet blev som ventet et nej. En fortsættelse af debatten ventes i dag mandag i parlamentet.

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for boligmarkedet. I forbindelse med den delvise nedlukning af  
 den offentlige sektor i USA er der flere andre nøgletal, der ventes at blive udsat.

 � I Eurozonen er det primært foreløbige tal for erhvervstilliden for service- og industrisektoren og forbruger- 
 tilliden, der er på dagsordenen. 

 � I Danmark rettes opmærksomheden mod nye tal for forbrugertilliden fra januar.
 � De olieproducerende landes organsation OPEC vil afholde et ekstraordinært møde for at sætte mere fart  

 på den ventede prisstigning på olie.
 � Handelskonflikten mellem USA og Kina ser ud til at bløde lidt op. Forhandlingerne ventes dog at fortsætte  

 frem til deadline den 1. marts.
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AKTUELT
HOW DO YOU BREXIT, PRIME MINISTER?
Den aftale, som den britiske premierminister Theresa May havde 
forhandlet på plads med de øvrige 27 EU-lande i november, faldt 
ikke uventet ved afstemningen i parlamentet i sidste uge. Neder-
laget var overraskende stort, hvilket kan medføre, at et flertal for 
en aftale om Brexit kan være vanskelig at opnå. I første omgang 
overlevede Mays regering et mistillidsvotum fra oppositionen. 
Hun fremførte efterfølgende, at hun ønsker at tage en drøftelse 
med lederne af de øvrige partier i parlamentet for at afdække,  
hvad det er, at parlamentet søger i en aftale om Brexit. Flere ana-
lytikere har nævnt, at en løsning kunne være et nationalt kom-
promis i lighed med det som Danmark lave efter nej´et til Ma-
astricht-aftalen i 1992. Theresa May har sagt, at hun vil opfylde 
befolkningsflertallets ønske om at forlade EU, hvilket indebærer, 

at der ikke skal være en ny folkeafstemning om medlemskabet. 
Dels vurderes det at være utroværdigt overfor befolkningen, og 
dels er der i skrivende stund kun et snævert flertal for at forblive 
i EU iflg. de seneste meningsmålinger. Det ventes, at May også 
har taget drøftelser med lederne af de 27 andre EU-lande over 
weekenden. Håbet er at opnå yderligere afklaring især i forhold 
til grænsen mellem Irland og Nordirland i fremtiden. Det er et 
af de mest kildne punkter i den aftale May har udarbejdet med 
EU-landene, og en afklaring af denne problematik kan være af-
gørende for, at Mays aftale kan blive vedtaget i parlamentet i 
2. eller 3. forsøg. I skrivende stund venter markedet, at May vil 
præsentere en tilrettet løsning for parlamentet allerede mandag 
og en afstemning kan ventes den 29. januar. Det skal hertil siges, 
at usikkerheden er meget stor og meget kan ændres på kort tid.

 � Grafen viser først og fremmest, bevægelserne i GBP mod USD  
 i dagene op til afstemningen, på selve dagen og dagen efter.

 � Det er næsten samme udvikling i forhold til DKK.
 � Bevægelsen på selve afstemningsdagen den 15. januar il-  

 lustrerer den usikkerhed, der er i markedet for hvilken   
 løsning briterne ender med at komme ud med den 29. marts.

 � Markedet har været overrasket over at GBP blev styrket efter  
 det klare nederlag ved afstemningen om Mays Brexit-aftale.  
 Her ser markedet en mulighed for at større kompromis i det  
 britiske parlament. Det skyldes dels, at regeringen vandt   
    mistillidsafstemningen i torsdags og dels regeringens invita- 
 tion til de øvrige partier om at drøfte, hvad der skal til for at  
 få en aftale om Brexit igennem parlamentet.

 � Måske har nederlaget til May gjort en løsning for Storbritan- 
 nien en smule lettere. Det vil de nærmeste ugers forhandling  
 forhåbentlig kunne afsløre, men usikkerheden er meget stor.

Bevægelser i britiske pund (GBP) mod USD op til afstemningen den 15. januar

Kilde: Bloomberg



 � Efter Nationalbanken støttede DKK mod EUR gennem opkøb  
 af DKK i markedet har valutakursen EUR/DKK rettet sig.   
    Markedet vurderer, at der blev opkøbt ca. DKK 12 mia., hvilket  
 altså i første omgang har været tilstrækkeligt for at styrke   
 DKK. For tiden er al snak om en selvstændig renteforhøjelse  
 fra Nationalbanken forstummet. Den ventede renteforhøjelse  
 fra ECB  ligger i markedets optik til at blive udsat til 2020.   
 Derfor ventes der uændrede korte renter i længere tid.  

 � I den lange ende af markedet er renterne igen faldet i  
 den seneste uge. Det er bl.a. usikkerheden om Brexit der får  
 investorerne til at fastholde de ”sikre” investeringer i form af  
 obligationer. Samtidig er amerikanske FED ved at trække i   
 land med hensyn til renteforhøjelser i år. Måske kommer den 
 første forhøjelse ikke i marts, men i juni eller september. 

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,48 655,13 658,64

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,33%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,94%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,45%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,49%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK er mindre presset mod EUR, efter Nationalbanken købte  
 DKK for knap 12 mia. i december. Presset mod DKK ventes at  
 aftage lige nu, og en renteforhøjelse fra Nationalbanken er  
 skubbet til hjørne.

 � USD har været stigende den seneste uge. En mulig udsættelse  
 af ECBs renteforhøjelse har svækket EUR mod bl.a. USD. Mulig  
 opblødning af handelskonflikten med Kina er med til at løfte  
 USD.

 � CHF agerer igen den sikre havn i urolige tider. Det er bl.a.  
 usikkerheden om Brexit-afstemningen, der holder CHF stærk.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,31%
Euribor 3M EUR  -0,31%

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. Svage økonomiske nøgletal ventes at udsætte   
 forhøjelsen til et senere tidspunkt.

 � De korte danske renter er steget marginalt i sidste uge. Det  
 kan skyldes, at der ikke længere ventes en selvstændig dansk  
 renteforhøjelse . Første forhøjelse ventes efter ECB har hævet  
 renten.

 

 � De lange renter har igen været let faldende den forløbne   
     uge. Svage kinesiske nøgletal ventes at trække ned i aktivite- 
 ten USA på sigt og dermed udsætte FEDs næste renteforhø- 
 jelse fra marts til juni/september i år. Nedlukningen af dele  
 af den offentlige sektor i USA ventes ligeledes at trække   
 amerikansk økonomi svagere og dermed holde renterne lave.

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.


