
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Theresa Mays Brexitaftale med EU blev ikke uventet afvist for 3. gang af det britiske parlament ved en vej- 
 ledende afstemning i parlament i sidste uge. En forlængelse af Brexit er lige nu en realistisk mulighed.

 � Den længste nedlukning af dele af den offentlige sektor i USA er nu afsluttet.  Spørgsmålet er, om der kom  
 nogen vinder ud af sagen.

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren og nye tal for  
 udviklingen på boligmarkedet. Desuden kommer der referat fra det seneste møde i FED i januar.

 � I Eurozonen er det primært tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren samt inflationstal for   
 januar.

 � I Danmark rettes opmærksomheden mod nye tal for forbrugertilliden i februar.
 � Der er udskrevet valg i Spanien til afholdelse den 28. april. Med orden i økonomien i Spanien ventes valget  

 ikke at få væsentlig opmærksomhed i markedet.
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AKTUELT
RENTEFALDET FORTSÆTTER - HVOR LÆNGE VARER DET VED?
Det var kendetegnende for året 2018, at markedet forventede, at 
de lange renter ville være stigende. Det skete som bekendt kun 
i starten af året, og siden er de lange renter faldet. Ser man på 
markedets forventninger til renterne i 2019, var der ved indgan-
gen til året igen en forventning om stigende lange renter - ikke 
markante stigninger, men dog lidt højere renter. I takt med, at 
aktiemarkederne faldt i slutningen af året, blev de lange renter 
ved med at falde. Det er fortsat de første uger af 2019. Svaghe-
den i amerikansk økonomi er lige nu koncentreret om et dårligt 
tal for detailsalget i december, hvorimod der er tegn på en mere 
generel afmatning i både Kina og i Europa. Begge ser ud til at bli-
ve hårdere ramt end USA af den verserende handelskrig, og der 
er for tiden nervøsitet i den europæiske bilindustri, om USA vil 

pålægge ekstra told på europæiske biler. Det kan særligt ramme 
den tyske bilsektor og kommer på et tidspunkt, hvor væksten i 
Tyskland har været meget lav de seneste kvartaler. Hvis Europas 
lokomotiv bliver bragt til standsning, så kan man frygte, at den 
nuværende tilbagegang i væksten kan vare længere end ventet. 
Udover handelskrig, så ligger Brexit lige foran døren og venter. 
Der er ikke en endelig løsning i sigte, og usikkerheden ventes at 
bestå helt frem til 29. marts. Brexit er for tiden ligeledes en vækst-
dæmper for Europa. Der kan komme signaler fra centralbanker-
ne om vækstafmatningen på deres kommende møder (ECB den 
7. marts og FED den 20. marts). Markedet venter, at væksten kan 
komme i gang igen i 2. halvår. Et blødt Brexit og en løsning på 
handelskrigen mellem USA og Kina kan få markedets risikoap-
petit til at stige og dermed sende de lange renter lidt opad igen.

 � Grafen viser, hvornår markedet priser en kommende rente- 
 forhøjelse fra ECB.

 � ECB har tidligere meddelt, at de vil holde renten uændret på  
 -0,40% frem til ”efter sommeren 2019”. Markedet har tolket  
 det som, at en renteforhøjelse tidligst kommer til september.

 � I takt med, at nøgletallene fra Eurozonen gradvist er blevet  
 forværret de seneste måneder har markedets forventninger  
 til en renteforhøjelse rykket sig.

 � Senest viste tal for væksten i Tyskland, at Eurozonen til en   
 vis grad bl.a. er blevet ramt af den verserende handelskrig  
 mellem USA og Kina. Tallene var svagere end ventet.

 � Det er medvirkende til, at markedets forventning til en rente- 
 forhøjelse har skubbet sig fra september i år til sommeren   
 2020. Samtidig vil efterfølgende renteforhøjelser ligeledes  
 blive skubbet længere ud i fremtiden.

Forventninger om en renteforhøjelse fra ECB er skubbet til sommeren 2020

Kilde: Bloomberg og Jyske Bank



 � De korte renter fastholder det lave niveau, der er set gen-  
 nem adskillige år. Det var i marts 2016, at ECB sænkede   
 renten til det nuværende lave niveau på -0,4%. De korte   
 markedsrenter i Eurozonen og Danmark har været negative      
 endnu længere, og der er ikke meget, der tyder på, at de   
 korte renter ligger til at stige de nærmeste mange måneder.

 � I den lange ende af markedet er renterne igen faldet samti - 
    dig med, at aktiemarkederne er fortsat med at vise svaghed  
 de seneste uger. Væksttal viser fortsat en afmatning i Kina og  
 Europa samtidig med, at amerikansk detailsalg viser et over- 
 raskende svagt julesalg. Det er medvirkende til at presse de  
 globale aktiemarkeder lavere, mens pilen for de lange renter  
 peger nedad. Rentekuven er dermed fortsat fladningen fra de  
 seneste uger.   

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,21 660,59 657,33

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,27%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,78%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,28%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,33%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK er styrket til i nærheden af centralpariteten mod EUR   
 (746,038) efter en længere tids svækkelse. En selvstændig   
 renteforhøjelse i Danmark virker lige nu meget usandsynlig.

 � USD fastholder styrken fra sidste uge. Det er stadig den ameri- 
 kanske økonomi, der driver USD for tiden. 

 � CHF er blevet styrket igen efter, at investorernes risikoappetit  
 er blevet mindre den seneste uge. CHF er tilbage i rollen som  
 den sikre havn i urolige tider.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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RENTE
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,32%
Euribor 3M EUR  -0,31%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger fortsat uændrede. Efter de seneste  
 svage nøgletal og en forventning om en lavere økonomisk  
 vækst i Eurozonen fra EU-kommissionen, har en forhøjelse af  
 ECBs renter stadig lange udsigter. Markedet vurderer, at vi  
 skal ind i 2020, før ECB hæver renterne.

 � De korte danske renter ligger uændret. Efter den seneste   
 styrkelse af DKK er al snak om en selvstændig renteforhøjelse  
 fra Nationalbanken forduftet.

 

 � De lange renter forbliver på det laveste niveau siden 2016.  
 Brexit er ikke kommet nærmere en løsning. Desuden for-  
 handles om en handelsaftale mellem USA og Kina, hvor en  
 forlængelse af deadline pr. 1. marts ligger i kortene.   
 De svagere aktiemarkeder er med til at holde de lange renter  
 på et fortsat lavt niveau. 

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.


