
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for detailsalget og ledigheden for marts.
 � I Eurozonen er det primært tal for inflationen og ledigheden for februar, der er på dagsordenen. 
 � I Danmark rettes opmærksomheden mod nye tal for Nationalbankens valutareserve for marts.
 � Brexit-sagaen kører videre uden, at man er sikker på, hvor det ender.
 � De korte amerikanske renter er nu højere end den amerikanske 10-årige rente for første gang siden 2007.  

 Historisk peger det mod en amerikansk recession indenfor de næste 10 måneder.
 � De lange renter er fortsat med at falde, og markedet venter nu en amerikansk rentenedsættelse i 2020 og  

 dermed ikke flere renteforhøjelser.
 � ECB ventes at indføre et nyt system med differentierede indskudsrenter for at afbøde de værste konse-  

 kvenser af de negative indlånsrenter. Det kan indføres, hvis der er et ønske om det blandt EU-bankerne.
 � Handelsforhandlingerne mellem USA og Kina fortsætter i den kommende uge.

UGENS GRAF

U
G

E 
14

  1
. A

PR
IL

  2
01

9

MARKEDS-
INFORMATION

AKTUELT
MAYDAY IN APRIL OR IN MAY?
Den nærmest uendelige historie om Storbritanniens (UK) farvel 
til EU fortsætter ufortrødent. Efter det britiske parlament i sidste 
uge fratog premierminister May taktstokken mht. Brexit drøftel-
serne i parlamentet, blev der sidst på ugen fremsat 8 forskellige 
forslag angående Brexit. Ingen af dem kunne samle et flertal, 
heriblandt forslag om at forlade EU uden en aftale og at trække 
udmeldelsen tilbage. Theresa Mays forslag til en udtrædelsesaf-
tale blev afvist for tredie gang af parlamentet i fredags. Det be-
tyder, at UK ikke kan få en forlængelse af Brexit til den 22. maj. I 
stedet er Brexit flyttet til den 12. april. Her forventes den britiske 
regering at informere de øvrige EU-lande om regeringens plan 
for Brexit. Det kan enten være et hårdt Brexit den 12. april, altså 
en udtræden af EU uden en aftale. Det ventes at ramme britisk 

økonomi hårdt, men også EU vil blive ramt økonomisk af et hårdt 
Brexit. Der er et stort flertal i det britiske parlament for at undgå 
et hårdt Brexit. Alternativet er, at May anmoder EU om en for-
længelse på mindst 9 måneder, for at have tid til at få en endelig 
aftale på plads. Der er indkaldt til et ekstraordinært EU-topmøde 
den 10. april, hvor de 27 EU-lande forventes at godkende en an-
modning om forlængelse. Det vil så kræve, at UK deltager i det 
kommende valg til EU-parlamentet i slutningen af maj, hvilket 
ikke står højt på ønskelisten hos de parlamentarikere, der ønsker 
at forlade EU hurtigst muligt og gerne helt uden en aftale. En helt 
tredie mulighed kan være en folkeafstemning om medlemska-
bet ligesom den i 2016. Sidst, men ikke mindst, kan May udskrive 
valg til parlamentet for at rense luften. De 2 sidste muligheder er 
blandt de forslag det britiske parlament skal drøfte i denne uge.

 � Grafen illustrerer den historiske sammenhæng mellem den  
 amerikanske rentekurves udseende og recessioner i USA.

 � En inverteret rentekurve er, når de korte renter (3 mdr. ren- 
 ten) er højere end den 10-årige rente.

 � Historisk er der gået i underkanten af 1 år fra, at rente-  
 kurven inverterer i USA, til der er opstået en recession.

 � Markedet ser tidlige tegn i de amerikanske nøgletal, at en   
 recession kan opstå i starten af 2020.

 � Udover svagere nøgletal ventes en recession at kræve en for  
 markedet udefra påvirkende begivenhed:

 � Det kunne eksempelvis være udviklingen på boligmarkedet,  
 hvor et kraftigt fald i huspriserne kan skabe nervøsitet.

 � Alternativt en frygt i aktiemarkedet for en alvorlig global   
 økonomisk afmatning og dermed kraftige fald i aktierne.

 � Eller at FED indikerer flere renteforhøjelser i det nuværende  
 økonomiske miljø, som gør investorerne nervøse.

I USA har rentekurven historisk inverteret op til en recession

Kilde: Jyske Bank og Thomson Reuter Datastream



 � De korte renter fastholder det lave niveau, der er set gen-  
    nem adskillige år. Som det ser ud lige nu, er der ikke meget,  
 der tyder på, at hverken ECB eller FED vil hæve renten forelø- 
 big. Der er derimod forventning om, at der i stedet kan   
 komme en rentenedsættelse fra såvel ECB som FED i løbet af  
 2020. Markedet venter derfor lave korte renter længe endnu.

 � I den lange ende af markedet er renterne faldet efter FEDs  
 udmelding om den korte amerikanske rente og ECBs bløde  
 udmelding om deres korte rente. Det tyder derfor på, at der  
 ikke er renteforhøjelser i sigte for 2019, tværtimod. Det   
 vil dog skærpe markedets opmærksomhed på kommende   
 økonomiske nøgletal både fra USA og fra Eurozonen.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,44 664,27 668,14

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,14%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,58%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,07%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,12%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � Markedet har konstateret, at udbyttebetalingen til udenland- 
 ske investorer på danske aktier har givet lidt bevægelse i DKK  
 i løbet af marts. Det ventes at kunne fortsætte også i april.

 � USD er kommet styrket ud af sidste uge. Usikkerheden om  
 Brexit er umiddelbart en bonus for USD, og ECBs bløde udmel- 
 ding om lave korte renter længe endnu bidrager også til en  
 lidt stærkere USD mod EUR (og DKK).

 � Udviklingen i CHF ventes fortsat at afhænge af markedets   
 appetit på risiko. For tiden er CHF steget mod EUR, dels på  
 baggrund af seneste nøgletal og dels pga. Brexit.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER
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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. ECBs melding  
 om lave korte renter længe endnu og markedets forventning  
 om en mulig rentenedsættelse fra ECB indenfor et år, fasthol- 
 der de korte EUR-renter på det nuværende niveau.

 � De korte danske renter ligger uændrede. På trods af en svæk- 
 ket DKK i valutamarkedet venter markedet ikke en selvstæn- 
 dig dansk renteforhøjelse. Der er snarere tale om en midlerti- 
 dig svækkelse, der korrigeres indenfor den næste måned.

 

 � De lange renter er ikke uventet fortsat med at falde. Det   
 er primært frygten for en hård opbremsning i den globale   
    vækst, der driver renterne længere nedad. Både de 10-årige 
    tyske- og amerikanske statsrenter ligger på det laveste ni-  
 veau i årevis. Det er medvirkende til at trække de tilsvarende  
 danske renter nedad.

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.


