
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der bl.a. septembertal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren, ledigheden og  
 udviklingen i lønninger.

 � I Eurozonen er det primært tal for ledigheden og endelige tal for erhvervstilliden for industri- og service- 
 sektoren for september, der er på dagsordenen.

 � I Danmark offentliggøres først og fremmest tal for boligpriser, industriproduktion samt en opgørelse af   
 Nationalbankens valutareserve.

 � I Storbritannien afholder det regerende konservative parti den årlige konference. Der vil være speciel   
 fokus på udtalelser angående Brexit.

 � Der er fremlagt budget for 2019 fra den italienske regering. Der opereres som udgangspunkt med et un- 
 derskud på 2,4% af BNP, noget højere end ventet. Det kan betyde en lavere kreditvurdering af Italien og  
 samtidig stigende renter. 
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INFORMATION

AKTUELT
STATUS PÅ BREXIT
Efter en sløv start ovenpå afstemningen i Storbritannien (UK) i 
juni 2016 om EU-afstemningen er der kommet skred i forhand-
lingerne de seneste måneder. Der er ikke lang tid til, at UK træder 
ud af EU i slutningen af marts 2019, når en mulig indgået aftale 
skal godkendes af de 27 tilbageblevne EU-landes parlamenter. 
Der var uformelt EU-topmøde i Østrig i forrige uge, et ordinært 
møde i oktober og sandsynligvis et ekstra møde i november til 
forhandlinger. Den britiske regerings forslag til en aftale ser i før-
ste omgang ud til at være blevet mere eller mindre afvist af de 
øvrige EU-lande, særligt hvad angår det indre marked for handel 
og fri bevægelighed samt grænsen mellem UK og Irland. Internt i 
den britiske regering er der også stor uenighed, som denne uges 
partikonference næppe vil lave om på, og tiden er ved at løbe ud.

FED HÆVER RENTEN SOM VENTET
FED besluttede på det ordinære rentemøde i sidste uge at hæve 
renten med 0,25% til 2-2,25%. Det var ganske som ventet af mar-
kedet og afstedkom ikke den store reaktion efterfølgende. Det, 
som markedet har været mest interesseret i at høre fra FED, er 
deres forventning til, hvor FEDs rente skal ligge i årene fremover 
og hvorfor. FED nævnte, at rentepolitikken ikke længere er lem-
pelig og indikerer dermed, at FED-renten er ved at være tæt på 
den neutrale rente. Iflg. FED er renten dog stadig i den lave ende, 
og der vil fortsat være basis for renteforhøjelser i de kommende 
kvartaler. Markedet forventer, at den næste  renteforhøjelse 
kommer til december med 0,25%, og at der i 2019 kommer yder-
ligere 2-3 forhøjelser af samme størrelse. Det ventes kun at med-
føre en gradvis stigning i de korte amerikanske markedsrenter. 

 � Grafen viser dels den hidtidige udvikling i  FEDs toneangivne  
 rente frem til og med den seneste forhøjelse i onsdags.

 � Den røde linje viser markedets (her: Handelsbanken) forvent- 
 ning til udviklingen i renten de nærmeste år.

 � Det fremgår af den lyseblå linje, at FED forventer flere rente- 
 forhøjelser end markedet fremadrettet.

 � Det skyldes delvis, at flere i markedet venter en mild tilbage- 
 gang i amerikansk økonomi i 2020, og den tilgang har FED  
 ikke umiddelbart.

 � FED venter en pæn økonomisk vækst de kommende år og   
 en neutral FED rente på 3 %. Det betyder, at FED ikke ser den  
 økonomiske fremdrift blive hæmmet af en FED rente på 3 %.

FEDs rente historisk og forventet

Kilde: Macrobond og Handelsbanken



 � I den korte ende af markedet er renterne fortsat uændrede  
 på trods af den lidt mere hårde tone fra ECB-chef Draghi i   
 sidste uge angående udviklingen i inflationen. Det ventes  
 ikke at ændre på forventningen til, at ECB tidligst hæver   
 renten til september 2019.

 � I den lange ende af rentemarkedet har renterne været sti-  
    gende i løbet af september. Det er grundet en mindre   
    risikopræmie i forbindelse med handelskrig og uro om   
 valutaerne i Tyrkiet og Argentina og et større fokus på et   
    begyndende prispres i EU og USA. Renterne kommer fra   
    et lavt niveau, og der ventes ikke at blive annonceret   
 ”uventede” renteforhøjelser fra hverken FED eller ECB de   
 kommende år. Derfor ser markedet ikke, at rentestigningerne  
 vil være markante.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,75 641,7 657,68

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,56%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,14%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,63%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,67%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK stabil mod EUR de seneste uger. Fokus er mere på Italien  
 og forhandlingerne mellem EU og Storbritannien, så interes- 
 sen for DKK er begrænset.

 � USD er blevet en smule svækket de seneste uger. Det er tegn  
 på, at inflationen i EU kan stige mere end ventet, og det træk- 
 ker EUR og DKK højere mod USD. Desuden giver den verse- 
 rende handelskrig mellem Kina og USA nogen usikkerhed om  
 USD. 

 � CHF svækket i løbet af september mod bl.a. DKK. Muligvis kan  
 usikkerhed om Italien og Brexit styrke CHF igen på sigt.

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, selv efter ECB-chef   
   Draghi antydede, at renten kan blive hævet allerede fra   
 september 2019. Det var tidligere nævnt på det seneste   
 møde i ECB, og er derfor ingen overraskelse for markedet. 

 � De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  
    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   
 renteforhøjelse.  

 � De lange renter er steget de seneste uger. Der er flere årsa- 
 ger til stigningerne. I takt med, at der er kommet mere ro   
 på markederne i Tyrkiet og Argentina, og markedet har ned- 
 tonet handelskonflikten mellem USA og Kina, er der begyndt  
 at blive fokus på den økonomiske udvikling. Her er det sær- 
 ligt muligt stigende inflation, der er på markedets radar. 

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.


