
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Fra USA kommer der bl.a. nye tal for inflationen, detailsalget og industriproduktionen for august. Særligt  
 inflationen vil have markedets opmærksomhed, da det er et af de nøgletal FED, holder ekstra øje med.

 n I Eurozonen er det primært tal for handelsbalancen og industriproduktionen, der er på dagsordenen.

 n I Danmark offentliggøres først og fremmest tal for inflationen i august, samt handels- og betalingsbalan- 
 cen for juli.

 n Der er møde i ECB på torsdag. Markedet venter ingen ændring i den hidtidige udmelding om reduktion og  
 udløb af opkøbsprogrammet i år. Første renteforhøjelse ses stadig tidligst efter sommeren 2019.

 n Set i lyset af den uro, der har været om flere udviklingslandes valutaer, kan torsdagens møde i den tyrkiske  
 centralbank være af større end sædvanlig interesse for markedet. Der ventes en markant renteforhøjelse  
 for at imødegå den kraftige svækkelse af den tyrkiske lira.
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INFORMATION

AKTUELT
CENTRALBANKMØDER I SEPTEMBER.

September er en stor mødemåned for verdens centralbanker. 

Ikke alene har amerikanske FED møde den 26., ECB og Bank 

of England den 13., men også bl.a. de skandinaviske lande og 

Schweiz afholder ordinære møder. Hvad kan markedet så for-

vente sig af denne perlerække af møder? Der har allerede væ-

ret møde i de canadiske, svenske og australske centralbanker 

med uforandrede toneangivne renter som resultatet. Særligt for 

Sveriges Riksbank har det været vigtigt at afvente resultatet af 

søndagens valg til Riksdagen. Uændret rente ventes ligeledes at 

være gældende for Bank of England (BoE), der senest hævede 

renten i august med 0,25% til 0,75%. Med udsigten til Brexit i 

marts 2019 ligger det ikke i kortene, at BoE igen skal ændre på 

renten, før der er klarhed over konsekvenserne af Storbritanni-

ens udtræden af EU. I Schweiz afholder nationalbanken (SNB) det 

kvartalsvise møde den 20., hvor der ikke ventes ændring i ren-

ten. Den stigende CHF begejstrer ikke SNB, så det er markedets 

vurdering, at Schweiz tidligst vil hæve renten fra de nuværende 

-0,75%, når ECB har hævet renten efter sommeren 2019. Her er 

december 2019 et god bud. ECBs møde på torsdag ventes at 

være et af de mere stille, da ECB i juni annoncerede en reduktion 

af opkøbsprogrammet fra september og afslutning til december. 

Den første renteforhøjelse kommer tidligst efter sommeren næ-

ste år, og det ventes der ikke lavet om på ved torsdagens møde. 

ECB-chef Draghis periode udløber til oktober næste år, og det 

ventes, at det er for tidligt at drøfte, hvem der potentielt kan 

afløse ham. Fra FED ventes endnu en renteforhøjelse på 0,25%, 

hvilket allerede er indregnet i de nuværende markedsrenter.  

 n Tal for ledigheden i USA viste, at der blev skabt 201.000 nye  

 job i august, mens ledigheden var uændret 3,8%. Det var tæt  

 på markedets forventning.

 n Der er i 2018 i gennemsnit skabt 207.000 nye job pr måned  

 mod 187.000 i gennemsnit i hele 2017.

 n Det vigtige tal for lønstigningerne steg 0,3% i august sva-  

 rende til 2,9% for de seneste 12 måneder. Det er noget højere  

 end ventet og vil være medvirkende til, at FED vil fortsætte  

 med de kvartalsvise renteforhøjelser ind i 2019.

 n Med de fortsat pæne tal for jobskabelsen er virksomhedernes  

 største udfordring at finde nye medarbejdere med de rette  

 kompetencer.

 n Med en forventet vækst i USA på ca. 3% i 3. kvartal ventes   

 ledigheden at blive trukket lavere i den nærmeste tid. Der  

    er stadig en del amerikanere, der står udenfor arbejdsmarke- 

 det, og mange ventes at træde ind på arbejdsmarkedet igen. 
Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til august 2018

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 n I den korte ende af markedet er renterne fortsat uændrede.  

 Seneste inflationstal for Eurozonen viste en lidt højere stig- 

 ning end ventet. Det ventes ikke at ændre på forventningen  

 til, at ECB først hæver renten tidligst til september 2019.

 n I den lange ende af rentemarkedet har opmærksomheden  

 primært været henledt på rentekurvens fladning især i USA. 

 Med forventning om op mod 2 renteforhøjelser fra FED i   

 år, er der lagt op til yderligere fladning af rentekurven. Histo- 

 risk har en flad til ”omvendt” rentekurve været en god indika- 

 tor for en mulig kommende økonomisk tilbagegang i USA.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,76 646,77 666,14

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,43%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,05%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,56%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,61%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK falder igen lidt tilbage mod EUR inden ECBs møde i   

 denne uge.

 n USD får et fornyet løft mod EUR og DKK efter de seneste ledig- 

 hedstal fra USA. Det er særligt lønstigningerne, som er højere  

 end ventet, der er årsagen til den seneste stigning. Højere løn- 

 ninger kan betyde flere renteforhøjelser fra FED. 

 n CHF stiger mod EUR og DKK. Det er stadig ”flugten” til de sikre  

 markeder, der først og fremmest driver CHF højere. Desuden  

 viste væksten i 2. kvartal en markant bedre udvikling end   

 ventet. Det gav også et løft til CHF.

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.

 n De korte EUR-renter ligger uændrede efter ECBs fastholdelse  

 af, at en renteforhøjelse tidligst kan komme efter sommerfe- 

 rien 2019. Ugens møde i ECB ventes ikke at rykke på det.

 n De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  

    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   

 renteforhøjelse. 

 

 n De lange renter har udvist en samlet set stabil udvikling de  

 seneste 14 dage. Der har været bevægelser i begge retninger,  

 men markedet har observeret, at de lange renter for tiden   

 har vanskeligt ved at stige væsentligt på trods af øget   

 risikovillighed i markedet. Der ligger for tiden ikke nogen   

 vigtige begivenheder, der kan rykke afgørende på renterne.
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.


