
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA i denne uge, er det nye tal for inflationen, erhvervstilliden og industri - 
 produktionen, der annonceres.

 n I Eurozonen er det tal for erhvervstilliden og handelsbalancen, der er fokus på. 

 n I Danmark kommer der tal for inflationen.

 n Der er møde i den amerikanske centralbank (FED) denne uge. Der ventes en renteforhøjelse på 0,25% fra  
 1 - 1,25% til 1,25 - 1,5%. Markedet vil lytte efter signaler om antal mulige renteforhøjelser i 2018.

 n Udover FED afholdes der centralbankmøder i Storbritannien, Schweiz og Norge i denne uge. Her ventes  
 der ingen renteændringer.

 n Der er tilsyneladende kommet et gennembrud i forhandlingerne mellem Storbritannien og EU om Brexit.  
 Der skulle så være grundlag for at gå videre til runde 2 efter EU topmødet sidst i denne uge.
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MARKEDS-
INFORMATION

AKTUELT
ET KIG I KRYSTALKUGLEN FOR EUROZONEN I 2018.

Økonomisk ser det spirende opsving i Eurozonen i starten af 

2017 ud til at være blomstret fuldt op i løbet af året. Markedet 

ser væksten på 2,3% for året som helhed, den højeste vækst i 

10 år. For næste år ligger forventningen næsten på det samme 

niveau (2,2%). Markedet peger på flere faktorer, der kan hjælpe 

væksten op til højere niveauer end hidtil ventet. For det første 

ser ordrebøgerne blandt virksomhederne ud til at være tæt på 

fyldte. Mange virksomheder kører tæt på kapacitetsgrænsen, 

og det er derfor nødvendigt at øge investeringerne yderligere 

det kommende år. Jobskabelsen er på det højeste niveau i 17 

år, og ledigheden har været faldende gennem længere tid. Der 

er stadigvæk ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, og derfor ser 

lønstigningerne ikke ud til at presse inflationen meget højere 

i 2018. I takt med bedringen af jobmulighederne er forbruger-

tilliden også steget til det højeste niveau siden 2001. Det ven-

tes at løfte det private forbrug op med 2,5% i 2018. Samtidig 

ser flere økonomer, at effekten af mange års sparepolitik i de 

fleste Eurozone lande er ved at have en vis effekt. Det bety-

der mulighed for vækst i det offentlige forbrug efter flere års 

slankekur. Ser man på hvilke risici, der kan ligge for markedet 

i 2018, er det oplagt at se på UKs løsrivelse fra EU (Brexit) og 

det italienske parlamentsvalg i første halvår 2018. Der er dog 

ikke noget, der tyder på, at udfaldet af valget kan true det nu-

værende opsving, det er sandsynligvis mere en politisk risiko 

end en økonomisk. Væksten i Italien har, på trods af den poli-

tiske usikkerhed, været i fremgang i år. Brexit ventes at trække 

overskrifter helt frem til den formelle løsrivelse i marts 2019. 

 n Tal for beskæftigelsen i USA for november viste, at beskæfti- 

 gelsen steg med 228.000 personer. Ledigheden i november  

 var uændret 4,1%. Tallet er ved at normaliseres efter 2   

 måneder med orkaner (september) og efterfølgende   

 korrektioner (oktober). Tallet for november var noget højere,  

 end markedet havde forventet.

 n Lønstigningen har ligget på 2,5% gennem længere tid og   

 ligger uændret på 2,5% i november.

 n Beskæftigelsestallet for november var det sidste månedstal  

 for arbejdsmarkedet inden FEDs møde næste i denne uge. 

 n Eneste malurt i bægeret er en stigning i antallet af deltidsar- 

 bejdere. Det kan måske være et tegn på, at beskæftigelsen er  

 ved at have toppet i USA.

Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til november 2017.

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 n Markedet forventer stort set uændrede renter i den korte   

  ende af markedet. ECB har gennem længere tid nævnt, at   

 der tidligst kommer en renteforhøjelse fra ECB, længe   

    efter deres opkøbsprogram er afsluttet. Det betyder, at rente- 

 forhøjelsen tidligst ventes medio 2019. Derfor kan der sand- 

 synligvis først ventes en forhøjelse fra Nationalbanken i 2019.

 n Ser man på rentekurvens udvikling siden starten af året, har  

 der generelt set været et mindre fald i de korte renter og en  

 tilsvarende stigning i de lange renter. Det har været i tråd   

 med konsensusforventningen i markedet. Ser man frem mod  

 næste år venter markedet generelt set mindre rentestignin- 

 ger i den lange ende af markedet (i lighed med forventnin- 

 gerne til 2017). De lange renter i dag er tæt på samme niveau  

 som i starten af januar.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,24 631,36 637,20

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,36%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,99%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,54%

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 har ligget stabilt de seneste uger, og der er ikke meget,  

 der kan ventes at rykke på det.

 n USD styrket marginalt i den forløbne uge. Det skyldes bl.a., at  

 det er så godt som sikkert, at FED på ugens møde hæver   

 renten med 0,25%. For 2018 ligger der 3-4 renteforhøjelser og  

 venter, hvis man ser på markedets seneste forventninger.

 n CHF stabil efter en uge uden de store nyheder. Markedet er  

 generelt stille, og der er for tiden ikke den store efterspørgsel  

 efter CHF.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3 m DKK  -0,30%

Euribor 3 m EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile gen- 

 nem 2017. ECB venter stadig,  at renterne vil være lave   

 længe endnu. Første renteforhøjelse fra ECB ventes   

    medio 2019. De korte danske renter er stabiliseret de seneste  

 uger, og der ventes ingen ændring i Nationalbankens rente- 

 satser foreløbig. Valutatal i november fra Nationalbanken   

 viste, at der stadig ikke er behov for aktivitet fra Nationalban- 

 ken for at svække DKK.

 

 n De lange renter har været pænt faldende den senste uge. De  

 10-årige renter er tæt på årets laveste lige nu. Der har været  

 interesse i obligationer af flere årsager i sidste uge. Dels er  

 der forventelig mindre udstedelser i statsmarkedet næste år,  

 og dels er der investorer, der har skiftet aktier ud med lange  

 obligationer.
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.


