
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Der er både møde i ECB, BOJ (Bank of Japan) og FED i denne uge.

 n Markedet forventer, at FED hæver renten med 0,25% igen, mens det er usikkert om ECB vil annoncere stop  
 eller forlængelse af opkøbsprogrammet på dette møde eller vente til mødet i juli.

 n Der ventes afholdt møde mellem USA og Nordkoreas ledere i Singapore på tirsdag.

 n Der var møde i G-7 gruppen over weekenden, hvor bl.a. den verserende globale handelskrig blev drøftet.

 n Fra USA kommer der nye tal for inflationen og detailsalget i løbet af ugen.

 n I Eurozonen kommer der tal for inflationen, handelsbalancen,og industriproduktionen i denne uge. 

 n I Danmark kommer der tal for inflationen, handels- og betalingsbalancen i denne uge.

 n Indførslen af amerikansk told på aluminimum og stål fra EU kan på sigt betyde en lavere vækst i EU.

 n Ved folkeafstemningen i søndags i Schweiz blev Vollgeld-initiativet forkastet med et stort flertal.
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AKTUELT
FORVENTNINGER TIL ECBs MØDE PÅ TORSDAG.

Der er ordinært møde i ECB på torsdag. En gang om året afholdes 

mødet ude i et af Eurozonens medlemslande og denne gang er 

det i Riga i Letland. Markedet havde indtil i sidste uge ventet, at 

dette møde ikke ville indeholde nogle væsentlige nyheder, hvad 

angår ECBs opkøb af obligationer eller ændring af ECBs rente. 

Her ventede markedet, at mødet den 26. juli med pressekonfe-

rence og ECBs nye forventninger til EUs økonomiske udvikling, 

ville være det rette afsæt for ECB til at annoncere, hvad der skal 

ske med opkøbsprogrammet, når det udløber ultimo september. 

Mellem de enkelte møder er der adskillige medlemmer af ECBs 

rentekomite, der udtaler sig om sager med relation til ECBs inte-

resseområde. Markedet opdeler disse medlemmer i ”høge” (som 

ønsker en snarlig rentestigning) og ”duer” (som gerne ser renten 

lav længe endnu). Hvem, der tilhører den ene eller den anden 

fløj, er velkendt i markedet, så det er som regel når et medlem 

”krydser grænsen” og går over i den anden lejr for en stund, at 

markedet reagerer. Det var faktisk det der skete da ECBs cheføko-

nom Peter Praet, som tilhører due-fløjen, udtalte sig i sidste uge. 

Her nævnte Praet, at det var ved at være tiden, hvor ECB skulle 

vurdere om fremdriften i Eurozonens økonomi og inflation nu 

var så langt fremme, at det gav mening at, ECB skulle overveje 

gradvist at afvikle deres opkøbsprogram. Det blev så fulgt op af 

flere af ECBs ”høge”, der anbefalede et stop for opkøbsprogram-

met i 2018. Udmeldingen fra Praet kan betyde, at der er et flertal 

i ECB, der, på ugens møde, vil drøfte og melde ud om fremti-

den for opkøbsprogrammet. Det har styrket EUR i valutamarke-

det og de lange renter i særligt Tyskland er steget marginalt. 

 n Erhvervstilliden (her benævnt ved den engelske betegnelse  

 ISM) for industri- og servicesektoren i USA er afbildet i ugens  

 graf. Det er 400 virksomheders indkøbschefer, der spørges  

 om deres forventning til deres virksomheds udvikling.

 n Grafen viser udviklingen i erhvervstilliden i begge ovenstå- 

 ende kategorier tilbage fra medio 2011 og frem til de seneste  

 tal for maj i år. Herudover er de historiske gennemsnit også  

 vist for at kunne sammenligne med den seneste udvikling.

 n Teknisk forklaret betyder en værdi over indeks 50, at der   

 er fremgang for virksomhederne og dermed også for ameri- 

 kansk økonomi.

 n Af grafen fremgår det, at de amerikanske selskaber, der   

 indgår i besvarelsen af erhvervstilliden, har haft en meget   

 positiv udvikling siden slutningen af 2016 og begge indeks  

 ligger over de historiske gennemsnit. Det ligger i tråd med  

 den positive udvikling på beskæftigelsen i samme periode.
Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til maj 2018

Kilde: Bureau of Labor Statistics



 n Markedet forventer stort set uændrede renter i den korte   

     ende af markedet. De korte markedsrenter i EUR og DKK   

 har handlet på samme lave niveau i adskillige måneder.   

 Markedet venter, at de uændrede korte markedsrenter vil  

    fortsætte langt ind i 2018. Med risikoen ved udviklingen i   

 Italien er forventningerne til en renteforhøjelse fra ECB skub- 

 bet hen mod ultimo 2019 fra medio 2019. 

 n På trods af den seneste tids mindre stigning i de lange renter  

 er det udviklingen i Italien, og bevægeligheden i flere ud-  

 viklingslandes valutaer, der er toneangivende for de lange  

 renter. 10-årige amerikanske renter er stadig under 3%.   

 Markedets risikoappetit er på retur og investorerne holder  

 sig stadig fortrinsvis til de sikre markeder for tiden. 

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,93 632,06 640,66

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,50%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,14%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,62%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,65%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK falder lidt mod EUR efter en længere periode med styr- 

 kelse. Ro om Italien og en marginalt svagere USD har trukket  

 DKK med ned inden topmødesæsonen sætter i gang i denne  

 uge.

 n USD er fortsat stærk, men falder lidt tilbage op til en uge med  

 G-7 møde og møde i Singapore mellem Trump og Kim Jong- 

 Un. Desuden er situationen i Italien i første omgang stabilise- 

 ret med den nye regering, hvilket har styrket EUR mod bl.a.  

 EUR. Italien ventes stadig på markedets radar længe endnu.

 n CHF stabil efter afstemningen i går om Vollgeld-initiativet.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,31%

Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile i de  

     første måneder af 2018. ECB har tidligere på året lagt op til  

 et gradvis stop for den nuværende lempelige pengepolitik. 

  Der er møde i ECB på torsdag og her kan der komme en   

 melding om opkøbsprogrammet. Den første renteforhøjelse  

 ventes stadig ultimo 2019.  

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

 dring i Nationalbankens rentesatser før 2019. 

 

 n De lange renter er steget ovenpå ECBs udmelding om mulig- 

 heden for, at ECB vil annoncere afslutningen på deres op-  

    købsprogram på mødet på torsdag. Desuden har situationen  

 i Italien stabiliseret sig i løbet af den seneste uge og investo- 

 rerne har taget toppen af deres positioner op til mødet i   

 Singapore på tirsdag.
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.


