
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der bl.a. tal for inflationen og detailsalget for maj.
 � I Eurozonen er det primært tal for investortilliden og industriproduktionen, der er på dagsordenen.
 � ECB holdt som ventet renten uændret på sidste uges møde.
 � Fra Danmark kommer der nye tal for inflationen i maj.
 � Nationalbanken har ikke støtteopkøbt DKK i markedet i maj på trods af en svag DKK mod EUR.
 � I handelskonflikten mellem USA og Kina annonceres jævnligt nye tiltag fra begge parter. Senest er det   

   kinesiske trusler om at begrænse USAs adgang til materialer fra Kina, der anvendes i elektronik- og for-  
   svarsindustrien. Kina er til gengæld på den amerikanske observationsliste for valutamanipulation. Marke- 
   dets bekymring er voksende, hvilket primært rammer aktiemarkederne og trækker renterne nedad.

 � Der er EU-topmøde i næste uge, hvor topposter i EU for de næste 5 år er i forhandlingsspil. 
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AKTUELT
VIL CENTRALBANKERNE IGEN SÆNKE RENTERNE?
Op til sidste uges møde i ECB var der ikke forventning om stør-
re ændringer i ECBs retorik. På mødet  den 10. april havde ECB 
udskudt deres forventning til en kommende renteforhøjelse til 
2020. Derfor var det en overraskelse, da ECB igen udskød deres 
forventning til en renteforhøjelse.  Nu vil det tidligst være 2. 
halvår 2020, før ECB overvejer at hæve renten. Samtidig nævnte 
ECB-chef Draghi, at en kommende renteændring ikke nødven-
digvis behøver at være en forhøjelse. Det, kombineret med ECBs 
meget lave inflationsforventninger helt ind i 2021, har fået de 
længere renter i Eurozonen  (og i Danmark) til at falde yderlige-
re. Ser man herudover på markedets forventning til inflationen 
i Eurozonen på længere sigt, ligger den på det laveste niveau  
siden 2016 og fortsat langt under ECBs inflationsmålsætning 

på ”tæt på, men ikke over 2%”. Yderligere er forventningen til 
væksten i Eurozonen blevet sænket af ECBs økonomer, og se-
neste økonomiske prognose for Tyskland fra den tyske central-
bank ser også noget dyster ud. Ser man på den anden side af 
Atlanten, er amerikanske FED også i en form for dødvande. Det 
har tidligere været nævnt, at FED normalt sænker renten med 
5%-point under en recession. Med FED-renter på 2,5% er dette 
ikke muligt under en kommende recession. Med en udvidelse 
af handelskonflikten med Kina til sandsynligvis også at omfat-
te Mexico og Indien samt på længere sigt måske også Europa, 
ventes det at ramme amerikansk vækst. Der er forventninger 
om, at der indgås nye handelsaftaler senere i år for at undgå 
et økonomisk tilbageslag. Til trods for det venter markedet al-
ligevel en rentesænkning til juli og måske en til senere i år. 

 � Seneste tal for ledigheden for maj i USA viste fremgang i   
 beskæftigelsen på 75.000 og en uændret ledighed på 3,6%. 

 � Det var 104. måned i træk med en positiv vækst i amerikansk  
 beskæftigelse.

 � Der er stadig mange flere ledige job i USA, end der er ledige  
 personer i følge de officielle statistikker.

 � Det vigtige tal for lønudviklingen steg med 3,1% for de   
    seneste 12 måneder. Lønudviklingen har længe ligget   
 omkring de 3% på årsbasis.

 � Ledighedstallet er ofte kaldt ”kongen af nøgletal”,  fordi det  
 er det væsentligste tal for FED, når de skal vurdere udviklin- 
 gen i amerikansk økonomi.

 � Næste møde i FED er den 19. juni.

Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til maj 2019

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 � I de korte renter har bevægelsen været med pil nedad.   
 I Danmark er al snak om en selvstændig forhøjelse af   
  Nationalbankens renter helt forstummet på trods af den   
 relativt svage DKK for tiden. Der er opstået forventninger i  
 markedet den seneste uge om rentenedsættelser fra   
 FED i løbet af efteråret. Samtidig har ECB-chef Draghi nævnt,  
 at den næste renteændring fra ECB ikke nødvendigvis er en  
 forhøjelse. Det holder de korte renter lave længe endnu.

 � I den lange ende af markedet er renterne fortsat med at   
 falde. Som tidligere nævnt har markedet vanskeligt ved at  
 se højere renter for tiden, og den nuværende handelskonflikt  
 mellem USA og Kina bidrager til at holde renterne nede.   
 Samtidig er aktiemarkederne fortsat ramt, og investorerne  
 investerer i de sikre obligationsmarkeder som bl.a. Danmark.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,82 658,82 664,54

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,00%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,40%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 0,88%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 0,95%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK fortsætter på det svage niveau fra de seneste måneder.  
 På det nuværende niveau kan Nationalbanken opkøbe DKK  
 mod EUR, men der har endnu ikke været opkøb i maj eller her  
 i starten af juni. 

 � USD falder lidt tilbage fra toppen efter FED-chef Powells lidt  
 bløde udmelding og markedets efterfølgende forventning  
 om, at FED vil sænke renten i løbet af efteråret 2019.

 � Markedets faldende risikovillighed får CHF til at styrkes mod  
 DKK og til at fastholdes på det højeste niveau siden efteråret  
 2018.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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RENTE

3M CIBOR 3M EURIBOR

PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,34%
Euribor 3M EUR  -0,32%

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. Markedet afventer tal fra National- 
 banken for at se, om der er støtteopkøbt DKK i markedet.

 

 � De lange renter er fortsat med at falde ganske betydeligt   
 de seneste uger. 10-årige renter i flere lande er nu negative.  
 Årsagen er bl.a. den stadigt voksende handelskrig, hvor USA,  
 udover Kina, også har inddraget Mexico og Indien. Det giver  
 udsalg i aktiemarkederne, og investorerne koncentrerer sig i  
 stedet om de sikre obligationsmarkeder som f.eks. Danmark.

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.


