
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n 4 måneder efter det tyske valg i september er der nu endelig en koalitionsregering på vej mellem CDU,   
 CSU og SPD. Resultatet skal til afstemning blandt medlemmerne i SPD og resultatet ventes den 4. marts.

 n Valgkampen til det italienske parlamentsvalg den 4. marts er skudt i gang for alvor. Markedet venter et   
 mudret sammensat parlament, hvis man skal tro på de seneste meningsmålinger. 

 n Der ser ud til at være enighed i den amerikanske kongres om et budget for de næste 2 år, så en nedluk-  
 ning af dele af den statslige sektor undgås. Samtidig suspenderes gældsloftet frem til marts 2019.

 n Handels- og betalingsbalancen i Danmark viser fortsat imponerende overskud for 2017.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det tal for inflationen der har markedets opmærksomhed.

 n I Eurozonen er det bl.a. tal for væksten i 4. kvartal 2017, der er på dagsordenen. 

 n I Danmark kommer der tal for inflationen og første estimat på væksten i 4. kvartal 2017 i denne uge.
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AKTUELT
MARKEDET RAMT AF URO. BLIVER DET VED?

Ser man tilbage på investeringsåret 2017 var det ganske aty-

pisk. De større begivenheder, der kunne skabe uro i aktie- og 

obligationsmarkederne, udeblev stort set. Hverken de franske 

valg (præsident og parlament) eller det tyske parlamentsvalg 

havde et overraskende udfald. 2017 blev præget af et stigende 

aktiemarked globalt set samtidig med, at renterne på obligati-

onsmarkederne faldt. Indekset, der ofte er refereret til som ”fryg-

tens indeks”, er et udtryk for markedets bevægelighed. Det faldt 

i perioder i 2017 til det laveste niveau nogensinde, altså et tegn 

på rolige markeder. Det er der lavet om på i 2018. Fra årets start 

er de lange renter steget fra det lave 2017-niveau. Det har været 

ventet, at renterne skulle stige, da den globale økonomiske ud-

vikling længe har set positiv ud. Pæn vækst, faldende ledighed, 

lavere underskud på statsbudgetterne og svagt stigende infla-

tion har lignet en opskrift for stigende renter. Efter stigningen 

i de lange renter er aktiemarkederne efterhånden vendt rundt 

og har haft en faldende tendens de seneste 5-6 handelsdage. 

Den primære årsag var de højere end ventede lønstigninger i 

USA, som fik markedet til at forvente en stigende inflation og 

dermed flere renteforhøjelser fra amerikanske FED end det lig-

ger i kortene i dag. De faldende aktiemarkeder har ikke som 

tidligere givet stigende obligationskurser. Det før omtalte ”fryg-

tens indeks” har under den nylige uro bevæget sig kraftigt og 

steg med 96% i sidste uge. Der er stadig nogen uro på marke-

det, og her er man mere opmærksom på begivenheder, der kan 

få uroen til at fortsætte den nærmeste tid. Det kunne være ved 

onsdagens offentliggørelse af nye amerikanske inflationstal.

 n Lønningerne i USA viste en større stigning end ventet   

 og ligger i januar på 2,9% på årsbasis. Det kan være en kilde  

 til bekymring for FED, såfremt lønningerne nu begynder   

 at stige for hurtigt.

 n Den overraskende stigning i januar var stærkt medvirkende  

 til den kraftige korrektion i de globale aktiemarkeder i sidste  

 uge.

 n Markedet frygter, at de seneste tal er en ny tendens, der vil  

 forsætte i 2018 og bringe inflationen hurtigere op over FEDs  

 mål og dermed få FED til at hæve renten med mere end de  

 ventede 3-4 renteforhøjelser i år.

 n Kigger man dybere i lønstigningen for januar viser det sig, at  

 det i høj grad er lønstigninger til lederne, der er medvirkende  

 til den uventede stigning. Det kan betyde at stigningen ikke  

 er holdbar på længere sigt.  Nye tal for de kommende måne- 

 der vil derfor være af stor interesse for markedet.
Udviklingen i den gennemsnitlige månedlige lønstigning i USA.

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

    ende af markedet. Der er for tiden ikke meget, der tyder   

    på, at hverken ECB eller Nationalbanken har planer om at   

 hæve de officielle renter i løbet af 2018. Det har sat sig i de  

 korte markedsrenter i EUR og DKK, der har handlet på samme  

    lave niveau i adskillige måneder. Markedet venter, at denne  

 tendens med uændrede korte markedsrenter vil fortsætte   

 langt ind i 2018 og ikke påvirkes af de stigende lange renter.

 n I den lange ende af rentemarkedet har renterne været   

  stigende, men er fortsat relativt lave. I den forløbne uge har       

 der igen været mere bevægelighed i  renterne, hvilket i høj  

 grad skyldes udviklingen i aktiemarkederne. På trods af   

 faldende aktiemarkeder den forløbne uge, er de lange renter  

 samlet set steget i ugens løb.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,33 606,81 646,59

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,66%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,37%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,76%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,83%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK handler stabilt mod EUR. Markedet er opmærksom på, at  

 det store overskud på betalingsbalancen kan medføre et pres  

 på en stærkere DKK på længere sigt.

 n Uro i aktiemarkederne har styrket USD den forløbne uge.   

 Der knytter sig fortsat usikkerhed til den fremtidige udvikling  

 i USD. Forventningen om yderligere renteforhøjelser i USA  

 trækker USD højere, mens den generelle økonomiske udvik- 

 ling i øjeblikket favoriserer EUR.

 n CHF styrkes under den sidste uges urolige markeder. CHF er  

 tilbage i den traditionelle rolle som flugtvaluta under uro.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%

Euribor 3M EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile i de  

    første uger af 2018. Selv om ECB har strammet tonen en   

  smule, venter markedet først en renteforhøjelse i 2019.  

 n De korte danske renter er stabiliseret de seneste uger, og   

 der ventes ingen ændring i Nationalbankens rentesatser   

 foreløbig. Styrken af betalingsbalancen kan få Nationalban- 

 ken til at holde de korte DKK renter tæt på ECBs renter i læn- 

 gere tid.

 

 n De lange renter er steget siden starten af januar, dog fra et  

 meget lavt niveau. Markedet ser udviklingen med stigende  

 renter fortsætte den kommende tid, da den økonomiske   

    udvikling globalt set ser positiv ud, samtidig med at inflati- 

 onsforventningerne så småt er begyndt at være stigende.   

 Aktiefaldet har ikke kunnet stoppe de stigende renter.  
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.


