
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Der var ordinært møde i ECB i sidste uge. Som ventet blev der ikke ændret på rente eller opkøb.

 n Præsident Trumps beslutning om indførelse af told på stål og aluminium kan være startskuddet til en ny  
 global handelskrig. Markedet vil nøje følge andre landes reaktion på Trumps tiltag.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det tal for inflationen og detailsalget for februar, der har markedets  
 bevågenhed.

 n I Eurozonen er det ligeledes nye tal for inflationen for februar, der er på dagsordenen. 

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

 n En af de forventede risici for 2018 ser ud til at blive mindsket, hvis præsident Trump mødes med Nord-  
 koreas leder i maj måned. Det er blevet positivt modtaget på aktiemarkederne og USD er også steget.
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AKTUELT
KONKLUSIONER FRA ECBS SENESTE MØDE

I sidste uge blev der afholdt et ordinært møde i ECBs bestyrelse. 

Der blev som ventet ikke ændret på ECBs rente eller det nuvæ-

rende opkøbsprogram af obligationer, der udløber til septem-

ber. Derimod nævnte ECB, at de vil udelukke muligheden for, at 

de er parat til at udvide opkøbsprogrammet, både i størrelse og 

længde. Hermed træder ECB tilbage fra den lempelige politik 

ECB har haft på dagsordenen i adskillige år. Meldingen var ikke 

helt uventet og falder godt i tråd med den gradvise reduktion 

af opkøbsprogrammet, som ECB har praktiseret de seneste år. 

Først reducerede ECB opkøbene fra EUR 80 mia. til EUR 60. mia. 

i månedlige opkøb og siden til EUR 30 mia. i perioden januar 

til september 2018. Desuden er der flere, der fremhæver, at det 

er svært for ECB at finde egnede obligationer at købe -  især i 

Tyskland. Det skyldes, at den tyske stat ikke udsteder større 

mængder obligationer for tiden. Meldingen udelukker ikke, at 

ECB kan forlænge det nuværende program på EUR 30 mia. pr. 

måned, hvis inflationen ikke solidt er på vej op mod ECBs mål-

sætning på ”tæt på men ikke over 2%”. Markedets umiddelbare 

tolkning af ECBs udmelding er, at det er et lille skridt på vej ud af 

den lempelige politik, ECB har praktiseret de seneste år. Det er 

ventet, at ECB fremadrettet vil være forsigtig med udmeldinger 

om en ændring i deres politik for at undgå kraftige reaktioner i 

markedet. På et af møderne i juni eller juli forventes ECB at an-

noncere om, opkøbsprogrammet forlænges fra september eller 

ej. Uanset om programmet standser eller forlænges, vil ECB op-

købe ca. EUR 15 mia. i markedet i resten af 2018 som et resultat 

af geninvesteringer af udtrækninger og udløbne obligationer.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for februar viste en stigning   

     på 313.000 personer, hvilket var væsentligt højere end   

 markedet havde forventet. Ledigheden var uændret på 4,1%.

 n Lønstigninger viste en stigning på 2,6% på årsbasis, og tal- 

 let for januar blev revideret fra 2,9% til 2,8%. Tallet for februar  

 har beroliget markedet, efter at man er faldet tilbage til tren- 

 den på ca. 2,5%, der har været gældende i længere tid. Tal- 

  let for lønstigninger er et af de vigtige parametre for FED,   

 når den fremtidige rentepolitik skal besluttes.

 n For 2018 venter markedet fortsat fald i ledigheden ned under  

 4%. Markedets fokus vil rette sig mod lønstigningerne, nu når  

 ledigheden er kommet så langt ned.

Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til februar 2018.

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 ECB eller Nationalbanken har planer om at hæve de   

 officielle renter i løbet af 2018. Det har sat sig i de korte mar- 

 kedsrenter 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 siden januar, men er fortsat relativt lave. De seneste  

 uger har de lange renter været stabile, og markedet venter,  

 at den begrænsede og gradvise stigning i de lange renter   

    vil vende tilbage set i lyset af den positive økonomiske   

 udvikling i USA og Eurozonen.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,99 604,13 636,24

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,62%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,26%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,73%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,76%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK holder nærmest uændret niveau mod EUR, efter de finan- 

 sielle markeder igen tilsyneladende er faldet til ro.

 n USD handler rimeligt stabilt. Fordøjelsen af de mange nyheder  

 i sidste uge har efterladt markedet nærmest uændret. Situa- 

 tionen om Nordkorea kan være medvirkende til at holde USD  

 over 600 mod DKK den kommende tid.

 n CHF handler på det svageste niveau siden januar 2015. Svæk- 

 kelsen kommer delvis efter, at ECB annoncerede forventning  

 om stærkere vækst i Eurozonen. Det mindsker betydningen af  

 en flugtvaluta som CHF.

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 måneder af 2018. ECB er begyndt at lægge op til en  

 gradvis tilbageførsel af den nuværende lempelige pengepoli- 

 tik. Den første renteforhøjelse ventes stadig medio 2019.  

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

 dring i Nationalbankens rentesatser før 2019. Overskuddet  

 på betalingsbalancen kan få Nationalbanken til at holde de  

 korte DKK renter tæt på ECBs renter i længere tid.

 

 n De lange renter har handlet uændret den seneste uge. Mar- 

 kedet har fordøjet resultatet af det italienske valg, den nye  

 regering i Tyskland, præsident Trumps indførelse af ny told,  

 de amerikanske ledighedstal for februar og afholdelsen af   

 ECBs møde. Samlet set er billedet uændret, og der ventes en  

 renteforhøjelse på FEDs kommende møde den 21. marts. 
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.


