
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der bl.a. tal for inflationen og detailsalget for oktober.
 � I Eurozonen er det primært inflationstal, handelstal og tal for væksten i 3. kvartal, der er på dagsordenen.
 � Fra Danmark offentliggøres nye tal for væksten i 3. kvartal og inflationen i denne uge.
 � Danmarks Statistik har korrigeret de seneste års vækst markant op, så væksten er over 2% i 2015-17.
 � Som ventet ændrede amerikanske FED ikke på renten på sidste uges møde. Der ventes en renteforhøjelse  

 på 0,25% på det kommende møde den 19. december.
 � EU-kommissionen forventer et nyt og tilrettet budget for 2019 fra Italien på tirsdag. Markedet mener, at  

 det er tvivlsomt om dette faktisk kommer til at ske. Det kan give risiko for lidt uro om EUR.
 � Markedet forventer, at en aftale mellem Storbritannien (UK) og EU om Brexit er nært forestående. Efter   

 planen er det den 29. marts næste år, at UK forlader EU. 
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AKTUELT
MIDTVEJSVALGET I USA ØGER DEN POLITISKE USIKKERHED
Som det har fremgået af medierne den seneste uge har der væ-
ret valg til den amerikanske Kongres den 6. november. Som be-
skrevet i sidste uges udgave af Markedsinformation var alle 435 
medlemmer af Repræsentanternes Hus og 35 af de 100 medlem-
mer af Senatet på valg. Kommentatorer har udråbt dette valg til 
et af de vigtigste midtvejsvalg i mange år. På forhånd havde præ-
sident Trumps republikanere flertal i begge kamre, og markedet 
ventede, at demokraterne ville erobre flertallet i ”Huset”, mens 
Senatet forblev på republikanernes hænder. Modsat præsident-
valget i 2016, der producerede en gedigen overraskelse, var ud-
faldet af midtvejsvalget som forventet. Den nyvalgte Kongres 
træder sammen den 1. januar 2019. Med et kammer i Kongressen 
til hver af partierne er der en risiko for at lovgivningen i USA kan 

gå i stå. Det er sandsynligt, at der ikke kan blive enighed mellem 
partierne om større indenrigspolitiske initiativer, ligesom det 
demokratiske flertal i ”Huset” ikke kan tilbageføre allerede gen-
nemført lovgivning. Den bedste mulighed for enighed i en ny lov-
givning er på området om investeringer i infrastruktur. Der er et 
massivt efterslæb på vedligeholdelse af offentlige bygninger og 
veje, hvilket begge partier tidligere har anerkendt. Desuden har 
Trump nævnt, at priserne på receptpligtig medicin er for høj og 
her er demokraterne enige. Herudover ventes demokraterne at 
forsøge, at få rejst en rigsretssag mod Trump. Det vil også kræve 
2/3 flertal i Senatet som er domineret af Trumps eget parti, så det 
bliver næppe aktuelt. Forhandlinger om næste års budget kan 
blive hårde med en mulig trussel om nedlukning af visse stats-
lige funktioner, som det er set før i en lignende politisk situation.

 � Grafen viser dels den hidtidige udvikling i FEDs toneangivne  
 rente frem til FEDs møde i sidste uge.

 � Her blev renten som ventet holdt uændret og en forhøjelse  
 ventes på næste møde i FED - den 19. december.

 � Den røde linje viser markedets (her: Handelsbankens) for-  
 ventning til udviklingen i renten de nærmeste år.

 � Det fremgår af den lyseblå linje, at FED fremadrettet forven 
 ter flere renteforhøjelser end markedet.

 � Det skyldes delvis, at flere i markedet venter en mild tilbage- 
 gang i amerikansk økonomi i 2020, og det venter FED ikke.

 � FED venter en pæn økonomisk vækst de kommende år og   
    en neutral FED rente på 3 %. Det betyder, at FED ikke forven- 
 ter, at den økonomiske fremdrift bliver hæmmet af en FED  
 rente på 3 %.

FEDs rente historisk og forventet

Kilde: Macrobond og Handelsbanken



 � I den korte ende af markedet har der ikke været væsentlige  
 ændringer. Markedet har i en rum tid ventet, at den første   
     renteforhøjelse fra ECB ville komme i 2. halvår 2019. Natio- 
 nalbanken ventes at hæve renten i kølvandet på ECB.

 � I den lange ende af rentemarkedet har renterne været   
 gradvist stigende siden starten af september. Stærke         
 nøgletal fra det toneangivende amerikanske marked samt  
    forventning om kvartalsvise renteforhøjelser i USA har dre- 
 vet udviklingen. De seneste uger har de faldende aktiemar- 
 keder standset stigningen i de lange renter. Med en stabili- 
 sering af aktierne peger markedets risikoprofil igen mod   
 større risici, hvilket har fået de lange renter en smule højere     
 igen. Samtidig fastholder FED, at renterne fortsat er på vej  
 opad i 2019. Det trækker de lange renter en smule højere.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,93 657,21 653,24

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,53%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,14%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,61%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,65%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK

VALUTAKURSER
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 � DKK fastholder det svage niveau mod EUR og er nu igen   
    under centralpariteten på 746,038. Markedet venter, at DKK  
 skal svækkes betydeligt før der bliver tale om støtteopkøb fra  
 Nationalbanken.

 � USD er steget de seneste dage efter FED-mødet, hvor der læg- 
 ges op til en fortsættelse af de kvartalsvise rentestigninger i  
 2019. Det giver et plus for USD i valutamarkedet.

 � CHF agerer igen som den sikre havn i urolige tider. Det er   
 udviklingen i Italien om budgetdiskussionen med EU, samt  
 usikkerheden om Brexit, der holder CHF på det høje niveau.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%
Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger uændrede. ECB fastholder, at der  
 tidligst kan komme en renteforhøjelse fra ECB efter somme- 
 ren 2019.

 � De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  
    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   
  renteforhøjelse. Det på trods af, at DKK er svag for tiden. I   
 første omgang ventes Nationalbanken at støtteopkøbe DKK,  
 såfremt det bliver nødvendigt.

 

 � De lange renter har været svagt stigende den seneste uge.  
 Der har været en korrektion i aktiemarkederne efter den   
    seneste tids fald og det trak renterne lidt højere. Forventnin- 
 gen om fortsatte amerikanske renteforhøjelser trak også   
 de danske renter højere. Et nyt italiensk budget for 2019 og  
 en Brexit-løsning kan medvirke til lidt højere 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.


