
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Handelskonflikten mellem Kina og USA ser ud til at fortsætte. Herudover har USA iværksat nye sanktioner  
 mod Rusland og har genoptaget sanktionerne mod Iran. Geopolitik ser ud til at være markedets største   
 bekymring for tiden sammen med Brexit og usikkerheden om Tyrkiet og Ruslands svage valutaer.

 n Forhandlingerne mellem EU og Storbritannien fortsætter på torsdag. Muligvis er der en pressekonference  
 på fredag om udviklingen i forhandlingerne.

 n Fra USA kommer der først og fremmest nye tal for boligmarkedet og detailsalget.

 n I Eurozonen er det primært endelige tal for inflationen i juli og reviderede tal for væksten i 2. kvartal, der  
 offent liggøres.

 n I Danmark offentliggøres reviderede tal for væksten i 2. kvartal i denne uge.
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AKTUELT
BREXIT: DEAL ELLER NO-DEAL

Da den britiske premierminister Theresa May i marts 2017 offi-

cielt meldte Storbritannien (UK) ud af EU pr. 29. marts 2019, blev 

det aftalt med EU, at forhandlingerne om en aftale skulle være 

forhandlet færdig i slutningen af oktober 2018. Her er der for det 

første et EU-topmøde og for det andet vil det give de tilbageblev-

ne 27 EU-lande 5 måneder til at få godkendt aftalen i de respek-

tive parlamenter. Vi er nu i starten af august, og der er ikke længe 

til, at en aftale skal være på plads, hvis den oprindelige tidsplan 

skal holdes. Spørgsmålet er, hvordan forhandlingerne mellem EU 

og UK forløber lige nu? Læser man engelske aviser og den sene-

ste udgave af ”The Economist” fra 4. august, ser situationen svær 

ud for tiden. Det kan dels skyldes sommerferie og forhandlings-

teknik, men som flere analytikere peger på, ser det tilsyneladen-

de ud til, at der ikke er vilje til at nå et konstruktivt resultat og 

det vækker nogen bekymring i UK og i EU. Ministre i den britiske 

regering har nævnt, at der er op mod 60% chance (eller risiko) 

for, at UK forlader EU uden en aftale. Det fylder meget især i UK 

jfr. nedenstående graf. Den internationale valutafond (IMF) har 

vurderet, at en ”no-deal” vil koste UK 4% på BNP over de næste 

5 år sammenlignet med fortsat at være medlem af EU. For Dan-

mark vurderes tabet at være mere end 1% af BNP. Situationen har 

fået flere analytikere til at foreslå en ny afstemning om UKs til-

knytning til EU, hvor spørgsmålet om ja eller nej til EU-medlem-

skab suppleres med at kunne godkende den aftale som Theresa 

May forhandler hjem med EU. Samlet set viser det den store usik-

kerhed, som vil præge markedet de kommende måneder, mens 

forhandlingerne forhåbentlig kan resultere i et positivt resultat. 

 n Det er som bekendt den 29. marts 2019, at Storbritannien   

 (UK) officielt forlader EU.

 n Der har længe været forhandlinger mellem UK og EU om   

 betingelserne for UKs udtræden, men det ser ud til, at   

 det kan blive vanskeligt at nå en aftale inden EU topmødet i  

 slutningen af oktober.

 n Efter en evt. aftale er blevet godkendt af UK og EU skal hvert  

 af EUs 27 medlemslande godkende aftalen i de respektive   

 parlamenter, og det ventes at tage op til 5 måneder. 

 n Der forhandles intenst for tiden for at blive færdige til tiden,  

 men det bliver oftere og oftere nævnt, at UK kan forlade EU  

 uden en aftale om den fremtidige relation mellem EU og UK  

 (no-deal).

 n Grafen viser, at over sommeren er antallet af artikler, der   

 beskriver en mulig ”no-deal”, nærmest eksploderet, og der er  

 megen fokus på dette ikke kun i UK, men også i EU.
Antal arvisartikler hvor ”no-deal” er nævnt (20 dages rullende sum)

Kilde: Bloomberg og ING Bank
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 n I den korte ende af markedet er renterne fortsat uændrede.  

 Seneste inflationstal for Eurozonen viste en lidt højere stig- 

 ning end ventet. Det ventes ikke at ændre på forventningen  

 til, at ECB først hæver renten tidligst til september 2019.

 n I den lange ende af rentemarkedet er renterne igen faldende.  

 Der er flere årsag hertil. Det er den verserende handelskon- 

 flikt mellem USA og Kina, amerikanske sanktioner mod Iran  

 og Rusland, faldet i den tyrkiske lira og usikkerheden om   

 det italienske budget for 2019. Markedet søger mod de sikre  

    havne i tilfælde af usikkerhed og samtidig er markedet præ- 

 get af, at august er feriemåned i Europa og til dels i USA, hvor  

 omsætning er mere begrænset.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,46 652,15 656,60

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,44%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,07%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,59%

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 svækkes mod EUR i teknisk handel i et tyndt marked. 

 n USD får medvind i valutamarkedet ovenpå den tiltagende   

 handelskonflikt mellem USA og Kina. Desuden bruges USD  

 som flugtvaluta set i lyset af situationen i Tyrkiet og en mulig  

 budgetoverskridelse for 2019 i Italien

 n CHF stiger mod EUR og DKK. Det er igen ”flugten” til de sikre  

 markeder i forbindelse med handelskrigen mellem USA og  

 Kina, det kraftige fald i den tyrkiske valuta og et muligt brud  

 på EUs budgetlov for 2019 i Italien.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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RENTE
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%

Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte EUR-renter ligger uændrede efter ECBs fastholdelse  

 af, at en renteforhøjelse tidligst kan komme efter sommerfe- 

 rien 2019. Markedet ser stadig en overvejende sandsyn-  

 lighed for, at den første renteforhøjelse tidligst kommer 2.  

 halvår 2019.  

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

    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   

 renteforhøjelse. 

 

 n De lange renter er faldet igen i sidste uge i takt med uroen  

 om den tyrkiske lira og svækkelsen af den russiske rubel.   

 Tilsyneladende veksler investorerne lige nu fra aktiemarke- 

 derne og søger mod mere sikre obligationsmarkeder i   

 Europa og i særdeleshed i USA. I baggrunden lurer Brexit og  

 det er medvirkende til at presse de lange renter ned. 
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.


