
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for detailsalget og adskillige tal for udviklingen på boligmarkedet.
 � I Eurozonen er det primært tal for handelsbalancen, industriproduktionen, inflationen og tal for væksten i  

 1. kvartal, der er på dagsordenen.
 � Fra Danmark kommer der nye tal for væksten i 1. kvartal. 
 � USAs præsident Trump sår tvivl om fremskridt i handelsforhandlingerne med Kina og har indført ekstra   

 told på importvarer fra Kina for op mod USD 200 mia. Forhandlingerne ventes at fortsætte alligevel, men  
 usikkerheden om en handelsaftale er steget betydeligt.

 � Aktiemarkederne og de lange renter globalt set er faldet ovenpå eskaleringen af handelskonflikten.
 � Udskrivelsen af valg til Folketinget den 5. juni ventes ikke at få betydning for danske renter og DKK.
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INFORMATION

AKTUELT
EU-KOMMISSIONENS NYE ØKONOMISKE PROGNOSE.
I sidste uge fremlagde EU-kommissionen deres nyeste forvent-
ninger til den økonomiske udvikling i EU som helhed og i de en-
kelte EU-lande. Rapporten har i første omgang øje for udviklin-
gen for resten af 2019, men set i lyset af det forestående EU-valg i 
maj, og at en ny EU-kommission måske først er på plads i slutnin-
gen af året, har markedets opmærksomhed primært været rettet 
mod udviklingen for 2020. Her nævner EU-kommissionen, at der 
i 2020 ventes at være flere lande i søgelyset for mulig brud på 
EUs budgetregler (max. 3% af BNP i underskud på budgettet og 
max. samlet gæld på 60% af BNP). Kommissionen nævner speci-
fikt Frankrig, Spanien, Slovenien og Belgien i den risikogruppe. 
Herudover nævnes Italien i sin egen kategori ”alvorlig risiko for 
brud på budgetreglerne”. Markedet har primært været optaget 

af Kommissionens vurdering af Italien, Spanien og Frankrig, da 
de hører til de største økonomier i Eurozonen og potentielt kan 
skabe økonomisk uro. Den italienske regering har for nyligt æn-
dret deres vurdering af årets budgetunderskud fra 2% til 2,4%. 
Det har fået markedet til at spekulere i, om Kommissionen vil 
sætte Italien jf. overvågning under EDP-reglen om manglende 
opfyldelse af budgetter. I starten af juni skal Kommissionen 
vurdere alle EU-landes økonomiske formåen, og der er en risiko 
for, at Italien igen får særlig opmærksomhed.  Med et forventet 
underskud på over 3% næste år er der risiko for, at konflikten 
mellem Italien og EU kan blusse op igen. Budget for 2020 kan 
blive det første punkt på dagsordenen for den nye Kommission 
fra efteråret, hvor også Spanien (for nærværende uden regering 
efter valget i april) og Frankrig har budgetmæssige udfordringer. 

 � Som nævnt i sidste uges Markedsinformation er der fornyet  
 fokus på udviklingen i amerikansk inflation.

 � Det skyldes, at FED har nævnt, at faldet i inflationen vurderes  
 at være midlertidigt, blandt andet fordi den styrkede USD   
 lægger et låg på inflationen for tiden.

 � På den baggrund har FED annonceret, at de forventer, at   
 deres rente vil være uændret foreløbigt.

 � Markedet venter en rentenedsættelse fra FED sidst på året, så  
 der er uenighed mellem FEDs og markedets forventninger.

 � Der er derfor en øget opmærksomhed på netop inflationen,  
 hvor et af FEDs foretrukne mål er inflationen uden energi- og  
 fødevarekomponenterne.

 � Tallene for årets første måneder har været lavere end ven-  
 tet, og det aktuelle tal for april viste en stigning på 0,1%   
 svarende til 2,1% på årsbasis.

 � Apriltallet er igen lidt lavere end markedets forventning.

Udviklingen i amerikansk kerneinflation siden 2017 i forhold til FEDs målsætning

Kilde: Thomson Reuters Datastream og Jyske Bank



 � I de korte renter har der ikke været megen bevægelse gen- 
 nem længere tid. I Danmark er al snak om en selvstændig   
 forhøjelse af Nationalbankens renter helt forstummet, så der  
 ventes et uændret niveau året ud som minimum. Det samme  
 er tilfældet i Eurozonen og USA, hvor de respektive central- 
 banker ikke har planer om ændringer i renterne i den nuvæ- 
 rende økonomiske situation. Det kommende EU-valg ventes  
 ikke at ændre på dette for renterne i Danmark og Eurozonen.

 � 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 det er fortsat efter USA har hævet  
 toldsatserne på en lang række kinesiske importvarer. Kina   
   ventes at gengælde tolden, og det får investorerne til at   
 frygte, at det økonomiske opsving kan blive afsporet.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,60 664,71 658,25

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,10%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,59%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,09%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,14%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � Efter en gradvis svækkelse de seneste måneder er DKK stabi- 
 liseret. Der ventes ingen påvirkning fra folketingsvalget på  
 DKK, og markedet ser en styrkelse mod EUR over sommeren.

 � USD holder niveauet fra de seneste uger. En rentenedsættelse  
 i USA kommer næppe på banen, og det holder hånden under  
 USD. Fornyet fokus på handelskonflikten mellem Kina og USA  
 kan få mere bevægelse i USD den kommende tid.

 � Udviklingen i CHF ventes fortsat at afhænge af markedets   
 appetit på risiko. Samlet set er markedets risikovillighed rime- 
 lig neutral, og derfor er CHF kun steget marginalt.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,34%
Euribor 3M EUR  -0,31%

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. Nationalbanken har ikke støtteop- 
 købt DKK i valutamarkedet i april måned.

 

 � De lange renter er fortsat med at falde. Det er dels de fal-  
 dende aktiemarkeder globalt set, der trækker renterne nedad  
 og dels den fornyede usikkerhed om budgetsituationen i   
 Sydeuropa. Renteforskellen mellem eksempelvis Tyskland og  
 Italien er igen stigende. Det tema ventes at holde renterne  
 lave i de ”sikre” markeder, som Danmark, længe endnu.

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.


