
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA i denne uge, er det nye tal for inflationen og detailsalget, markedet har  
 fokus på.

 n I Eurozonen er det de endelige tal for inflationen og væksten i 3. kvartal, der offentliggøres. 

 n I Danmark kommer der ingen væsentlige nøgletal i denne uge.

 n Der er centralbank chefmøde i denne uge. Cheferne fra FED, ECB, BoJ og BoE mødes i Frankfurt

 n Olieprisen er steget fra USD 50 til over USD 60 pr. tønde. Det er det højeste niveau siden juli 2015.

 n Endnu et fremtrædende medlem af amerikanske FED træder tilbage næste år. Powell, den nye chef for FED,   
 får en vigtig opgave i at samle et nyt hold guvernører til FED, hvilket kan give lidt skvulp i markedet.

 n Præsident Trumps skatteforslag ser ud til at møde modstand i det amerikanske Senat, så det endelige   
 resultat kan betyde, at påvirkningen på amerikansk økonomi bliver mindre end først antaget.
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AKTUELT
DEN GLOBALE ØKONOMI ER SUND, MEN HVOR ER DER RISICI?

I de seneste analyser af den globale økonomi ser udviklingen 

ganske positiv ud. Også fremadrettet ser de globale nøgletal ud 

til at kunne fortsætte trenden med pæn vækst og begrænset 

overordnet risiko. Det er ofte forbundet med en vis risiko, at det 

for tiden går fremad, men hvor er slangen i paradis? Flere ana-

lyser peger på, at der er tegn på risici i flere lande og regioner, 

når man ser lidt længere frem i tiden. Overordnet peger analy-

serne på 4 områder, der kan give anledning til reflektion. Det 

er finansiel ustabilitet, ubalancer, uholdbar økonomisk vækst 

og demografiske udfordringer. Ser man på det første område 

dækker det over lande med stigende huspriser, voksende privat 

gæld og høje gældskvoter. Analyserne peger på lande som vores 

skandinaviske naboer, Australien, Canada og flere lande i Asien. 

Det er i disse lande, markedet forventer at se de første tegn på 

finansiel ustabilitet, der kan sprede sig til resten af verden. Un-

der ubalancer har man set på underskud på de løbende balancer 

samt statsunderskud. Her er en række udviklingslande på rada-

ren, Japan har verdens suverænt største statsgæld målt i % af 

BNP, og Storbritannien og USA har underskud på alle de nævnte 

balancer, så her er en række af de største og mest betydningsful-

de økonomier med i første risikorække. Ser man på hvilke lande, 

der for tiden har en høj og måske uholdbar vækst og et stramt 

arbejdsmarked, er det især Sverige, USA og Storbritannien, der 

er i fokus. Til sidst er der lande med demografiske udfordringer, 

hvor befolkningstilvæksten er negativ. Her holder markedet 

særligt øje med Rusland, Kina og flere lande i Asien. Så kradser 

man lidt i overfladen, er der altså flere risici at holde øje med.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for oktober viste, at beskæftigel- 

 sen steg med 261.000 personer.  Stigningen kommer efter   

 en korrigeret stigning på 18.000 i september, som var præget  

 af orkaner. Ledigheden i oktober faldt fra 4,2% til 4,1%.

 n Lønstigningen har ligget på 2,5% gennem længere tid og   

 steg uventet til 2,9% i september, men er faldet til 2,4% i   

 oktober.

 n Både stigningen i beskæftigelsen og lønstigningen var lavere  

 end ventet set i lyset af tallene fra september.

 n Ledigheden og inflationen er blandt de vigtigste parametre  

 for FED for at tilrettelægge rentepolitikken. 

 n Udover ledigheden er tal for væksten også vigtige for FEDs  

 vurdering af amerikansk økonomi. Væksten i 2. kvartal var   

    3,1% på årsbasis, og første estimat for 3. kvartal var 3%,   

    lidt mere end ventet efter orkanerne i september.  
Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til oktober 2017.

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

  ende af markedet. ECB har gennem længere tid nævnt, at   

 der tidligst kommer en renteforhøjelse fra ECB, længe   

    efter deres opkøbsprogram er afsluttet. Det betyder, at rente- 

 forhøjelsen tidligst ventes medio 2019. Derfor kan der sand- 

 synligvis først ventes en forhøjelse fra Nationalbanken i 2019.

 n Ser man på rentekurvens udvikling siden starten af året, har  

 der generelt set været et mindre fald i de korte renter og en  

 tilsvarende stigning i de lange renter. Det har været i tråd   

 med konsensusforventningen i markedet. Spørgsmålet er,   

 hvor de lange renter skal hen herfra. Udfasningen af ECBs   

  opkøbsprogram har ikke haft den store indflydelse på de     

 lange renter i Eurozonen eller Danmark, så påvirkningen af  

 renterne skal sandsynligvis komme fra andre markeder.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,21 639,11 641,54

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,38%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,10%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,70%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,78 %

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n Efter sidste uges styrkelse af DKK, har DKK ligget stabilt i den  

 forløbne uge, og det ventes at fortsætte også denne uge.

 n USD stadig stabil mod EUR. Markedet afventer de igangvæ- 

 rende forhandlinger i USA angående en ny skattereform og  

 mødet i denne uge mellem cheferne for de 4 store centralban- 

 ker (FED, ECB, Bank of Japan og Bank of England).   

 n CHF holder niveauet fra sidste uge. Der er stadig en flig af   

 usikkerhed angående Catalonien, og CHF er en af de valutaer,  

 markedet søger tilflugt i, når der er tale om usikkerhed.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3 m DKK  -0,31%

Euribor 3 m EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile gen- 

 nem 2017. ECB venter stadig,  at renterne vil være lave   

 længe endnu. Første renteforhøjelse fra ECB ventes medio  

 2019. De korte danske renter er stabiliseret de seneste   

 uger, og der ventes ingen ændring i Nationalbankens rente- 

 satser foreløbig. Oktobers valutatal fra Nationalbanken viste,  

 at der stadig ikke er behov for aktivitet fra Nationalbanken  

 for at svække DKK.

 n På trods af at de seneste nøgletal skulle understøtte lavere  

 lange renter i den forløbne uge, er det gået modsat. De lange  

 renter har været stigende i sidste uge. Den primære årsag er  

 usikkerheden om den amerikanske skattereform, som kan   

 betyde et voksende underskud på det amerikanske stats-  

 budget. Underskuddet er allerede i dag årligt ca. 3% af BNP.
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.


