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DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Der er afstemning om den britiske regerings Brexitaftale med EU på tirsdag i det britiske parlament. Flere  
 medlemmer af regeringen vil udsætte Brexit fra 29. marts til senere i 2019.

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for boligmarkedet, industriproduktionen og detailsalget. I forbin- 
 delse med den delvise nedlukning af den offentlige sektor er der flere nøgletal, der ventes at blive udsat.

 � I Eurozonen er det primært inflationen og industriproduktionen, der er på dagsordenen. 
 � Referatet fra det seneste møde i amerikanske FED viste, at medlemmerne af FEDs rentekomité nu er mere  

 afventende med hensyn til yderligere renteforhøjelser end tidligere.
 � Olieprisen er steget hver dag siden årsskiftet. Det kommer bl.a. efter de olieproducerende landes organisa- 

 tion (OPEC) har vedtaget at begrænse produktionen og så efterfølgende faktisk har gjort det.
 � ECBs mødereferat viser, at flere medlemmer af ECB ser en risiko for, at den første ventede renteforhøjelse  

 vil blive udsat fra i år til 2020. Det skyldes bl.a. den lave vækst og stabile lave inflation.
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AKTUELT
BREXIT - NEDTÆLLINGEN ER FOR ALVOR BEGYNDT.
Indtil i fredags var det ventet, at Storbritannien (UK) ville forlade 
EU den 29. marts i år. Flere ministre i den britiske regering har 
meddelt, at de forventer en udsættelse. Det skal så godkendes af 
parlamentet og de 27 andre EU-lande. Det ventes at være en for-
malitet. Regeringen har siden den officielle udmeldelse forhand-
let med EU om en aftale for udtræden. De forhandlinger sluttede 
sidste år, og det var meningen, at den aftale skulle til afstemning 
i det britiske parlament inden nytår, men afstemningen blev flyt-
tet til januar. I skrivende stund debatterer parlamentet indholdet 
af aftalen og især, hvordan UK undgår en hård og fysisk grænse 
mellem Nordirland og Irland. Det ligger til, at regeringen lider et 
nederlag ved afstemningen, da adskillige medlemmer af det re-
gerende konservative parti ventes at stemme imod aftalen sam-

men med hele oppositionen. Analytikere har stillet spørgsmålet, 
om det var klogt at udløse artikel 50 i EU-traktaten og dermed 
starte uret mod udmeldelse uden, at regeringen og parlamentet 
havde gjort sig klart, hvad Brexit egentlig betød. Det ser ud til at 
ramme regeringen lige nu, og derfor er markedet ikke så over-
rasket over regeringens ønske om en udsættelse af Brexit. Mar-
kedet ser lige nu 3 muligheder: En vedtagelse af Mays aftale med 
EU, som giver et ordentligt farvel til EU uden udsættelse. En forka-
stelse af aftalen og efterfølgende evt. en ny folkeafstemning i UK 
om medlemskabet til EU eller et valg til parlamentet for at rense 
luften. Den sidste mulighed er en forkastelse af aftalen og et ef-
terfølgende flertal i parlamentet for at forlade EU uden en aftale. 
De 2 sidstnævnte muligheder kan være de mest realistiske, og 
derfor vil det være  grunden til, at regeringen vil udsætte Brexit.

 � Grafen viser først og fremmest, hvor de enkelte medlemmer  
 af FEDs rentekomité efter mødet i december 2018 forventer  
 FEDs toneangivne rente befinder sig i de enkelte år. LR står  
 for ”på langt sigt”.

 � Den grønne linje viser, hvor markedet i september 2018 ven- 
 tede, at renterne ville ligge i årene fremover.

 � Den mørkeblå illusterer det samme bare for december. Her  
 er forventningerne til renteforhøjelser fra FED i de kom-  
 mende år blevet lavere.

 � Den korte lyseblå graf illusterer den nuværende markeds-   
 forventning til FEDs rente i de kommende år. Her fremgår   
 det, at markedet kun venter en renteforhøjelse i år, som til  
 gengæld bliver sænket igen i 2020.

 � Det illustrerer markedets forventning til en økonomisk afmat- 
 ning i USA i 2020 efter en lang periode med økonomisk frem- 
 gang ovenpå finanskrisen.

Markedets prisning af renteforhøjelser og FEDs egne forventninger

Kilde: Nordea Markets, Federal Reserve og Macrobond



 � I den korte ende af markedet har Nationalbanken for før-  
    ste gang i 21 måneder støtteopkøbt DKK i markedet. Det   
    kommer efter en løbende svækkelse af DKK mod EUR. En   
 renteforhøjelse i Danmark ventes først efter et større opkøb  
 af DKK fra Nationalbanken, så der er en marginal mulighed i  
 løbet af 1. kvartal. Den korte ende af markedet venter en   
 forhøjelse af renten fra ECB sidst på året, men med nogen   
 usikkerhed i forlængelse af svagere nøgletal fra Eurozonen. 

 � I den lange ende af markedet holder renterne sig på det lave  
 niveau set over nytåret. En bedring i aktiemarkederne i star- 
 ten af januar kombineret med en forventning om en løsning  
 på handelskonflikten mellem USA og Kina inden deadline   
 den 1. marts har løftet renterne fra bunden. Den svage vækst  
 i Kina og USA fremadrettet trækker den anden vej.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,41 650,97 661,73

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,37%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,97%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,48%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,51%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK er mindre presset mod EUR, efter Nationalbanken købte  
 DKK for knap 12 mia. i december. Presset mod DKK ventes at  
 fortsætte lige nu, og markedet er delt i forhold til, om det   
 bliver nødvendigt med en renteforhøjelse fra Nationalbanken.

 � USD har været faldende den seneste uge. Tendensen peger  
 mod færre renteforhøjelser fra USA i år, hvilket er medvir-  
 kende til at svække USD mod bl.a. EUR og DKK. Svagere   
 amerikanske nøgletal peger i samme retning.

 � CHF agerer igen den sikre havn i urolige tider. Det er bl.a.  
 usikkerheden om Brexit-afstemningen, der holder CHF stærk.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,28%
Euribor 3M EUR  -0,31%

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. Svage tal for inflationen kan udsætte forhøjelsen til  
 et senere tidspunkt.

 � 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, og  
 Nationalbanken har været i markedet for at støtte DKK.

 

 � De lange renter har igen været stigende efter et pænt fald  
 over jul og nytår. Bedring i de globale aktiemarkeder efter   
 nytår og en amerikansk centralbank, der vil forsætte med at  
 reducere i deres beholdning af statsobligationer, trækker   
 renterne en smule opad. Markedet forventer, at aktiemarke- 
 derne vil være toneangivne for renterne på den korte bane.

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.


