
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det flere tal for boligmarkedet samt detailsalget, der først og frem- 
 mest har markedets bevågenhed.

 n I Eurozonen er det primært nye tal for væksten i 1. kvartal samt handels- og betalingsbalancen, der er på  
 dagsordenen.  

 n I Danmark kommer der tal for væksten for 1. kvartal i denne uge.

 n USAs beslutning om at trække sig ud af atomaftalen med Iran har fået prisen på en tønde brent-olie til at  
 stige yderligere til det højeste niveau siden maj 2015.
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AKTUELT
HVEM VINDER VM I ØKONOMI? EN ANDERLEDES HISTORIE.

Der er som bekendt VM i fodbold for herrer i Rusland i juni og juli 

måned med lande som Tyskland, Brasilien og Spanien som favo-

ritter. Som en anderledes optakt til dette VM har en af de større 

globale banker, HSBC, udarbejdet en analyse over de deltagende 

landes økonomiske formåen inden for en række økonomiske di-

scipliner. De enkelte lande bliver målt på over- eller underskud 

på det offentlige budget (budgetbalance) og betalingsbalancen 

i forhold til BNP, den økonomiske vækst, den offentlige gæld i 

% af BNP, udviklingen i inflationen, udviklingen i eksporten og 

importen (dvs. handelsbalancen) i forhold til BNP, samt den de-

mografiske udvikling. I det indledende gruppespil er målepunk-

terne den økonomiske vækst, budgetbalancen og den demo-

grafiske udvikling. Fra Danmarks gruppe viser det sig, at det er 

Danmark og Australien, der samlet set over de 3 parametre, går 

videre til næste runde. HSBC har derefter sat handelsbalancen 

op som konkurrenceparameter i ottendedelsfinalen, hvor Dan-

mark møder Island. Her kommer Danmark videre til kvartfinalen, 

hvor der dystes i offentlig gæld. Danmark er oppe mod Uruguay, 

som ikke kan overtrumfe den lave danske statsgæld målt i % af 

BNP. Fremme i semifinalen i ”kamp” med Korea om udviklingen 

på betalingsbalancen trækker Danmark sig sejrrigt ud og skal 

møde Tyskland i finalen med inflation som parameter. I dette til-

fælde vurderer HSBC, at det er Danmark, der kan slutte af som 

en samlet vinder af VM i økonomi. Midt i glæden over Danmarks 

placering er det værd at huske på, at økonomisk stærke lande 

som bl.a. USA, Luxembourg og Holland ikke er med til VM i fod-

bold, og derfor heller ikke er med i denne fiktive konkurrence.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for april viste en stigning   

    på 164.000 personer. Ledigheden i april faldt overraskende     

 til 3,9%, den laveste observation siden december 2000. Tallet 

    for beskæftigelsen var samlet set i nærheden af markedets  

  forventning.

 n De årlige lønstigninger faldt fra 2,7% til 2,6%. Det var lidt   

 overraskende set i lyset af, at ledigheden faldt til 3,9%.

 n Tallene er vigtige for FED for at vurdere fremgangen i ameri- 

 kansk økonomi samt udviklingen i inflationen. Af andre væ- 

 sentlige tal for FED kan nævnes inflationsindikatoren PCE   

 (senest 1,9% på årsbasis) og den generelle økonomiske vækst  

 (første estimat for 1. kvartal var 2,3% på årsbasis).

Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til april 2018

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

     ende af markedet. De korte markedsrenter i EUR og DKK   

 har handlet på samme lave niveau i adskillige måneder.   

 Markedet venter, at de uændrede korte markedsrenter vil  

    fortsætte langt ind i 2018. Forventningerne til en renteforhø- 

 jelse fra ECB ser ud til at være skubbet hen mod ultimo 2019  

 fra medio 2019. Det skyldes især endnu et sæt lavere end   

 forventede inflationstal for Eurozonen i marts.

 n I den lange ende af rentemarkedet havde de svage inflations- 

 tal for Eurozonen ligeledes en effekt. Her faldt de lange ren- 

 ter i forventning om et uændret renteniveau hos ECB i 2018  

 og 2019. Trods dette venter markedet stadig en begrænset  

 stigning i de lange renter over de kommende 12 måneder,  

 som et resultat af den fortsat voksende økonomiske aktivitet. 

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,92 625,01 624,27

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,57%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,20%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,69%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,73%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK er igen kommet under 745 overfor EUR. Muligvis er det  

 svækkelsen af EUR mod USD, der har trukket DKK op mod   

    EUR. Der er ikke de store nyheder, og handelsvolumen er   

 stadig begrænset.

 n USD stiger pænt og ligger nu på det højeste niveau siden   

   januar. Udsigterne til en fortsættelse af de amerikanske rente- 

 forhøjelser i år og næste år og en fortsat tilbageholdende ECB  

 trækker USD højere mod EUR og DKK.

 n CHF holder niveauet mod EUR og DKK uden de store nyheder.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER

-0,40%

-0,30%

-0,20%

14.05.17 14.07.17 14.09.17 14.11.17 14.01.18 14.03.18 14.05.18

RENTE
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,28%

Euribor 3M EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile i de  

     første måneder af 2018. ECB er begyndt at lægge op til en  

 gradvis tilbageførsel af den nuværende lempelige pengepoli- 

 tik. Der ventes nyt fra ECB på møderne i juni eller juli. Den  

  første renteforhøjelse ventes stadig ultimo 2019.  

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

 dring i Nationalbankens rentesatser før 2019.  

 n De lange renter har vist en stigende tendens i den forløbne  

 uge. De 10-årige amerikanske renter tester 3%-niveauet igen,  

 risikoappetitten har været gradvist stigende og aktiemarke- 

 derne kører lidt opad. Medvirkende er også, at et medlem af  

 ECB har gentaget, at en rentestigning kommer få kvartaler  

 efter ophør af ECBs opkøbsprogram og ikke flere år senere.
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.


