
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for detailsalget, handelsbalancen, erhvervstilliden for service- og  
 industrisektoren samt industriproduktionen.

 � I Eurozonen er det primært tal for erhvervstilliden for service-  og industrisektoren, der er på dagsordenen. 
 � På EU-topmødet om Brexit i sidste uge blev landene enige om en forlængelse af Storbritanniens (UK) ud- 

 træden af EU. UK har nu frem til senest 31. oktober til at blive enige om afskeden med EU. Der er et status- 
 møde den 30. juni.

 � Som ventet holdt ECB renten uændret på sidste uges møde. Der er mere fokus på udtalelser fra ECB angå- 
 ende kommende nøgletal end på ECBs toneangivne renter.

 � I ly af Brexit har der ikke været opmærksomhed på Italien og deres økonomiske udfordringer, men det er  
 der risiko for nu. I sidste uge reviderede Italien budgetunderskuddet op til 2,5% af BNP og det kan skabe  
 panderynker i Bruxelles.
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AKTUELT
VALUTAFONDEN IMF SKÆRER I VÆKSTEN FOR 2019
På IMF og Verdensbankens årsmøde for ministre og centralbank-
folk i Washington er der tradition for, at IMF udsender deres 
nye forventninger til den globale økonomiske vækst. I forhold 
til sidste års møde med meget positive udsigter for den globale 
økonomi, ser det denne gang ud til, at der er trukket lidt mørke 
skyer ud over horisonten. IMF nævner i rapporten, at der ventes 
en lavere vækst, og at et kommende opsving nu er mere usikkert 
end bare i efteråret sidste år. Den primære årsag til de mindre 
positive forventninger hos IMF er den verserende handelskrig 
mellem USA og Kina, som trods løbende forhandlinger endnu 
ikke er afsluttet. Desuden har IMF fokus på den negative øko-
nomiske udvikling i flere større udviklingslande, udfordringer i 
tysk økonomi (særligt i autobranchen), udfordringer for den ki-

nesiske økonomi samt følgerne af de hidtidige renteforhøjelser i 
USA. Trods dette er det stadig USA, der ventes at være lokomoti-
vet de kommende år omend med noget lavere fart. Der er stadig 
en positiv effekt af bl.a. de seneste års skattesænkninger, som 
holder væksten på et pænt niveau uden, at inflationen springer i 
vejret. En afslutning på handelskrigen vil yderligere understøtte 
amerikansk økonomi. IMFs tanker om amerikansk økonomi lig-
ger ikke langt fra FEDs seneste vurdering af udviklingen. Når IMF 
ser mod Europa er udsigten ikke så god. Selv den normalt stabile 
motor Tyskland ser ud til at køre noget mere hakkende iflg. IMF. 
Samtidig er Brexit den helt store usikkerhedsfaktor for europæ-
isk økonomi, selv om der netop er givet en forlængelse for UK 
frem til 31. oktober. For Danmarks vedkommende ser IMF den 
samme udvikling som regeringen med en vækst i år på ca. 1,7%.

 � Seneste møde i ECB var mindre dramatisk end det forrige   
 møde i marts. ECB fastholdt meldingen fra martsmødet   
 med svagere økonomiske nøgletal, ny tildeling af likviditet til  
 bankerne og renteforhøjelser først efter nytår 2020.

 � Tildelingen af ny likviditet ventes først at blive annonceret i  
 detaljer på et af de kommende møder, og ECB nævnte, at de  
 fortsat er i analysefasen.

 � Muligheden for differentierede renter i ECB er stadig en   
 mulighed for bankerne i Eurozonen, dog uden, at ECB blev  
 mere konkret på hvornår eller hvordan det evt. kunne sættes  
 op.

 � I markedet var konklusionenpå mødet, at der nu først er   
 forventning om en rentestigning fra ECB midt i 2021 i forhold  
 til ECBs udmelding om uændrede renter frem til ultimo 2019.

 � Det er medvirkende til at holde renterne på det nuværende  
 lave niveau en rum tid fremover.

Markederne indpriser den første renteforhøjelse fra ECB til sommeren 2021

Kilde: Bloomberg og Jyske Bank



 � De korte renter fastholder det lave niveau, der er set gen-  
    nem adskillige år. Som det ser ud lige nu, er der ikke meget,  
 der tyder på, at ECB eller FED vil hæve renten foreløbig.   
    Der er derimod forventning om, at der kan komme en   
 rentenedsættelse fra såvel ECB som FED i løbet af 2020. Det  
 forstærkes af udtalelser fra ECB efter sidste uges møde og af  
 referatet fra FEDs møde i marts. Markedet venter derfor lave  
 korte renter længe endnu.

 � I den lange ende af markedet er renterne igen faldet en   
 smule. Det kommer efter det seneste møde i ECB, hvor der  
 blevet slået en blød tone an og markedet venter nu først en  
 forhøjelse fra ECB i 2021 jfr. ovenstående. Ligeledes kom der  
 bløde og forsigtige toner fra referatet fra FEDs møde i marts.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,46 661,95 661,02

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,11%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,61%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,11%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,17%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � Markedet har konstateret, at udbyttebetalingen til udenland- 
 ske investorer på danske aktier har givet lidt bevægelse i DKK  
 i løbet af marts. Det ventes at kunne fortsætte i denne måned.

 � USD handler meget stabilt for tiden. FEDs afventende tone  
 får igen markedet til at søge mod mere risiko som alternativ til  
 eksempelvis investeringer i USD.

 � Udviklingen i CHF ventes fortsat at afhænge af markedets   
 appetit på risiko. Lige nu ser det ud til, at Kina og USA bliver  
 enige om en ny handelsaftale indenfor en overskuelig fremtid,  
 og Brexit er foreløbig sparket til hjørne.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,33%
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. Der er snarere tale om en midlerti- 
 dig svækkelse, der korrigeres indenfor den næste måned.

 

 � De lange renter er faldet den seneste uge. Der er stadig ikke  
 renteforhøjelser på dagsordenen så langt øjet rækker. Samti- 
 dig viser de seneste inflationstal en fortsat afdæmpet udvik- 
 ling, og forventningerne til den globale vækst er stadig i den  
 lave ende. Det ser ikke ud til, at der kommer stigende lange  
 renter lige foreløbig. De fleste nøgletal peger på lave renter.

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.


