
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det tal for boligbyggeriet og industriproduktionen i december, der  
 har markedets opmærksomhed.

 n I Eurozonen er det tal for handels- og betalingsbalancen fra november, markedet har fokus på. 

 n I Danmark kommer der ikke nye nøgletal af væsentlig betydning i denne uge.

 n  Den største aftager af amerikanske statsobligationer - Kina - vil muligvis overveje om at reducere   
 opkøbet i 2018. Det kommer samtidig med, at USA måske vil pålægge ekstra told på kinesiske varer.

 n I forhandlingerne om Storbritanniens (UK) udtræden af EU antydes det fra EUs side, at UK skal bidrage   
 mere til EUs budget i en overgangsperiode efter udtræden i marts 2019 for, at UK kan bevare London som  
 finansiel hovedstad i EU, og UK får adgang til det indre marked.

 n I Tyskland ventes formelle samtaler at starte mellem Merkels CDU og SPD om et fælles regeringsgrundlag.

LEDIGHEDEN I USA
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AKTUELT
REFERATET FRA ECBS MØDE - ECB VIL STRAMME RETORIKKEN.

I sidste uge offentliggjorde ECB referatet fra seneste møde i 

december sidste år. Set i lyset af flere taler fra medlemmer af 

ECBs Styrelsesråd på det seneste om tidspunktet for ECBs ophør 

med at opkøbe obligationer i markedet, har referatet være ven-

tet med interesse. Referatet viste, at ECBs medlemmer er enige 

om, at ECBs hidtidige forsigtige kommunikation til markedet 

nødvendigvis må ændre sig gradvist, såfremt den økonomiske 

udvikling fortsætter i det positive spor. Det fik de lange renter 

globalt set til at stige og styrke EUR valutarisk. ECB vil gerne 

forberede markedet på, hvornår der kan ventes den første 

renteforhøjelse uden, at markedet skal blive grebet af panik. 

Markedet venter, at der kommer nyt om ECBs opkøbsprogram 

på et af de kommende møder 25. januar eller 8. marts.

EUROPÆISK STOLELEG I 2018 OG 2019.

Der er lagt op til en større udskiftning på adskillige europæiske 

topposter i de kommende år. Det drejer sig om formændene for 

EU-kommissionen, det Europæiske Råd og 5 medlemmer af ECBs 

direktion, heriblandt ECB-chefen. I den forbindelse er der en lang 

række nationale hensyn og uskrevne regler. Den portugisiske fi-

nansminister er lige blevet udnævnt til chef for Eurogruppen, 

hvilket betyder, at Portugal ikke kan få et medlem af ECBs direkti-

on, som de har i dag. Der kommer derfor til at blive taget hensyn 

til landefordelingen, når de ovennævnte topposter skal fordeles 

fra maj i år til december 2019. Formanden for EU-kommissionen 

er mere en politisk udnævnelse, der også skal tage hensyn til val-

get til EU-parlamentet i juni 2019. For ECB er det vigtigt at beva-

re den nuværende konsensusfordeling for at undgå unødig uro. 

 n Tal for beskæftigelsen i USA for december viste, at beskæfti- 

 gelsen steg med 148.000 personer. Ledigheden i december  

 var uændret 4,1%. Tallet var væsentligt lavere, end markedet  

 havde forventet.

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

 ligger uændret i december.

 n Det er det første tal for ledigheden, der er renset for uregel- 

 mæssigheder i forbindelse med orkanerne i september 2017.

 n  Der er fortsat en stigning i antallet af deltidsarbejdere. Det  

 kan måske være et tegn på, at beskæftigelsen er ved at have  

 toppet i USA.

 n For 2018 venter markedet fortsat fald i ledigheden, dog i et  

 langsommere tempo. Ser man på gennemsnittet af nye job i  

 2017, har det været faldende kvartal efter kvartal. Markedet  

 venter, at det vil fortsætte i år.
Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til december 2017.

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

    ende af markedet. Der er for tiden ikke meget, der tyder   

    på, at hverken ECB eller Nationalbanken har planer om at   

 hæve de officielle renter i løbet af 2018. Det har sat sig i de  

 korte markedsrenter i EUR og DKK, der har handlet på samme  

    lave niveau i adskillige måneder. Markedet venter, at denne  

 tendens med uændrede korte markedsrenter vil fortsætte   

 langt ind i 2018.

 n I den lange ende af rentemarkedet har renterne fra årets start  

 været svagt stigende. Det skyldes bl.a., at aktiemarkederne  

 viser en god fremdrift og investeringer kanaliseres fra obliga- 

 tioner over i aktier. Senest har ECBs mødereferat presset   

 de lange renter lidt højere. På længere sigt ser markedet en  

 fortsat gradvis stigende rente. 

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,96 609,98 631,19

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,54%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,15%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,68%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,73%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK

VALUTAKURSER
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 n DKK er gradvist blevet svækket marginalt mod EUR siden årets  

 start. Der er ingen tegn på spekulation mod DKK, snarere et  

 resultat af manglende interesse for DKK for tiden.

 n USD handler fortsat meget svag mod EUR og DKK. Referatet  

 fra ECBs møde i december skærpede tonen en smule og har  

 været medvirkende til en svækkelse af USD.

 n CHF handler stabilt oven på en jul og et nytår uden de store  

 nyheder. Markedet er generelt stille, og der er for tiden ikke  

 den store efterspørgsel efter CHF.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,31%

Euribor 3M EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile over  

 jul og nytår. Selv om ECB har strammet tonen en smule, ven- 

 ter markedet stadig først en renteforhøjelse i 2019.  

 n De korte danske renter er stabiliseret de seneste uger, og   

 der ventes ingen ændring i Nationalbankens rentesatser   

 foreløbig. Valutatal i december fra Nationalbanken viste, at  

 der for 9. måned i træk ikke er behov for aktivitet fra   

 Nationalbanken for at svække DKK.

 

 n De lange renter har været stigende den seneste uge. Der har  

 været pæn interesse for aktier som alternativ til obligationer.  

 Desuden blev markedet ramt af referatet fra ECB, hvor de ser  

 ud til at ville stramme op lidt hurtigere, end markedet havde  

 ventet. Herudover rygtedes det, at Kina ikke vil investere i   

 amerikanske obligationer i samme omfang som tidligere.
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.


