
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der bl.a. referatet fra det seneste møde i FED og detailsalget for september. Herudover  
 kommer der flere nye tal angående udviklingen på boligmarkedet.

 � I Eurozonen er det primært EU-topmødet onsdag og torsdag, samt inflationen for september, der er på   
 dagsordenen.

 � Italien ventes at indsende det seneste budgetforslag for 2019 til EU i dag. Der kan ventes kommentarer fra  
 EU til budgettet senest den 30. november.

 � På EU-topmødet sidst på ugen er det især en aftale mellem EU og Storbritannien, der er på dagsorde-  
 nen. Der er usikkerhed til det sidste, om der kommer en aftale i stand nu, eller det må vente til et ekstra  
 EU-topmøde i november.
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INFORMATION

AKTUELT
GLOBALE TEMAER FOR RESTEN AF 2018
Der er flere punkter på markedets dagsorden i 4. kvartal i forhold 
til, hvad der kan betyde markedsbevægelser i resten af året og 
ind i 2019. Markedets opmærksomhed er først og fremmest ret-
tet mod de nuværende fald i de globale aktiemarkeder. Set fra et 
europæisk synspunkt er det primært Brexitforhandlingerne, der 
tænkes på. På ugens EU-topmøde kan en aftale mellem EU og UK 
måske indgås. Også den italienske regerings budget for 2019, der 
afleveres til EU i dag, er af stor interesse. Samtidig er USAs sankti-
oner mod Iran, der er medvirkende til den seneste stigning i olie-
priserne, samt handelskonflikten mellem USA og Kina ligeledes på 
dagsordenen. Midtvejsvalget til Kongressen i USA den 6. novem-
ber bør heller ikke glemmes. Den økonomiske vækst globalt set 
ventes at falde lidt tilbage, men der bliver ikke tale om recession.

DKK FORTSAT SVAG MOD EUR
DKK er som bekendt tæt knyttet til EUR i valutamarkedet og 
har historisk ikke haft de store udsving i forhold til EUR. Gen-
nem flere år har udenlandske investorer opfattet DKK som en 
sikker havn i lighed med eksempelvis CHF, og i flere perioder de 
senere år har Nationalbanken solgt DKK mod EUR for at svække 
kronen. Siden august måned er DKK dog gradvist svækket mod 
EUR. DKK har været på det svageste niveau siden marts 2016 i 
sidste måned. Markedet vurderer, at det ikke skyldes en ensi-
dig svækkelse af DKK, og Nationalbanken ser ikke ud til at have 
været i markedet for at støtte DKK.  Det underbygges af, at de 
korte renter i DKK og renteforskellen til de korte EUR-renter er 
uændrede de seneste 12 måneder. Forklaringen er mere, at EUR 
generelt fastholder styrkelsen i valutamarkedet efter sommeren. 

 � De globale aktiemarkeder har været faldende den seneste  
 uge anført af det amerikanske marked. 

 � I USA er det toneangivne aktieindeks S&P 500 faldet med   
 5 % over de seneste dage. Det er et indeks, der dækker over  
 udviklingen i aktiekursen i 500 store amerikanske virksomhe- 
 der, som repræsenterer et bredt udsnit af alle amerikanske  
 industrier.

 � Grafen viser, at S&P 500 netop har brudt det 200 dages gli- 
 dende gennemsnit. Det tolkes af markedet som et salgs-  
 signal, da dette gennemsnit er et symbol på styrken i   
 markedets opadgående tendens. Samtidig faldt de   
 lange amerikanske renter, som ofte anvendes som   
 sikker havn i tilfælde af uro på aktiemarkederne.

 � Tidligere brud har givet en efterfølgende nedtur for aktie-  
 markedet og muligheden for en gentagelse er nu til stede.Udviklingen i det amerikanske aktieindeks S&P 500 fra januar 2014 til i dag

Kilde: Bloomberg og Jyske Bank



 � I den korte ende af markedet har der ikke været væsentlige  
 ændringer gennem længere tid. Markedet har i en rum tid  
 ventet, at den første renteforhøjelse fra ECB ville komme i 2.  
 halvår 2019. Det har de seneste økonomiske nøgletal og   
 begivenheder ikke ændret på.

 � I den lange ende af rentemarkedet har renterne været sti-  
    gende i løbet af september og i starten af denne måned.   
 Stærke nøgletal fra det toneangivende amerikanske   
 marked samt forventning om kvartalsvise renteforhøjelser i  
 USA har drevet udviklingen. I takt med at aktiemarkederne  
 er faldet betydeligt over den seneste uge, er rentemarkedet  
 begyndt at vende rundt igen, især i de helt lange løbe-  
 tider. Til trods for dette ligger de lange renter stadig indenfor  
 det handelsinterval, der er set i adskillige måneder.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,01 645,32 651,58

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,58%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,19%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,66%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,70%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK svækkes gradvist mod EUR og er tæt på centralparite-  
 ten på 746,02. Såfremt det bliver nødvendigt at støtte DKK,  
 venter markedet, at Nationalbanken vil være klar.

 � USD har samlet set været stabil mod EUR og DKK den seneste  
 uge. Bevægelser i aktie- og obligationsmarkederne har en   
 afsmittende effekt på bl.a. USD, og det har drevet udviklingen  
 den seneste uge i mangel af økonomiske nøgletal.

 � CHF stabiliseret efter den seneste tids stigning ved usikkerhe- 
 den om Italiens budget og forhandlingerne om Brexit.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%
Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger uændrede, selv efter ECB-chef   
   Draghi antydede, at renten kan blive hævet allerede fra   
 september 2019. Det var tidligere nævnt på det seneste   
 møde i ECB og er derfor ingen overraskelse for markedet. 

 � 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. 

 � De lange renter ligger i dag uændret i forhold til slutningen  
 af sidste uge. I ugens løb har der været pæne bevægelser i  
 begge retninger efter en periode med rentestigninger. Årsa- 
 gen til, at renterne er stabiliseret, er den nuværende uro i de  
 globale aktiemarkeder. Investorerne søger til en vis grad i   
 sikkerhed i obligationsmarkedet.

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.


