
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Der kom referater fra de seneste møder i amerikanske FED og i den europæiske ECB i sidste uge.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det nye tal for detailsalget og boligmarkedet, der har markedets   
 bevågenhed.

 n FED offentliggør det seneste analysemateriale fra de regionale afdelinger af FED til brug for det kom-  
 mende møde den 2. maj.

 n I Eurozonen er det nye tal for betalingsbalancen og de endelige forbrugerpriser for marts, der er på dags- 
 ordenen.  

 n I Danmark kommer der tal for forbrugertilliden i denne uge. 
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AKTUELT
HVAD FORTÆLLER REFERATET FRA FED-MØDET OM HASTIG-

HEDEN I DE AMERIKANSKE RENTESTIGNINGER?

Referatet fra FEDs seneste møde den 21. marts blev publiceret 

i sidste uge. Referatet viser, at hovedparten af medlemmerne i 

FED er af den opfattelse, at amerikansk økonomi er i god stand 

med en høj vækst, der gradvist vil trække inflationen op mod 

FEDs målsætning på 2%. FEDs sammensætning er gradvist ble-

vet ændret det seneste år, så antallet af medlemmer, der ønsker 

en hurtigere stramning af renten, er øget. Det kan betyde, at 

FED kan være mere agressiv med hensyn til fremtidige rente-

stigninger. Markedet har allerede taget det til efterretning ved 

at forvente den næste renteforhøjelse på 0,25% til juni og der-

efter en forhøjelse på 0,25% hvert kvartal indtil medio 2019. 

Det er mindst en renteforhøjelse mere end tidlgere ventet.

HVORNÅR VENTES ECB AT HÆVE RENTEN FØRSTE GANG?

Der kom 2 vigtige referater fra centralbankmøder i sidste uge. Det 

ene var fra FED og det andet kom efter ECBs møde den 8. marts. 

Markedet blev en smule overrasket over FEDs lidt mere hårde 

udmelding, mens der ikke var de store overraskelser i referatet 

fra ECB. Markedet havde ventet en nærmere forklaring på, hvor-

for ECB på mødet fjernede muligheden for at øge opkøbspro-

grammet fra de nuværende EUR 30 mia. pr måned. ECB nævnte i 

den forbindelse, at den stærkere økonomiske udvikling var den 

væsentligste årsag. ECB understregede, at det er vigtigt, at infla-

tionen på sigt kommer op mod de ønskede 2% og efterfølgende 

holder sig tæt på det niveau i længere tid samtidig med, at det 

nuværende opkøbsprogram bliver afsluttet. Samlet set venter 

markedet fortsat, at ECB først hæver renten igen midt i næste år.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for marts viste en stigning   

 med 103.000 personer. Ledigheden i marts var uændret 4,1%.  

 Tallet for beskæftigelsen var væsentligt lavere, end marke-  

 det havde forventet.

 n Lønstigningerne viste som ventet en stigning på 2,7% på   

 årsbasis.

 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. Det  

 har også til en vis grad været billedet i første kvartal af 2018,  

 og det ventes at fortsætte resten af året.

 n Isoleret set ventes udviklingen i ledigheden ikke at rykke på  

 markedets forventning til rentestigninger fra FED.

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

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 ECB eller Nationalbanken har planer om at hæve de   

 officielle renter i løbet af 2018 på trods af, at amerikanske   

 FED ser ud til at rasle med rentesablen for det næste års tid.  

 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.

 n I den lange ende af rentemarkedet har renterne i Europa   

 været mere påvirket af udviklingen i USA. Med usikkerhed  

 om situationen i Syrien, en mulig handelskrig mellem USA og  

 Kina samt divergerende nøgletal har renterne haft en pil   

 nedad på det seneste. På længere sigt ser markedet svagt   

 stigende renter både i USA og i Europa.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,70 604,07 627,29

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,53%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,14%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,62%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,65%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK holder nærmest uændret niveau mod EUR, uanset om der  

 er lidt uro i markedet eller ej.

 n USD handler utroligt stabilt. Markedet venter, at USD vil for- 

 blive lige over kurs 600 mod DKK den kommende tid. FEDs  

 renteforhøjelse var ventet og har kun haft begrænset effekt.

 n CHF svækkes fortsat gradvist og ligger på det svageste niveau  

 i mere end 3 år. Det er bl.a. den forventede stærkere vækst  

 i Eurozonen, der mindsker betydningen af en flugtvaluta som  

 CHF. Den faldende risikovillighed har ikke haft afsmittende  

 virkning på udviklingen i CHF.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,29%

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. Den første renteforhøjelse ventes stadig medio 2019.  

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

 dring i Nationalbankens rentesatser før 2019. 

 

 n De lange renter har været svagt faldende de seneste uger.   

    FEDs renteforhøjelse før påske var ventet, og markedet foku- 

 serer igen på den stadig lave inflation og de bevægelige   

    aktiemarkeder. Markedet afventer udviklingen i den vok-  

 sende handelskrig mellem USA og Kina, situationen i Syrien  

 og de kommende møder i ECB og FED.
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.


