
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Der er møde i amerikanske FEDs rentekomité i denne uge. Markedet venter en renteforhøjelse på 0,25%.
 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for boligmarkedet.
 � I Eurozonen er det primært de endelige inflationstal for november, der er på dagsordenen. 
 � I Danmark er opmærksomheden rettet mod nye tal for detailsalget og forbrugertilliden i denne uge.
 � På sidste uges EU-topmøde blev bl.a. udviklingen om Brexit, Italien og Frankrig drøftet. 
 � Afstemningen i det britiske parlament om Brexit-aftalen med EU blev ikke uventet aflyst. Regeringen skal  

 senest den 21. januar fremlægge en eller anden form for aftale for parlamentet.
 � Der har været mistillidsafstemning mod premierminister May i Storbritannien i hendes eget konservative  

 parti i sidste uge. Den vandt May og hun fortsætter som leder af regeringen.
 � På sidste uges ECB-møde fastholdt ECB, at opkøbsprogrammet slutter ultimo december, men udløbne   

 obligationer stadig bliver re-investeret. Renten ventes uændret indtil tidligst september 2019. 
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MARKEDS-
INFORMATION

AKTUELT
ET KIG TILBAGE PÅ 2018 - HVAD SKETE DER?
Sidste år ved denne tid skrev jeg i disse spalter om forventnin-
gerne til renter og den økonomiske udvikling i 2018. Hvordan 
er det så gået med disse forudsigelser? Angående de korte ren-
ter var det afgørende, hvor inflationen bevægede sig hen. Her 
kan man konkludere, at inflationen stadig er lav i Eurozonen 
og i Danmark, så her ligger de korte renter på stort set samme 
niveau som i slutningen af 2017. De korte renter i USA er som 
ventet steget. Der har været 4 renteforhøjelser fra FED og en 
langsomt stigende inflation i takt med, at ledigheden er fortsat 
med at falde - til det laveste siden 1969. Hvis forudsigelserne for 
de korte renter for 2018 ramte rimelig plet, så ser det anderledes 
ud for de lange renter. Her var der forventninger om stigende 
renter og mindre politisk usikkerhed. Det har ikke helt været til-

fældet for 2018. Året begyndte med stigende lange renter glo-
balt set, mens de europæiske renter har været faldende siden 
februar. Det skyldes delvis den politiske udvikling med valgene 
i Italien og Tyskland samt den bestående usikkerhed om Stor-
britanniens fortsatte tilknytning til EU. Desuden har væksten i 
Eurozonen svigtet i forhold til forventningerne. I USA har væk-
sten vist sig bedre end ventet, båret frem af Trumps økonomiske 
stimulanser og de lange renter har trukket højere i løbet af året. 
Her, ved udgangen af året, er renterne i USA igen lidt faldende. 
Den primære årsag er usikkerhed for amerikansk økonomi ved 
den verserende handelskrig med Kina og muligheden for en 
pause i renteforhøjelserne fra FED. For Danmarks vedkommende 
var den gradvise svækkelse af DKK mod EUR, og den markan-
te opjustering af væksten for 2015-17 ikke ventet i markedet.

 � Situationen om Brexit ændres nærmest hver dag, men her er  
 en vurdering på hvilke hændelser der pt. er mest realistiske:

 � Theresa May fortsætter som premierminister, men vil træde  
 tilbage inden næste ordinære valg i 2022.

 � Der forhandles med EU om, hvordan den indgåede aftale kan  
 blive mere spiselig for parlamentet uden ændring af aftalen.

 � Den præciserede aftale kan blive drøftet i parlamentet og   
 såfremt May føler, at der kan opnås et flertal, kan aftalen   
 blive fremlagt til afstemning i parlamentet.

 � Såfremt aftalen mellem EU og UK ikke fremlægges til god-  
 kendelse i parlamentet skal May senest den 21. januar 2019  
 fremlægge for parlamentet, hvordan hun forestiller sig en   
 løsning.

 � Der er ikke flertal for et hårdt Brexit i parlamentet eller i   
 befolkningen jfr ugens graf. Det kan ikke udelukkes, at der  
 kommer en folkeafstemning i 1. kvartal om relationen til EU.Kilde: YouGov og Jyske Bank



 � I den korte ende af markedet har der ikke været væsentlige  
 ændringer. Markedet har i en rum tid ventet, at den første   
     renteforhøjelse fra ECB ville komme i 2. halvår 2019. I Dan- 
 mark har svækkelsen af DKK ikke fået Nationalbanken til at  
 støtteopkøbe DKK endnu. En renteforhøjelse i Danmark kom- 
 mer først efter et større opkøb af DKK fra Nationalbanken, så  
 det har sandsynligvis lange udsigter. 

 � I den lange ende af markedet er renterne igen begyndt at   
 stige. Det kommer først og fremmest efter, at forhandlin-  
 gerne mellem USA og Kina om en handelsaftale ser ud til at  
 vise fremskridt. Samtidig er markedets risikovillighed steget  
 efter Italien tilbød at reducere budgetunderskuddet for 2019.  
 Dermed er der mulighed for at Italien kan undgå bøde fra EU.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,48 657,83 661,35

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,44%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,03%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,51%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,53%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK er yderligere presset mod EUR og har handlet svagere  
 i sidste uge. Tal fra Nationalbanken viser, at det nu er 20 måne- 
 der siden, at Nationalbanken senest støtteopkøbte DKK.

 � USD stiger marginalt mod EUR for tiden. Det er sandsynligvis  
 mere en svækket EUR end en styrkelse af USD, der er tale om.  
 Meldingen om en renteforhøjelse fra ECB tidligst til september  
 og svagere økonomiske udsigter for Eurozonen for 2019 læg- 
 ger lidt pres på EUR.

 � CHF agerer igen som den sikre havn i urolige tider. Det er bl.a. 
 usikkerheden om Brexit-afstemningen, der holder CHF stærk.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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RENTE
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%
Euribor 3M EUR  -0,31%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger uændrede. ECB fastholder, at der  
 tidligst kan komme en renteforhøjelse fra ECB efter somme- 
 ren 2019. ECBs møde på torsdag ventes ikke at ændre på det.

 � 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. I   
 første omgang ventes Nationalbanken at støtteopkøbe DKK,  
 såfremt det bliver nødvendigt.

 

 � De lange renter har været svagt stigende den seneste uge.  
 Med den italienske budgetsaga muligvis overstået, en udsat  
 afstemning i Storbritannien om Brexitaftalen med EU og   
 genoptagne handelsforhandlinger mellem Kina og USA ser  
 markedets risikovillighed ud til at være stigende. Det styrker  
 aktiemarkederne på  bekostning af obligationsmarkederne.

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.


