
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n På mødet i den amerikanske centralbank (FED) blev der som ventet annonceret en renteforhøjelse på   
 0,25%, så FEDs renteinterval ændres fra 1 - 1,25% til 1,25 - 1,5%. Næste forhøjelse ventes til marts 2018.

 n På de øvrige centralbankmøder i England, Norge, Schweiz og ECB blev renten som ventet holdt uændret.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA i resten af året, er det primært nye tal for salg af boliger og prisudviklin- 
 gen på boliger samt forbrugertilliden, der har markedets opmærksomhed.

 n I Eurozonen er det tal for betalingsbalancen, inflationen og forbrugertillid, der er på agendaen frem til   
 slutningen af december.

 n I Danmark kommer der tal for forbrugertilliden og detailsalget.

 n På EU topmødet i sidste uge blev det besluttet, at 2. runde af forhandlingerne om Brexit kunne sættes i   
 gang. Det omhandler forhandlinger om handelsaftale og toldunionen efter UKs udtræden i marts 2019.
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AKTUELT
HVAD KAN VI FORVENTE AF AMERIKANSK ØKONOMI I 2018?

Ser man på amerikansk økonomi, er man et skridt eller to længe-

re fremme i cyklus sammenlignet med Eurozonen og Danmark. 

FED har afsluttet sine opkøb af obligationer i 2014, har hævet 

renten flere gange med 0,25%, første gang i december 2015 og 

senest i sidste uge, og ventes at fortsætte med 3-4 renteforhø-

jelser i 2018. Den økonomiske vækst i USA har været stærk i 2. 

halvår efter et svagt første halvår. Samlet set lander man på 2,3% 

i år stigende til 2,5% i 2018. En af årsagerne til en forventning om 

højere vækst i 2018 er den skattereform, der i øjeblikket er ved at 

blive forhandlet færdig. Den ventes at øge forbruget og dermed 

hjælpe væksten yderligere. En af de store overraskelser i USA er, 

at ledigheden er faldet markant siden 2009. Ledigheden er nu på 

4,1% og markedet venter, at den falder yderligere i 2018 til under 

4%. Det vil under normale omstændigheder betyde øget løn-

stigning og dermed øget inflation, men det har hidtil ikke væ-

ret tilfældet. Inflationsforventningerne i USA er forblevet meget 

lave de senere år, da inflationen gennem adskillige år har været 

meget lav. Politisk er det svært at forudse, hvad der kommer til 

at ske i 2018 i USA, men der er midtvejsvalg til Kongressen til 

november. Her kan præsident Trump miste flertallet i et af Kon-

gressens 2 kamre og dermed sandsynligvis få endnu sværere ved 

at få sin politik igennem de sidste 2 år af sin præsidentperiode.

Trump skal desuden udnævne flere guvernører til de ledige 

pladser i FED. Her ventes det, at disse kan være mere stemte 

for renteforhøjelser end de, som er afgået eller afgår i løbet af 

2018. Det kan betyde, at markedets forventning om 3-4 rente-

forhøjelser på hver 0,25% mere hælder mod 4 end 3 forhøjelser.

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

 gelsen steg med 228.000 personer. Ledigheden i november  

 var uændret 4,1%. Tallet er ved at normaliseres efter 2   

 måneder med orkaner (september) og efterfølgende   

 korrektioner (oktober). Tallet for november var noget højere,  

 end markedet havde forventet.

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

 ligger uændret på 2,5% i november.

 n Eneste malurt i bægeret er en stigning i antallet af deltidsar- 

 bejdere. 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  

 år har det været faldende kvartal efter kvartal. Markedet   

 venter, at det vil fortsætte i 4. kvartal og ind i 2018. 
Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til november 2017.

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

  ende af markedet. ECB har gennem længere tid nævnt, at   

 der tidligst kommer en renteforhøjelse fra ECB, længe   

    efter deres opkøbsprogram er afsluttet. Det betyder, at rente- 

 forhøjelsen tidligst ventes medio 2019. Derfor kan der sand- 

 synligvis først ventes en forhøjelse fra Nationalbanken i 2019.

 n Ser man på rentekurvens udvikling siden starten af året, har  

 der generelt set været et mindre fald i de korte renter og en  

 tilsvarende stigning i de lange renter. Det har været i tråd   

 med konsensusforventningen i markedet. Ser man frem mod  

 næste år, venter markedet generelt set mindre rentestignin- 

 ger i den lange ende af markedet (i lighed med forventnin- 

 gerne til 2017). De lange renter i dag er tæt på samme niveau  

 som i starten af januar.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,36 630,33 637,50

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,37%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,99%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,52%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,58%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK har ligget indenfor et snævert kursspænd de seneste   

 uger, men er langsomt svækket marginalt den seneste tid.

 n USD har handlet stabilt den seneste uge. FEDs renteforhøjelse  

 var i høj grad ventet og har ikke påvirket USD. For 2018 ligger  

 der 3-4 renteforhøjelser og venter, hvis man ser på markedets  

 seneste forventninger.

 n CHF stabil efter en uge 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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Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3 m DKK  -0,30%

Euribor 3 m EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile gen- 

 nem 2017. ECB venter stadig,  at renterne vil være lave   

 længe endnu. Første renteforhøjelse fra ECB ventes   

    medio 2019. De korte danske renter er stabiliseret de seneste  

 uger, og der ventes ingen ændring i Nationalbankens rente- 

 satser foreløbig. Valutatal i november fra Nationalbanken   

 viste, at der stadig ikke er behov for aktivitet fra Nationalban- 

 ken for at svække DKK.

 

 n De lange renter har været stort set uændrede den forløbne  

 uge. Renteforhøjelsen i USA var ventet og påvirkede ikke de  

 lange renter. Der ventes et stille marked frem til årsskiftet, og  

 fremadrettet ser markedet forsigtigt stigende lange renter i  

 løbet af 2018.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.


