
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Ovenpå amerikanske FEDs renteforhøjelse i sidste uge venter markedet yderligere 2 forhøjelser på hver  
 0,25% resten af året. Desuden ventes 3-4 yderligere forhøjelser i 2019.

 n ECB fortsætter obligationsopkøbene frem til ultimo året, men i reduceret omfang. Den første renteforhø- 
 jelse ventes at komme tidligst til september 2019.

 n Præsident Trump annoncerede i fredags, hvilke kinesiske produkter der kommer ekstra told på. Det kan   
 være medvirkende til at øge den verserende globale handelskrig.

 n Efter pæne bevægelser i olieprisen ser markedet frem til nyt fra ugens OPEC-møde.

 n Fra USA kommer der primært nye tal for boligmarkedets udvikling i løbet af ugen. 

 n I Eurozonen kommer der tal for forbrugertilliden og erhvervstilliden for industri- og service  i denne uge. 

 n I Danmark kommer der tal for forbrugertilliden på torsdag.
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AKTUELT
FED HÆVER RENTEN SOM VENTET, MEN STRAMMER TONEN

Den amerikanske centralbank (FED) besluttede i onsdags 

at hæve den pengepolitiske rente med 0,25% til interval-

let 1,75-2%. Det kom ikke som en overraskelse, og der har 

efterfølgende kun været mindre reaktioner i rente- og valu-

tamarkedet. Mere interessant er det, at FED tilsyneladende 

strammede tonen mht. fremtidige renteforhøjelser. FED-chef 

Powell understregede den solide tilstand i amerikansk økono-

mi med en fortsat faldende ledighed og en stigende inflation 

(seneste tal for maj viste en kerneinflation - uden fødevarer 

og energi - på 2,2%). FED har et mål for forbrugsinflationen 

(PCE) på ca. 2%, så rentepilen peger stadig opad. Ovenpå mø-

det har markedet vurderet, at FED sandsynligvis vil fortsætte 

med kvartalsvise renteforhøjelser også i 2019 på hver 0,25%.

ECB AFSLUTTER OPKØBSPROGRAMMET TIL DECEMBER

Det var et enigt styrelsesråd hos ECB, der i torsdags besluttede, at 

opkøbsprogrammet fortsætter frem til ultimo december. Fra sep-

tember til og med december reduceres den månedlige opkøbs-

mængde fra EUR 30 mia. til EUR 15 mia. Herefter ventes program-

met afsluttet, dog stadig afhængigt af udviklingen i inflationen.  

ECBs geninvesteringer af forfaldne kuponer mv. vil fortsætte et 

stykke tid ind i det nye år, ganske som ventet. ECB annoncerede 

ligeledes, at renterne mindst vil blive fastholdt på de nuværende 

niveauer frem til efter sommeren 2019. I markedets optik bety-

der det, at en forhøjelse tidligst kan komme på ECBs møde i sep-

tember 2019. Den bløde tone fra ECB og deres fremskrivning af 

den første renteforhøjelse fik i første omgang EUR til at svækkes 

i valutamarkedet, og de lange renter i EUR er faldet marginalt.

 n I forbindelse med møderne i FEDs rentekomite (FOMC)   

    offentliggør FED medlemmernes forventning til den frem-  

 tidige renteudvikling. Det er den værdi, der er angivet med  

 grønt i ugens graf. Tallet er her et gennemsnit af de enkelte  

 FED-medlemmers forventninger.

 n De røde prikker angiver markedets forventninger til FEDs   

 renteforhøjelser. Som det fremgår af grafen, undervurderer  

 markedet, det antal renteforhøjelser, FED selv forventer at  

 udføre.

 n Sidst, men ikke mindst, er der den enkelte markedsdeltagers  

 forventning (her: Nykredit Markets) til FEDs renteforhøjelser.  

 Ser man længere frem, ligger det til, at markedets forvent-  

 ning, vil nærme sig FEDs egen formodning. Det betyder, at  

 man skal indstille sig på, at FED vil hæve renten mere end   

 tidligere antaget.Den hidtidige udvikling og de fremtidige forventninger til FEDs rente.

Kilde: Nykredit Markets
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 n Markedet forventer stort set uændrede renter i den korte   

     ende af markedet. 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, efter ECB meddelte, at de ikke vil  

 hæve renten før tidligst til september 2019.

 n Ovenpå sidste uges mindre fald i de lange renter efter ECBs  

 forsigtige udmelding om deres rentesti venter markedet, at  

 de hidtidige temaer som Italien, bevægeligheden i flere   

    udviklingslandes valutaer og den verserende globale   

 handelskrig igen vil være toneangivende for de lange   

    renter. Den globale risikoappetit er lidt afventende, og inve- 

 storerne holder sig stadig fortrinsvis til de sikre markeder for  

 tiden. 

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,05 642,47 643,60

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,47%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,14%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,61%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,65%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK

VALUTAKURSER

580,00

620,00

660,00

700,00

15.06.17 15.08.17 15.10.17 15.12.17 15.02.18 15.04.18 15.06.18

KURS

CHF USD

-0,25%
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
1,75%
2,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

RENTE

15.06.2018 16.03.2018

0,50%

0,70%

0,90%

1,10%

1,30%

1,50%

15.06.17 15.08.17 15.10.17 15.12.17 15.02.18 15.04.18 15.06.18

RENTE

DKK EUR

 n DKK falder lidt mod EUR, efter ECB har gjort det klart, at ECB  

 ikke hæver renten foreløbig. Der er stadig begrænset aktivitet.

 n USD styrkes markant mod EUR og DKK efter ECBs bløde tone  

 og den mere hårde tone fra FEDs rentemøde. Mens markedet  

 venter 2 mindre renteforhøjelser fra ECB frem til udgangen af  

 2019, er der forventninger om op til 6 forhøjelser á 0,25% fra  

 FED frem til ultimo 2019. Det er med til at styrke USD. 

 n CHF styrkes ligeledes mod EUR og DKK, dog i væsentligt min- 

 dre grad end USD. Der er møde i den schweiziske national- 

 bank i denne uge, hvor renten ventes uændret på -0,75%.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER
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Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,31%

Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte EUR-renter ligger uændrede efter ECBs annoncering  

 at, en renteforhøjelse tidligst kan komme på september-      

 mødet i 2019. Markedet ser stadig en overvejende sandsyn- 

 lighed for, at den første renteforhøjelse først kommer ultimo  

 2019.  

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

    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs renteforhø- 

 jelse. 

 

 n De lange renter har været faldende efter ECBs møde i tors-  

 dags. Afklaring om ECBs opkøbsprogram og en indikation   

 om, hvornår ECB vil påbegynde rentestigningerne, har været  

    medvirkende til rentefaldet. Samtidig er der mere ro på den  

 politiske situation i Italien efter dannelsen af regeringen. Her  

 er første test for markedet budgettet for 2019 til september.
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.


