
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren for marts,   
 samt flere nye tal for boligmarkedet.

 � I Eurozonen er det primært tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren, der er på dagsordenen.  
 Herudover er der EU-topmøde, hvor en forlængelse af Brexit sandsynligvis også er på dagsordenen.

 � I Danmark rettes opmærksomheden mod nye tal for forbrugertilliden for marts.
 � Sidste uges 3 afstemninger om EU og Brexit i den britiske parlament er nu overstået. Der er nu 11 dage til  

 Brexit, hvis datoen ikke bliver forlænget.
 � Op til amerikanske FEDs møde i denne uge er der ikke forventninger til endnu en renteforhøjelse. Forhø- 

 jelsen er som minimum udskudt til mødet i juni.
 � Der er ligeledes møder i den schweiziske- og den britiske centralbank. Der ventes uændrede renter ved   

 begge møder.
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AKTUELT
BREXIT. MAYDAY! MAYDAY!
Den forunderlige saga om Storbritanniens (UK) udtræden af EU 
(Brexit) fortsætter tilsyneladende helt frem til den officielle ud-
træden den 29. marts. Der er i dag kun 11 dage til, at UK forla-
der EU. Der var 3 afstemninger i det britiske parlament i sidste 
uge, og resultatet gav ikke et mere tydeligt billede af om UK 
forlader EU med eller uden en aftale. I markedets optik er det 
stadig muligt at lave en aftale, men som dagene går øges usik-
kerheden. Blandt afstemningerne i sidste uge var Theresa Mays 
forhandlede aftale med EU oppe og vende igen. Det blev, i lig-
hed med tidligere, et nej til aftalen i parlamentet, dog med et 
mindre flertal imod denne gang. Parlamentet stemte også ja til 
at søge EU om en forlængelse af Brexit fra 29. marts frem til den 
30. juni. Det kan forventes, at de 27 EU-lande vil give UK en for-

længelse, såfremt UK har en plan for deres udtræden af EU. Her 
ventes Theresa Mays aftale med EU at blive genfremsat i parla-
mentet i denne uge inden topmødet i forventning om, at aftalen 
denne gang godkendes. Forkastes aftalen igen lægger EU op til 
en forlængelse på et år for at give mere tid til, at briterne finder 
ud af, hvad de gerne vil. Det giver en udfordring med EU-parla-
mentsvalget i maj, hvor de britiske mandater allerede er fordelt 
mellem de øvrige EU-lande. Til gengæld kan en forlængelse på 
eksempelvis et år være medvirkende til, at de EU-skeptiske par-
lamentsmedlemmer i UK hellere vil stemme for Theresa Mays af-
tale end at fortsætte EU-medlemskabet endnu et år, og samtidig 
måske se en ny folkeafstemning undervejs helt aflyse Brexit. Vur-
deringen er her, at Mays aftale i det mindste sikrer at UK forlader 
EU, så et ja til aftalen ved ugens afstemning kan ikke udelukkes.

 � Grafen illustrerer de mulige udfaldsrum for det britiske pund  
 (GBP) som et resultat af Brexit.

 � Som det fremgår er der stor variation i, hvor valutakursen   
 ventes afhængig af det mulige politiske udfald af Brexit.

 � I skrivende stund er usikkerheden meget stor og det er svært  
 at vurdere, hvor Brexit-processen ender.

 � Markedet, her udtrykt ved Jyske Banks forventninger, kan se  
 en større stigning i tilfælde af, at Brexit bliver helt aflyst.

 � Ved en Brexitaftale vedtaget af parlamentet ventes GBP at  
 ligge på det nuværende niveau mod DKK. Det betyder, at   
 markedet forventer en aftale mellem Storbritannien og EU  
 om Brexit.

 � I tilfælde af et hårdt Brexit, altså at Storbritannien forlader EU  
 uden en aftale, ligger det til et større fald i GBP. Faldet svarer  
 næsten til at 1 GBP = 1 EUR.

Brexit-scenarier og ventede konsekvenser for GBP

Kilde: Jyske Bank og Thomson Reuters Datastream



 � De korte renter fastholder det lave niveau, der er set gen-  
 nem adskillige år. Det var i marts 2016, at ECB sænkede   
 renten til det nuværende lave niveau på -0,4%. De korte   
 markedsrenter i Eurozonen og Danmark har været negative      
 endnu længere, og der er ikke meget, der tyder på, at de   
 korte renter ligger til at stige de nærmeste mange måneder.

 � I den lange ende af markedet er renterne igen faldet lidt   
 tilbage. Det er bl.a. ECB udmelding efter forrige uges møde  
 om uændret rente i længere tid, der er årsagen. Herudover  
 er udviklingen i de økonomiske nøgletal vigtige for retnin- 
 gen af renten på kort sigt. Brexit er mere og mere en faktor,  
 der ventes at skabe bevægelighed i renterne den nærmeste 
  tid. 

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,32 659,11 656,96

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,23%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,73%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,24%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,29%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � Markedet venter, at udbyttebetalingen til udenlandske inve- 
 storer på danske aktier kan give lidt bevægelse i DKK i løbet af  
 marts og april og DKK er svækket marginalt den seneste uge.

 � USD handler stabilt for tiden. Markedet er lidt afventen-  
 de frem til FEDs møde i denne uge. Et sammenbrud i for-  
 handlingerne med Kina eller andre uventede nyheder skal der  
 formentligt til for at rykke USD ud af det nuværende snævre  
 handelsniveau.

 � Udviklingen i CHF ventes fortsat at afhænge af markedets   
 appetit på risiko. For tiden er CHF meget stabil.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,32%
Euribor 3M EUR  -0,31%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger fortsat uændrede. Svage øko-  
    nomiske nøgletal fra Eurozonen -  især den lavere end ven- 
 tede inflation for februar - og en udskydelse af den første   
 renteforhøjelse fra ECB, er de primære årsager.

 � De korte danske renter ligger uændrede. På det nuværende  
 niveau for DKK er al snak om en selvstændig renteforhøjelse  
 fra Nationalbanken forduftet. 

 � De lange renter er faldet yderligere en smule i den forløbne  
 uge. Det er primært udviklingen i de økonomiske nøgletal,  
 der driver retningen på renterne. På den korte bane er det  
 ECB og deres tildeling af nye lange lånefaciliteter til de   
 europæiske banker, der trækker renterne lavere.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.


