
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Det senest vedtagne budget i USA kombineret med den nye skattereform vil være medvirkende til, at det  
 amerikanske budgetunderskud blive øget markant. I 2018 ventes det at være 5,5% af BNP.

 n Inflationen i USA for januar viste en større stigning end ventet, og det har sat sig i stigende lange renter.

 n Meningsmålinger op til det kommende valg i Italien den 4. marts peger på dødt løb mellem fløjene.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det tal for erhvervstilliden for industri og service samt diverse tal for  
 boligmarkedets udvikling, der har markedets opmærksomhed.

 n FED udgiver referatet fra deres seneste møde i januar. Her ventes ingen overraskelser, markedets fokus er  
 på FEDs kommende møde den 21. marts, hvor der ventes endnu en rentestigning på 0,25%

 n I Eurozonen er det tal for erhvervstilliden for industri og service samt inflationen, der er på dagsordenen. 

 n I Danmark kommer der tal for detailsalget og forbrugertilliden i denne uge.
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AKTUELT
STIGENDE INFLATION PEGER MOD STIGENDE RENTER

I løbet af de seneste 2 uger har der været markante reaktioner 

i såvel rente-, valuta- som aktiemarkederne. Reaktionerne skyl-

des 2 nye tal i USA dels for lønstigningerne og dels for forbru-

gerpriserne. Begge tal var højere, end markedet havde ventet, 

hvilket fik markedet til at reagere. Som tidligere nævnt har de 

lange renter været stigende fra årets start fra de lave niveauer, 

vi så i 2017. Den stabilitet, der generelt set var på markederne 

i 2017, ser nu ud til at være ovre. Det har ligget i kortene i et 

stykke tid, at renterne langsomt ville begynde at være stigende. 

Det skyldes den positive strøm af nøgletal, der er set fra USA 

og Eurozonen gennem længere tid. Faldende ledighed er med-

virkende til et svagt øget lønpres særligt i USA, og inflationen 

har vist tegn på, at tiden med meget lav inflation er ved at være 

ovre. Desuden har volatiliteten (bevægeligheden) i markedet 

været på rekordlave niveauer i 2017. I takt med, at aktierne er 

faldet, og renterne er steget, er volatiliteten også begyndt at 

røre på sig. Investorerne forventes at forlange en voksende ri-

sikopræmie for at investere i en 10-årig obligation i forhold til 

en 1-årig obligation. Det har fået markedet til at skrue op for 

forventningerne til den 10-årige rente i løbet af 2018, både i 

Eurozonen og i USA. Det har så en afsmittende effekt på de lan-

ge danske renter, som ventes at følge de øvrige markedsrenter 

opad. Desuden ventes ECB at stoppe deres opkøb af obligatio-

ner i markedet i løbet af i år, men først begynde at hæve renten 

medio 2019. Når der hertil lægges, at budgetunderskuddet i USA 

vokser kraftigt, og udbudet af obligationer vil blive tilsvarende 

øget, ligger det i kortene, at rentepilen for 2018 peger opad. 

 n Forbrugerpriserne i USA for januar steg med 0,539% sva-  

 rende til 2,1% på årsbasis. Priserne uden energi og fødevarer  

 steg med 0,3% svarende til 1,8% på årsbasis. Begge tal var  

 højere end ventet. Forventningerne til forbrugerpriserne er  

 en fortsat stigning op mod 2,7% på årsbasis og 2,3%, hvis   

 man trækker energi og fødevarer ud af tallene.

 n Kigger man nærmere på tallene, er det værd at bemærke, at  

 januar traditionelt er den måned, hvor mange virksomheder  

 justerer priser. Blandt andet er beklædning steget med 1,7% i  

 januar, den største stigning siden 1990, og i servicesektoren  

 ser priserne også ud til at få et lille nøk opad i januar.

 n Centralbanken FEDs foretrukne inflationsmål (PCE) måler på  

 lidt flere parametre end de alm. forbrugerpriser og ligger   

 for tiden en smule lavere. Her er forventningen også en stig- 

 ning i løbet af året.
Udviklingen i forbrugerpriserne i USA 2008-2017.

Kilde: Bureau of Labor Statistics

FORBRUGERPRISER I  USA

Forbrugerpriser Forbrugerpriser ex. energi og fødevarer



 n Markedet forventer stort set uændrede renter i den korte   

    ende af markedet. Der er for tiden ikke meget, der tyder   

    på, at hverken ECB eller Nationalbanken har planer om at   

 hæve de officielle renter i løbet af 2018. Det har sat sig i de  

 korte markedsrenter i EUR og DKK, der har handlet på samme  

    lave niveau i adskillige måneder. Markedet venter, at denne  

 tendens med uændrede korte markedsrenter vil fortsætte   

 langt ind i 2018 og ikke påvirkes af de stigende lange renter.

 n I den lange ende af rentemarkedet har renterne været   

  stigende, men er fortsat relativt lave. I den forløbne uge har       

 der været tendens til stigende lange renter, som primært   

 skyldes frygten for stigende inflation og den efterfølgende  

 reaktion fra centralbankerne i USA og Eurozonen.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,80 600,29 646,50

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,69%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,39%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,85%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,89%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK svækket marginalt mod EUR den forløbne uge. Den gene- 

 relle styrkelse af EUR har også haft en mindre afsmitning på  

 DKK.

 n Det har været en bevægelig uge for USD. Inflationstallene   

 styrkede i første omgang USD i forventning om flere rente-  

 forhøjelser. Senere faldt USD til det nuværende niveau ved  

 udsigten til et voksende amerikansk budgetunderskud efter  

 vedtagelsen af budgettet.

 n CHF stabiliseret den forløbne uge. CHF fortsætter rollen som  

 den traditionelle flugtvaluta under uro.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%

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 uger af 2018. Selv om ECB har strammet tonen en   

  smule, venter markedet først en renteforhøjelse i 2019.  

 n De korte danske renter er stabiliseret de seneste uger, og   

 der ventes ingen ændring i Nationalbankens rentesatser   

 foreløbig. Overskuddet på betalingsbalancen kan få National- 

 banken til at holde de korte DKK renter tæt på ECBs renter i  

 længere tid.

 

 n De lange renter er steget siden starten af januar, dog fra et  

 meget lavt niveau. Markedet ser udviklingen med stigende  

 renter fortsætte den kommende tid, da den økonomiske   

    udvikling globalt set ser positiv ud, samtidig med at inflati- 

 onsforventningerne så småt er begyndt at være stigende.   

 Aktiemarkedet har rettet sig, mens de lange renter er steget. 
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.


