
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Der er møde i den amerikanske centralbank (FED) på onsdag. Der ventes en renteforhøjelse på 0,25%.   
 Samtidig ventes FED at fastholde, at der kommer minimum 3 renteforhøjelser i alt i 2018.

 n Der er EU-topmøde den kommende uge, hvor et af punkterne på dagsordenen er det videre forløb om   
 Brexit.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det primært nye tal for udviklingen på boligmarkedet og betalings- 
 balancen, der har markedets bevågenhed.

 n I Eurozonen er det nye tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren for marts samt forbrugertil- 
 liden og betalingsbalancen for februar, der er på dagsordenen. 

 n I Danmark kommer der tal for detailsalget og forbrugertilliden for februar i denne uge.

 n Det er usikkert, hvordan den globale politiske situation vil påvirke valuta og renter den kommende tid.
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AKTUELT
INFLATIONENS BETYDNING FOR DE LANGE RENTER

Gennem 2017 har inflationen i USA været ganske afdæmpet. Det 

har haft betydning for FED, som kunne begynde at hæve renten 

tilbage i december 2015. Forhøjelserne fortsatte fra december 

2016 frem til denne uge, hvor der ventes en ny forhøjelse på 

0,25%. Dermed kommer FEDs rente op i intervallet 1,50 - 1,75%. 

Ser man på udviklingen i inflationen i USA fra starten af indevæ-

rende år, er der en svagt stigende tendens sammenlignet med 

2017. Der er forventninger om yderligere stigningstakt over 

sommeren, dels som et resultat af tekniske faktorer, men også 

som en følge af den lave og stadigt faldende ledighed. Som det 

fremgår af ugens graf nedenfor forventes en kraftig stigning i 

inflationen uden fødevarer og energi i løbet af 2018. Såfremt 

det vil være tilfældet, er der lagt op til en noget højere infla-

tion, end markedet og FED forventer i dag. Det kan medføre, at 

markedets nuværende forventninger, om afdæmpede rentefor-

højelser fra FED til næste år, ligeledes ændres. Her er der ana-

lytikere, der allerede taler om en forhøjelse på 0,25% fra FED i 

hvert kvartal i år og næste år. Det er væsentligt mere end det, 

som markedet venter i dag. Det kan dermed betyde større stig-

ninger i de amerikanske markedsrenter end det, der ses i dag. I 

den korte ende af markedet stiger renterne gradvist i takt med 

forventningerne til FEDs kvartalsvise forhøjelser. Ser man i ste-

det på den lange ende af markedet, er der i forventningerne 

lagt op til afdæmpede rentestigninger i de kommende 12 må-

neder. Hvis forventningerne til amerikansk inflation bliver til vir-

kelighed, kan de afdæmpede rentestigninger i den lange ende 

af markedet blive afløst af lidt hurtigere stigende lange renter. 

 n Jyske Bank har været så venlig at fremsende ugens graf, der  

 illustrerer markedets fremtidige forventninger til amerikansk  

 inflation. Det er fremskrivningen af de hidtidige stigninger,  

 der danner et billede af, hvordan den fremtidige inflation   

 kan se ud. Holder billedet, kan man forvente, at FED hæver  

 renten 4 gange i år - en gang hvert kvartal.

 n De seneste tal for prisstigninger i USA (producentpriser og  

 forbrugerpriser) har vist en begyndende tendens til større   

 stigninger end hidtil. Kommende tal vil blive fulgt nøje af   

 markedet.

 n Ser man på det amerikanske jobmarked, er lønstigningerne  

 et af de vigtigste parametre for den fremtidige udvikling i   

 amerikansk inflation. For 2018 venter markedet fortsat fald  

 i ledigheden ned under 4%. Markedets fokus vil rette sig   

 mod lønstigningerne, nu når ledigheden ventes at falde yder- 

 ligere.
Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til februar 2018.

Kilde: Bureau of Labor Statistics

3

4

5

6

7

8

9

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



 n Markedet forventer stort set uændrede renter i den korte   

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

 på, at ECB eller Nationalbanken har planer om at hæve de   

 officielle renter i løbet af 2018. Det har sat sig i de korte mar- 

 kedsrenter 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 steg renterne i januar og  

 februar. Den stigning er afløst af stabile til svagt faldende   

 renter i løbet af marts. Det skyldes flere modsatrettede ten- 

 denser i de økonomiske nøgletal og en stigende politisk usik- 

 kerhed, ikke kun i USA, men også globalt. På længere sigt   

 ventes tendensen til let stigende lange renter at tage til igen.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,85 604,19 636,71

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,57%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,22%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,70%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,74%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK holder nærmest uændret niveau mod EUR, efter de finan- 

 sielle markeder igen tilsyneladende er faldet til ro.

 n USD handler utroligt stabilt. Sidste uges nyheder og nøgletal  

 har efterladt markedet nærmest uændret. Markedet venter, at  

 USD vil forblive lige over kurs 600 mod DKK den kommende  

 tid.

 n CHF handler på det svageste niveau siden januar 2015. Svæk- 

 kelsen kommer delvis efter, at ECB annoncerede forventning  

 om stærkere vækst i Eurozonen. Det mindsker betydningen af  

 en flugtvaluta som CHF.

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 måneder af 2018. ECB er begyndt at lægge op til en  

 gradvis tilbageførsel af den nuværende lempelige pengepoli- 

 tik. Den første renteforhøjelse ventes stadig medio 2019.  

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

 dring i Nationalbankens rentesatser før 2019. Overskuddet  

 på betalingsbalancen kan få Nationalbanken til at holde de  

 korte DKK renter tæt på ECBs renter i længere tid.

 

 n De lange renter har været faldende i sidste uge. Det skyl-  

 des primært de seneste tal for den amerikanske ledighed   

     i februar, det skuffende amerikanske detailsalg og den politi- 

 ske usikkerhed i Washington. Aktiemarkederne er faldet, og  

 investorerne er i stedet søgt over i lange obligationer. Marke- 

 det afventer renteforhøjelsen på FEDs møde på onsdag. 
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.


