
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for erhvervstilliden for service- og industrisektoren.
 � Der kommer referat fra den amerikanske centralbank FEDs seneste møde, som ikke ventes at indeholde  

 afgørende nyt. Mest interessant er FEDs drøftelse af renteudviklingen, da markedet nu forventer 2 rente- 
 nedsættelser fra FED i 2020.

 � I Eurozonen er det primært tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren samt forbrugertilliden,  
 der er på dagsordenen.

 � Fra Danmark kommer der nye tal for maj måneds forbrugertillid. 
 � Den italienske regering og EU kan komme i karambolage over budgettet for 2020 senere på året.
 � I denne uge er der EU-parlamentsvalg frem til søndag, også i Storbritannien på trods af Brexit.
 � Der bliver holdt øje med udviklingen i olieprisen, der fortsætter på et højt niveau. En latent konflikt mel- 

 lem USA og Iran er medvirkende til den øgede opmærksomhed.
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AKTUELT
HANDELSKRIGEN MELLEM USA OG KINA BLUSSER OP
Som nævnt i seneste udgave af Markedsinformation har USA i 
forrige uge indført en skærpet told på 25% på varer fra Kina for 
en værdi af USD 200 mia. Fra den 1. juni vil Kina til gengæld ind-
føre 25% told på varer fra USA til en værdi af USD 60 mia. Kon-
flikten ser altså ud til at være blusset op igen efter en længere 
periode, hvor markedet havde ventet, at en aftale var næsten i 
hus. Vurderingen er, at Trump blev træt af langsommeligheden i 
Kinas implementering af allerede indgåede aftaler, og han der-
for ønskede at sætte fart på forhandlingerne igen. Det er ikke 
helt lykkedes, da seneste forhandlingsrunde i sidste weekend 
endte uden resultater eller aftale om nye møder. Dog ventes det, 
at der vil blive forhandlet igen, og Trump lægger op til at mødes 
med den kinesiske præsident Xi på næste måneds G8 topmøde 

i Japan. De første resultater af Trumps skærpelse af handelskon-
flikten er ved at vise sig i Kina gennem svagere økonomiske nøg-
letal. Især detailsalget og industriproduktionen er ramt. Detail-
salget er på det laveste niveau siden 2003. En tilbagegang i det 
kinesiske marked kan også ramme Europa, og derfor bliver de 
europæiske aktiemarkeder, i lighed med det kinesiske og ame-
rikanske, også ramt af nedturen. En nedgang i kinesisk vækst vil 
ramme bredt globalt, og derfor er det i markedets interesse, at 
der hurtigst muligt kommer gang i nye forhandlinger. I kulissen 
lurer endnu en omgang ekstra told på 25% fra USA for yderli-
gere USD 340 mia. Heldigvis har Trump valgt ikke at føre en ”krig” 
på 2 fronter, så den mulige ekstra told på importerede biler fra 
Europa er blevet udsat med 180 dage. Det kan gøre en afslutning 
af konflikten med Kina indenfor den tidsramme en smule lettere.

 � De globale aktiemarkeder - her symboliseret ved det ameri- 
 kanske DJIA-indeks - har haft en turbulent tid  siden efteråret  
 2018.

 � Det massive fald i slutningen af sidste år blev korrigeret i   
 årets første  knap 4 måneder.

 � Den seneste overraskende udvikling i handelskonflikten mel- 
 lem USA og Kina har igen sat sit præg på de globale aktier,  
 der har oplevet et pænt fald i løbet af maj måned.

 � Det har presset de lange amerikanske renter lavere de sene- 
 ste uger, og det har haft en afsmittende virkning på de lange  
 europæiske renter - inklusive de danske.

 � Dele af den amerikanske rentekurve er nu nede på det lave- 
 ste niveau siden april 2018.

 � !0-årige tyske statsobligationer er på det laveste renteniveau  
 siden september 2016.

Udviklingen i det amerikanske DowJonens indeks det seneste år 

Kilde: Bloomberg og egne beregninger
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 � I de korte renter har der ikke været megen bevægelse gen- 
 nem længere tid. I Danmark er al snak om en selvstændig   
 forhøjelse af Nationalbankens renter helt forstummet, så der  
 ventes et uændret niveau året ud som minimum. Det samme  
 er tilfældet i Eurozonen og USA, hvor de respektive central- 
 banker ikke har planer om ændringer i renterne i den nuvæ- 
 rende økonomiske situation. Det kommende EU-valg ventes  
 ikke at ændre på dette for renterne i Danmark og Eurozonen.

 � I den lange ende af markedet er renterne fortsat med at   
 falde. Som tidligere nævnt har markedet vanskeligt ved at  
 se højere renter for tiden, og den nuværende handelskonflikt  
 mellem USA og Kina bidrager til at holde renterne nede.   
 Samtidig er aktiemarkederne ramt, og investorerne søger i de  
 sikre obligationsmarkeder som bl.a. Danmark.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,79 665,69 659,98

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,08%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,55%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,04%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,10%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK fortsætter på det svage niveau fra de seneste måneder.  
 En af årsagerne er de globale faldende aktiemarkeder, hvor  
 pensionssektoren afdækker mindre DKK mod EUR. På det   
 nuværende niveau kan Nationalbanken opkøbe DKK mod EUR.

 � USD holder niveauet fra de seneste uger. En rentenedsættelse  
 i USA kommer næppe på banen, og det holder hånden under  
 USD. Fornyet fokus på handelskonflikten mellem Kina og USA  
 kan få mere bevægelse i USD den kommende tid.

 � Markedets risikovillighed er faldende ovenpå usikkerheden  
 om handelskrigen mellem USA og Kina. Derfor er CHF steget.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,34%
Euribor 3M EUR  -0,31%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger fortsat uændrede. ECBs melding  
 om lave korte renter længe endnu og markedets forventning  
 om en mulig rentenedsættelse fra ECB indenfor et år, fasthol- 
 der de korte EUR-renter på det nuværende niveau.

 � De korte danske renter ligger uændrede. På trods af en svæk- 
 ket DKK i valutamarkedet venter markedet ikke en selvstæn- 
 dig dansk renteforhøjelse. Nationalbanken har endnu ikke  
 støtteopkøbt DKK i løbet af maj, men det kan blive aktuelt.

 

 � De lange renter er fortsat med at falde. Det er de faldende  
 aktiemarkeder globalt set, der trækker renterne nedad. Han- 
 delskonflikt mellem Kina og USA, mulig krise mellem USA   
 og Iran og en italiensk regering, der opfatter EUs finansielle  
 regler som gammeldags og upassende er alle blandt årsa-  
 gerne til, at investorerne søger mod de sikre markeder.

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.


