
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DE NÆSTE UGERS OVERSKRIFTER

 n Handelskonflikten mellem Kina og USA ser ud til at fortsætte trods forhandlinger mellem landene. USAs  
 sanktioner mod Iran kan efterfølgende skabe problemer i handelsforholdet mellem EU og USA. 

 n Forhandlingerne mellem EU og Storbritannien fortsætter den nærmeste tid. Der er EU-topmøde i slutnin- 
 gen af oktober, hvor en aftale forventes at være på plads.

 n Valutauro i flere udviklingslandes valutaer ser ud til at fortsætte, selv om det p.t. er aftagende. Det er pri- 
 mært Tyrkiet, der er ramt, men det har også haft en afsmittende virkning på andre udviklingslande. 

 n Fra USA kommer der bl.a. nye tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren samt flere boligtal.

 n Der er centralbank-konference i USA med deltagelse af de toneangivne centralbanker blandt andre.

 n I Eurozonen er det primært tal for erhvervstilliden for service- og industrisektoren, ledigheden, inflation og  
 forbrugertilliden, der offentliggøres.

 n I Danmark offentliggøres detailsalg og forbrugertillid i de nærmeste uger.
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MARKEDS-
INFORMATION

AKTUELT
SOMMERFERIE OPDATERING

Det har som bekendt været en skøn og solrig sommer i det me-

ste af Europa, men har solen også skinnet på markederne i løbet 

af sommeren? Har man haft med investeringer i Tyrkiet at gøre 

over sommeren er det ikke sikkert, at der har været mange lys-

punkter. Uroen om den tyrkiske valuta har haft en afsmittende 

virkning på andre udviklingslandes valutaer over sommeren, og 

samlet set har der været en begyndende frygt for, at  et antal 

europæiske banker kunne komme i klemme i forbindelse med 

de faldende valutaer. For at blive i vejrmetaforerne kan man kon-

kludere, at det har været skyet, når man ser på handelskonflikten 

mellem USA og Kina. Det ser ud til at være en længerevarende 

proces med forhøjelse af told fra begge sider uden, at en egentlig 

løsning ligger på bordet. I markedets optik er handelskonflikten 

den største usikkerhed over sommeren og i efteråret. Der er lidt 

frygt for, at de gode takter for verdensøkonomien kan blive ramt, 

hvis handelskonflikten eskalerer eller ligefrem spreder sig til fle-

re lande eller regioner. Det vil ligeledes få risikovilligheden til at 

mindskes, hvilket vil få de lange renter til at falde i de toneangivne 

markeder som eksempelvis USA, Tyskland, Schweiz og Danmark. 

Italien har også været på markedets agenda. Det er primært i for-

bindelse med det italienske budget for 2019, som fremlægges til 

september. Her ser markedet en risiko for, at budgetunderskud-

det vil være noget over de 2% af BNP, som regeringen tidligere 

har indikeret. Markedet er urolig for en konfrontation mellem EU 

og Italien p.gr.a. et for stort underskud i henhold til betingel-

serne i Maastricht-aftalen. Også kinesisk vækst har været på ra-

daren over sommeren, og det ventes at fortsætte mindst året ud.

 n Det er som bekendt den 29. marts 2019, at Storbritannien   

 (UK) officielt forlader EU.

 n Der har længe været forhandlinger mellem UK og EU om   

 betingelserne for UKs udtræden, men det ser ud til, at   

 det kan blive vanskeligt at nå en aftale inden EU topmødet i  

 slutningen af oktober.

 n Efter en evt. aftale er blevet godkendt af UK og EU skal hvert  

 af EUs 27 medlemslande godkende aftalen i de respektive   

 parlamenter, og det ventes at tage op til 5 måneder. 

 n Der forhandles intenst for tiden for at blive færdige til tiden,  

 men det bliver oftere og oftere nævnt, at UK kan forlade EU  

 uden en aftale om den fremtidige relation mellem EU og UK  

 (no-deal).

 n Grafen viser, at over sommeren er antallet af artikler, der   

 beskriver en mulig ”no-deal”, nærmest eksploderet, og der er  

 megen fokus på dette, ikke kun i UK men også i EU.
Antal arvisartikler hvor ”no-deal” er nævnt (20 dages rullende sum)

Kilde: Bloomberg og ING Bank
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 n I den korte ende af markedet er renterne fortsat uændrede.  

 Seneste inflationstal for Eurozonen viste en lidt højere stig- 

 ning end ventet. Det ventes ikke at ændre på forventningen  

 til, at ECB først hæver renten tidligst til september 2019.

 n I den lange ende af rentemarkedet er renterne fortsat   

 faldende. Der er flere årsag hertil. Det er den verserende   

    handelskonflikt mellem USA og Kina, amerikanske sanktioner  

 mod Iran og Rusland, faldet i den tyrkiske lira og usikkerhe- 

 den om det italienske budget for 2019. Markedet søger   

 mod de sikre markeder i tilfælde af usikkerhed og samtidig  

 er markedet præget af, at august er feriemåned i Europa   

 og til dels i USA, og omsætning er begrænset. Forhandlinger  

 mellem USA og Kina kan løsne op på situationen og medføre  

 stigende aktiemarkeder og lidt højere renter på sigt.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,75 653,60 656,86

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,40%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,02%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,54%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,59%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK

VALUTAKURSER
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 n DKK svækkes fortsat mod EUR i teknisk handel i et tyndt   

 marked. DKK følger EUR svagere for tiden. 

 n USD har medvind i valutamarkedet ovenpå den versende   

 handelskonflikt mellem USA og Kina. Desuden bruges USD  

 som flugtvaluta set i lyset af situationen i bl.a. Tyrkiet og en  

 mulig budgetoverskridelse for 2019 i Italien

 n CHF stiger mod EUR og DKK. Det er igen ”flugten” til de sikre  

 markeder i forbindelse med handelskrigen mellem USA og  

 Kina, det kraftige fald i den tyrkiske valuta og et muligt brud  

 på EUs budgetlov for 2019 i Italien.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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RENTE
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%

Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte EUR-renter ligger uændrede efter ECBs fastholdelse  

 af, at en renteforhøjelse tidligst kan komme efter sommerfe- 

 rien 2019. Markedet ser stadig en overvejende sandsyn-  

 lighed for, at den første renteforhøjelse tidligst kommer 2.  

 halvår 2019.  

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

    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   

 renteforhøjelse. 

 

 n De lange renter er fortsat faldet i sidste uge i forbindelse   

    med uroen om den tyrkiske lira og svækkelsen af den rus-  

    siske rubel. Tilsyneladende søger investorerne lige nu mod  

 de mere sikre obligationsmarkeder i Europa og i særdeleshed       

 i USA. I baggrunden lurer Brexit og det er også medvirkende  

 til at presse de lange renter ned. 
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.


