
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA i denne uge, er det nye tal for erhvervstilliden og referatet fra det sene- 
 ste møde i FED den 1. november, markedet har fokus på.

 n I Eurozonen er det tal for forbrugertilliden og erhvervstilliden for industri og service, der offentliggøres. 

 n I Danmark kommer der tal for forbrugertillid og detailsalg i denne uge.

 n Negative globale aktiemarkeder giver støtte til de lange renter, som har været faldende den seneste uge.  
 Markedet ser ikke dette som en trendvending for aktiemarkederne, men snarere en kortsigtet tendens.

 n Forhandlingerne om en skattereform i USA fortsætter, men en endelig aftale ventes først i 1. kvartal 2018.

 n Forhandlingerne om en ny tysk regering er brudt sammen i weekenden.  En af mulighederne er nu et ny- 
 valg i Tyskland og det har umiddelbart svækket EUR i valutamarkedet til morgen.
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AKTUELT
NØGLETAL FRA USA TYDER PÅ EN RENTEFORHØJELSE FRA FED 

DEN 13. DECEMBER.

I sidste uge blev der offentliggjort 2 vigtige nøgletal for udvik-

lingen i amerikansk økonomi. Detailsalget for september og ok-

tober viste, at det er den amerikanske forbruger, der holder gang 

i den amerikanske vækst. Det er køb af langvarige forbrugsgo-

der, der lægges i indkøbskurven. Det viser, at den amerikan-

ske forbruger er blevet optimistisk efter en lang periode med 

tilbageholdenhed ovenpå finanskrisen. Det kan være medvir-

kende til at fastholde væksten på det nuværende høje niveau 

og langsomt presse inflationen en smule højere i løbet af 2018. 

For at underbygge det, viste nye tal for inflationen for oktober, 

at prisstigningerne langsomt er ved at tage til. Inflationen har 

været lav det meste af året, og den amerikanske centralbank 

(FED) har gennem hele året været af den opfattelse, at den sva-

ge udvikling i inflationen var af midlertidig karakter. Derfor har 

FED fortsat med de begrænsede rentestigninger i løbet af i år 

og ventes at fortsætte med at hæve renten i december i år og i 

2018. Ser man på tallene for inflationen, har den været stigende 

de seneste måneder. Gennemsnittet for inflationen uden føde-

varer og energi over de seneste 3 måneder ligger på det højeste 

niveau i år. Det kunne tyde på, at der er et langsomt voksende 

underliggende prispres i amerikansk økonomi. Ledigheden er 

på 4,1% og forventes at falde under 4% i løbet af 2018. Det vil 

presse den nuværende lønstigningstakt på 2,4% den samlede 

inflation højere op. Det kan dels retfærdiggøre en renteforhø-

jelse fra FED til december, men også at FED fortsætter den for-

sigtige og velannoncerede forhøjelsespolitik de kommende år.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for oktober viste, at beskæftigel- 

 sen steg med 261.000 personer.  Stigningen kommer efter   

 en korrigeret stigning på 18.000 i september, som var præget  

 af orkaner. Ledigheden i oktober faldt fra 4,2% til 4,1%.

 n Lønstigningen har ligget på 2,5% gennem længere tid og   

 steg uventet til 2,9% i september, men er faldet til 2,4% i   

 oktober.

 n Både stigningen i beskæftigelsen og lønstigningen var lavere  

 end ventet set i lyset af tallene fra september.

 n Tal for beskæftigelsen for november annonceres den 1. de- 

 cember. Det er det sidste månedstal for arbejdsmarkedet   

 inden FEDs møde den 13. december. 

Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til oktober 2017.

Kilde: Bureau of Labor Statistics

3

4

5

6

7

8

9

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



 n Markedet forventer stort set uændrede renter i den korte   

  ende af markedet. ECB har gennem længere tid nævnt, at   

 der tidligst kommer en renteforhøjelse fra ECB, længe   

    efter deres opkøbsprogram er afsluttet. Det betyder, at rente- 

 forhøjelsen tidligst ventes medio 2019. Derfor kan der sand- 

 synligvis først ventes en forhøjelse fra Nationalbanken i 2019.

 n Ser man på rentekurvens udvikling siden starten af året, har  

 der generelt set været et mindre fald i de korte renter og en  

 tilsvarende stigning i de lange renter. Det har været i tråd   

 med konsensusforventningen i markedet. Spørgsmålet er,   

 hvor de lange renter skal hen herfra. Udfasningen af ECBs   

  opkøbsprogram har ikke haft den store indflydelse på de     

 lange renter i Eurozonen eller Danmark, så påvirkningen af  

 renterne skal sandsynligvis komme fra andre markeder.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,16 632,56 639,23

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,38%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,06%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,67%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,72 %

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK

VALUTAKURSER
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 n Efter forrige uges styrkelse af DKK, har DKK ligget stabilt i den  

 forløbne uge, og det ventes at fortsætte også denne uge.

 n USD stabil ovenpå de pæne væksttal for Eurozonen, der træk- 

 ker EUR lidt op. Til gengæld trækker sammenbruddet i Tysk- 

 land EUR lidt ned, så samlet set er valutakrydset EUR/USD   

 stort set uændret.

 n CHF styrkes mandag morgen efter de tyske regeringsforhand- 

 linger er brudt sammen i weekenden. Der er nu risiko for tysk  

 nyvalg, hvilket har svækket EUR og særligt styrket CHF.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3 m DKK  -0,31%

Euribor 3 m EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile gen- 

 nem 2017. ECB venter stadig,  at renterne vil være lave   

 længe endnu. Første renteforhøjelse fra ECB ventes medio  

 2019. De korte danske renter er stabiliseret de seneste   

 uger, og der ventes ingen ændring i Nationalbankens rente- 

 satser foreløbig. Oktobers valutatal fra Nationalbanken viste,  

 at der stadig ikke er behov for aktivitet fra Nationalbanken  

 for at svække DKK.

 n De lange renter har været faldende den seneste uge, efter   

 aktiemarkederne har vist begyndende svaghedstegn efter en  

 længere periode med stigninger. Det ventes ikke at være en  

 vending i aktiemarkedet, men snarere en delvis hjemtagen  

 af profitten. Det har fået likviditeten til at strømme ind i obli- 

 gationsmarkedet for en stund.
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.


