
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Der er møde i ECB, men der ventes ingen ændring i hverken rente eller retorik. Herudover er der World   
 Economic Forum i Schweiz. Her kan der komme udtalelser fra centralbankchefer, regeringschefer mv.

 n Den offentlige sektor i USA er pt. lukket ned p.gr.a. uenighed om forlængelse af gældsloftet.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det tal for væksten i 4. kvartal 2017 og erhvervstilliden for industri-  
 og servicesektoren, der har markedets opmærksomhed.

 n I Eurozonen er det bl.a. tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren, der er på dagsordenen. 

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

 n ECB ventes at udsætte ændring i deres formulering angående tilbagekøbsprogrammet til mødet i   
 marts. Dermed har ECB bedre tid til at vurdere udviklingen i Eurozonens økonomi og i EUR, hvilket har   
 taget toppen af stigningen i EUR mod bl.a. USD, og den første renteforhøjelse fra ECB forventes i 2019.
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AKTUELT
HÆVER FED RENTEN MERE I 2018, END MARKEDET VENTER?

I løbet af de første uger af året har der været flere tegn på, at 

tiden med faldende lange renter er afløst af rentestigninger. 

Selv om de lange renter i USA, Eurozonen og Danmark var svagt 

stigende i 2017, var signalerne fra markedet ikke så entydige, 

som det er tilfældet for tiden. Den primære årsag til et begyn-

dende stemningsskifte mod højere renter er den stigende infla-

tion i USA og ikke mindst de stigende inflationsforventninger. 

Desuden er der flere medlemmer af FED, der nævner, at det kan 

være tid at se på en fortsættelse og mulig intensivering af rente-

forhøjelserne i USA i forhold til 2017. Markedets reaktion på de 

lidt mere stramme udmeldinger fra FED og den stigende infla-

tion har været en stigende rente over det meste af rentekurven. 

Særligt de 2-årige renter er blevet ramt og har ramt niveauer 

ikke set siden 2009. Desuden har der været rygter om, at Kina og 

Japan ikke ville opkøbe samme mængde amerikanske statsobli-

gationer i fremtiden, hvilket er med til at underbygge stigningen 

i de lange renter. Renterne har til en vis grad været holdt nede 

af centralbankernes opkøb af obligationer siden 2011. Denne 

kilde  er nu ved at tørre ud, FED er for længst stoppet med at 

købe, ECB stopper sandsynligvis i år, og Bank of Japan drosler 

ligeledes ned på opkøbene. Som det ser ud i dag, venter marke-

det 3 rentestigninger fra FED i hhv. marts, juni og december på 

hver 0,25%. De stigende renter har haft en vis afsmitning på de 

europæiske renter, herunder de danske. Her er rentestigningen 

dog mindre og primært koncentreret i den lange ende af marke-

det. De korte markedsrenter holder sig uændret i Europa. Der er 

stadig lang tid til, at ECB og Nationalbanken hæver renten igen.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for december viste, at beskæfti- 

 gelsen steg med 148.000 personer. Ledigheden i december  

 var uændret 4,1%. Tallet var væsentligt lavere, end markedet  

 havde forventet.

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

 ligger uændret i december.

 n Det er det første tal for ledigheden, der er renset for uregel- 

 mæssigheder i forbindelse med orkanerne i september 2017.

 n  Der er fortsat en stigning i antallet af deltidsarbejdere. Det  

 kan måske være et tegn på, at beskæftigelsen er ved at have  

 toppet i USA.

 n For 2018 venter markedet fortsat fald i ledigheden, dog i et  

 langsommere tempo. Ser man på gennemsnittet af nye job i  

 2017, har det været faldende kvartal efter kvartal. Markedet  

 venter, at det vil fortsætte i år.
Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til december 2017.

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 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 sti-  

 gende. Der er flere årsager, men det er primært udsigten   

     til et pænt globalt økonomisk opsving, der på sigt driver   

  inflationen højere. Desuden har både ECB og FED været   

    fremme med udtalelser, der kan tolkes som, at begge er klar    

 med renteforhøjelser tidligere end hidtil ventet.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,69 607,98 634,77

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,54%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,16%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,68%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,73%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK

VALUTAKURSER

600,00

620,00

640,00

660,00

680,00

700,00

720,00

19.01.17 19.03.17 19.05.17 19.07.17 19.09.17 19.11.17 19.01.18

KURS

CHF USD

-0,25%
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
1,75%
2,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

RENTE

19.01.2018 19.12.2017

0,10%

0,50%

0,90%

1,30%

19.01.17 19.03.17 19.05.17 19.07.17 19.09.17 19.11.17 19.01.18

RENTE

DKK EUR

 n Efter længere tids langsom svækkelse er DKK i denne uge   

 blevet styrket. Det kommer oveni den mindre svækkelse, der  

 er sket i EUR mod bl.a. USD de seneste dage.

 n USD handler fortsat meget svagt mod EUR og DKK. Der har  

 været en midlertidig styrkelse af USD i løbet af ugen, men   

    der er stadig mest interesse for EUR både som valuta og som  

 investering for tiden.

 n CHF handler stabilt i starten af året. Markedets opmærksom- 

 hed er i højere grad rettet mod EUR og USD for tiden, og der  

 ventes ikke de store ændringer i CHF på den korte bane.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,31%

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. Valutatal i december fra Nationalbanken viste, at  

 der for 9. måned i træk ikke er behov for aktivitet fra   

 Nationalbanken for at svække DKK.

 

 n De lange renter har fortsat stigningen fra de første uger af  

 2018. Som tidligere nævnt har aktiemarkedernes fremgang  

 været en del af årsagen. Desuden er der god gang i den   

 globale økonomi, så centralbankerne har strammet tonen   

 mht. renteforhøjelser. Der ventes nu 3 forhøjelser fra USA i år  

 og ECB ventes at stoppe deres opkøb af obligationer i år.
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.


