
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der bl.a. de første tal for væksten i 3. kvartal og en række nøgletal for udviklingen på   
 boligmarkedet, samt erhvervstilliden for industri- og servicesektoren i løbet af ugen.

 � I Eurozonen er det primært ECBs ordinære møde på torsdag, der er på dagsordenen. Herudover kommer  
 der forbrugertillid og tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren - alle for oktober.

 � Fra Danmark offentliggøres detailsalg for september og forbrugertillid for oktober i løbet af ugen. 
 � USAs finansministerium afholdt sig fra at bedømme Kina som valutakursmanipulator. Det kunne potentielt  

 have forværret den verserende handelskrig, hvis USA havde taget en anden beslutning. Den seneste må- 
 neds tid har USA strammet lovgivningen på handelsområdet, som primært rammer relationerne til Kina.

 � EU-kommissionen har stillet spørgsmål til det italienske budgetunderskud for 2019 med svarfrist mandag.  
 Kreditvurderingbureauet Moody´s har i fredags som ventet sænket Italiens kreditværdighed og det ventes,  
 at Standard & Poor´s følger trop i løbet af denne måned.
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AKTUELT
HVAD SIGER REFERATET FRA FEDS SENESTE MØDE?
Ikke uventet hævede FED renten med 0,25% til 2,00-2,25% på 
det seneste møde uden den store reaktion i markedet. Derimod 
startede den seneste nedtur for de globale aktiemarkeder efter 
FED-formand Powell indikerede, at FED kunne hæve renten over 
den ”neutrale” rente på anslået 3,00% i løbet af 2019. Udover sti-
gende lange renter fik det markedet til at frygte, at de stigende 
renter kunne ramme virksomhedernes indtjening på sigt. I det 
netop offentliggjorte referat fra mødet viser det sig, at flere af 
FEDs medlemmer støtter holdningen om, at det kan være muligt 
at hæve renten mere end ventet. Det begrundes i, at FED skeler 
til udviklingen i inflationen og lønstigningerne. Med den lave le-
dighed er der risiko for, at lønningerne på et tidspunkt vil accele-
rere. Det vil FED gerne komme i forkøbet med renteforhøjelserne.

EU-TOPMØDET ENDTE UDEN RESULTAT OM BREXIT
Som bekendt var der EU-topmøde i sidste uge, hvor hovedte-
maet var at få udarbejdet en aftale med Storbritannien (UK) 
om relationerne efter den 29. marts 2019, hvor UK efter planen 
forlader EU. På mødet kom man ikke nærmere en aftale mel-
lem EU og UK, da forhandlingerne var brudt sammen allerede 
inden topmødet. Det forlyder, at det planlagte ekstraordinære 
EU-topmøde i november er blevet aflyst. Mødet kan dog komme 
i spil igen, såfremt det vurderes, at der er tilstrækkelig frem-
drift i forhandlingerne, når de bliver sat i gang igen. I skrivende 
stund tyder det på, at en aftale tidligst kan blive lavet til topmø-
det i december, som er det tidspunkt EUs chefforhandler Bar-
nier har nævnt er det seneste, hvis en aftale skal nå at godken-
des i alle 27 EU-landes parlamenter og ikke mindst også i UK.

 � Grafen illustrerer udviklingen i det ”geopolitiske   
 magt indeks” fra 1960 frem til i dag.

 � Grafen viser ligeledes vigtigheden af et stærkt Europa, i   
 særdeleshed når Storbritannien (UK) forlader EU i marts 2019.

 � Grafens EMU-5 består af Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien  
 og Holland.

 � USAs magt er stærkt aftagende, mens Kina og Indien går   
     fremad i indekset. EU og UKs betydning i indekset er   
 faldende.

 � Set i lyset af de nuværende vanskeligheder i forhandlingerne  
 om Brexit, har det været fremme, at den gensidige afhængig- 
 hed mellem EU og UK på det militære område kan være en af  
 de ting, der kan løsne op for den vanskelige situation om   
 Brexit.

 � I en verden hvor USA udfordres af Kina, Indien og Rusland, er  
 det vigtigt, at Europa kan fremstå stærkest muligt militært.

I en multipolar verden er Storbritannien og EU gensidigt afhængig

Kilde: BCA research og Jyske Bank



 � I den korte ende af markedet har der ikke været væsentlige  
 ændringer gennem længere tid. Markedet har i en rum tid  
 ventet, at den første renteforhøjelse fra ECB ville komme i 2.  
 halvår 2019. Det har de seneste økonomiske nøgletal og   
 begivenheder ikke ændret på.

 � I den lange ende af rentemarkedet har renterne været sti-  
    gende i løbet af september og i starten af denne måned.   
 Stærke nøgletal fra det toneangivende amerikanske   
 marked samt forventning om kvartalsvise renteforhøjelser  
 i USA har drevet udviklingen. Over den seneste uge har aktie- 
 markederne igen været bevægelige og det har præget udvik- 
 lingen i de lange renter. Fremadrettet vurderer markedet,   
 at tendensen til svagt stigende lange renter vil fortsætte,   
 afbrudt af periodevise mindre dyk i renten.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,01 650,80 653,58

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,52%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,14%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,63%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,64%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK fastholder det svage niveau mod EUR og er stadig tæt på  
 centralpariteten på 746,038. Såfremt det bliver nødvendigt at  
 støtte DKK, venter markedet, at Nationalbanken vil være klar.

 � USD er styrket de seneste dage. FEDs referat fra mødet i sep- 
 tember, Italiens budget for 2019 og forhandlingerne om Bre- 
 xit, er blandt årsagerne.

 � CHF stabiliseret efter den seneste tids stigning ved usikkerhe- 
 den om Italiens budget og forhandlingerne om Brexit. Begge  
 usikkerheder kan på sigt få CHF til at styrkes igen.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,31%
Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger uændrede, selv efter ECB-chef   
   Draghi antydede, at renten kan blive hævet allerede fra   
 september 2019. Det var tidligere nævnt på de seneste   
 møder i ECB, og er derfor ingen overraskelse for markedet. 

 � De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  
    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   
 renteforhøjelse. Det på trods af, at DKK er svag for tiden. 

 � De lange renter er faldet i forhold til slutningen af sidste uge.   
 Referatet fra FEDs seneste møde har presset renterne lidt op,  
 mens de faldende aktiemarkeder har fået de lange renter   
 lavere igen. Markedet venter, at renterne ikke vil bryde ud af  
 det relativt snævre handelsinterval de kommende uger, men  
 på længere sigt ventes de lange renter lidt højere.

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.


