
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Der er møde i ECB på torsdag, hvor ECB forventes at informere om fremtiden for ECBs opkøbsprogram.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA i denne uge, er det tal for erhvervstilliden for industri- og servicesekto- 
 ren og det første estimat for væksten i 3. kvartal, markedet har fokus på. 

 n I Eurozonen er det ligeledes tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren samt forbrugertilliden,  
 investorerne holder øje med. 

 n For Danmarks vedkommende kommer der bl.a. nye tal for forbrugertilliden.

 n Markedet er afventende med hensyn til udviklingen i Spanien. Det er primært de spanske statsobligatio- 
 ner og aktier, der bliver negativt påvirket lige nu. 

 n Valget af ny chef for amerikanske FED går snart ind i den afgørende fase. Der er tilsyneladende 5 kandida- 
 ter til posten, herunder den nuværende chef Janet Yellen. Markedet afventer nyt om udnævnelsen.
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AKTUELT
HVAD KAN VI FORVENTE AF ECB PÅ TORSDAG?

Så er det i denne uge, at det længe ventede møde i ECB løber af 

stablen. Markedet har ventet med spænding på dette møde, siden 

ECB på det seneste møde i september løftede sløret for, at ECB i 

oktober ville informere markedet om fremtiden for obligations-

opkøbsprogrammet fra og med januar 2018. Markedet venter en 

blød aftrapning, så markedets reaktion på udmeldingen vil blive 

begrænset. Det er vigtigt for ECB, at markedets forventninger til 

en aftrapning og senere forhøjelser af ECBs renter, ikke medfører 

en yderligere styrkelse af EUR. Dels er EUR allerede steget i år, og 

dels modvirker en stærkere EUR den stigning i inflationen, der 

skal til for at komme op på ECBs målsætning (tæt på, men ikke 

over 2%). Som det ser ud i skrivende stund, ventes inflationen 

at forblive under ECBs målsætning i både 2018 og 2019. Derfor 

venter markedet, at ECB vil fastholde meddelelsen om, at renten 

vil forblive lav i lang tid endnu. ECB-chef Draghi har senest un-

derstreget vigtigheden i, at renterne forbliver på det nuværende 

lave niveau i en rum tid, efter opkøbsprogrammet er tilende-

bragt. Ser man på opkøbsprogrammet, ser markedet flere mu-

ligheder for ECB. I forlængelse af ECBs rentemeddelelse ventes 

ECB at annoncere en blød aftrapning. Markedet venter, at ECB vil 

reducere opkøbene fra de nuværende EUR 60 mia. pr måned til 

30 mia. pr måned. Derefter vil ECB fra juni 2018 aftrappe yderli-

gere til EUR 20 mia for at afslutte programmet helt inden slutnin-

gen af 2018. Det betyder, at ECBs opkøb siden marts 2015 samlet 

set overstiger EUR 2.000 mia. ECBs balance udgør nu ca. 40% af 

Eurolands BNP, og en af de kommende udfordringer i årene frem-

over er, hvornår og hvordan ECB vil nedbringe deres balance.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for september viste overra-  

 skende, at beskæftigelsen faldt med 33.000 personer.   

 Det er det første fald siden 2010, men skyldes september   

 måneds 2 kraftige orkaner. Der ventes en større korrektion  

 ved offentliggørelse af oktober måneds ledighedstal den 3.  

 november. Det er også understøttet af nye ugentlige   

 estimater for ledigheden.

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

 steg uventet til 2,9% i september. Hvis tendensen holder, kan  

 det få betydning for FEDs rentepolitik i 2018.

 n Ledigheden og inflationen er blandt de vigtigste parametre  

 for FED for at tilrettelægge rentepolitikken. 

 n Udover ledigheden er tal for væksten også vigtige for FEDs  

 vurdering af amerikansk økonomi. Estimat for 3. kvartal kom- 

 mer på fredag, der ventes 2,5-2,9% på årsbasis. Væksten i 2.  

 kvartal var 3,1% på årsbasis. 
Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til september 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 I den lange ende af markedet er renterne stabile til svagt   

 stigende. Det er mere i takt med markedets langsigtede   

    forventning, hvor den økonomiske vækst fastholder den posi- 

    tive udvikling, og ECB og FED ændrer deres hidtidige strategi  

 i markedet i løbet af efteråret i år og ind i 2018. Det kan   

 presse de lange renter en smule højere. Det er dog vigtigt  

 at erindre, at udgangspunktet for renterne er fra et meget   

 lavt niveau, og at renterne faktisk fortsat er meget lave.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,37 633,28 643,16

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,39%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,09%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,66%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,72 %

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK er mod forventning ikke blevet styrket mod EUR, men  

 snarere svækket marginalt mod EUR den seneste tid.

 n USD styrket mod EUR og DKK efter det amerikanske Senat   

 godkendte budgettet for 2018. Det betyder, at Trumps   

 skattereform er et skridt nærmere vedtagelse. Det har også  

 fået de amerikanske aktier til at stige.

 n Markedet afventer det kommende ECB-møde på torsdag, og  

 den seneste uge har CHF handlet stabilt mod EUR og DKK.  

 Situationen i Spanien kan få investorerne til at søge sikkerhed  

 i CHF, som derved kan styrkes igen.

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. Markedet venter nu en annoncering fra ECB om  

 en ændring af deres opkøb af obligationer i markedet på   

 deres møde på torsdag. De korte danske markedsrenter er  

 stabiliseret de seneste uger, og der ventes ingen ændring i  

 Nationalbankens rentesatser foreløbig.

 n De lange renter har været svagt faldende den seneste uge.  

 Markedet søger lidt sikkerhed i tyske obligationer som et   

  resultat af situationen i Spanien. Det trækker renterne en   

 smule ned også i Danmark. Ellers er markedet generelt afven- 

 tende op til ECBs udmelding på torsdagens møde. 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.


