
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Referatet fra det seneste FED-møde bekræfter, at FED holder en pause med rentestigningerne.
 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for udviklingen på boligmarkedet og forbrugertilliden.
 � I Eurozonen er det primært tal for ledigheden, forbrugertilliden samt endelige tal for erhvervs- og service- 

 tilliden i februar, der er på dagsordenen.
 � I Danmark rettes opmærksomheden mod nye tal for detailsalget og ledigheden.
 � Handelsforhandlingerne mellem Kina og USA skrider fremad. Det er usikkert om en aftale er i hus til den 1.  

 marts, men præsident Trump er villig til en forlængelse af deadline. Trump skal måske mødes med den   
 kinesiske leder Xi senere i marts. 

 � Der er planlagt et møde mellem Trump og Nordkoreas leder Kim Jong Un på onsdag i Vietnam.
 � Brexit forhandlingerne fortsætter, men det er usikkert, hvornår det britiske parlament skal stemme igen.
 � Ud fra referatet fra det seneste møde i ECB er der ikke tegn på ændringer i politikken på mødet i marts.
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AKTUELT
FED HOLDER PAUSE, MEN HVOR LÆNGE?
På FEDs møde i januar skiftede FED signaler med hensyn til kom-
mende renteforhøjelser. I flere taler op til mødet havde medlem-
mer af FEDs rentekomité udtalt, at FED kunne være tålmodig 
med kommende renteforhøjelser. FED kunne se på de ame-
rikanske nøgletal, at der var en mindre afmatning undervejs i 
slutningen af sidste år. Det er vendt igen i starten af i år, hvor 
de væsentlige nøgletal igen har vist fornyet styrke. Senest FED 
holdt pause med renteforhøjelser, varede det et år (fra decem-
ber 2015 til december 2016). Markedet venter ikke, at pausen 
bliver ligeså lang denne gang, da ledigheden nu er lavere end 
i 2016, og inflationen er tæt på FEDs mål på omkring 2%. Mar-
kedet venter den næste forhøjelse til juni. Herudover ventes 
FED at stoppe med at reducere balancen ved slutningen af året.

BREXIT-SAGAEN FORTSÆTTER MENS 29. MARTS NÆRMER SIG.
Den verserende Brexit saga tog i ugens løb en ny vending. Samti-
dig med, at premierminister May tog til Bruxelles for at forhand-
le med EUs Juncker, valgte 3 medlemmer af Mays konservative 
parti at tilslutte sig det nystiftede uafhængige midterparti, som 
7 medlemmer af oppositionspartiet Labour stiftede i sidste uge. 
Regeringens flertal er kun på 10 mandater inklusive det nordir-
ske DUP, så et yderligere mandefald fra de konservative kan ska-
be nogen uro i Storbritannien. I Bruxelles havde May og Juncker 
et konstruktivt møde, hvor hovedvægten var lagt på udfordrin-
gen med den irsk/nordirske grænse efter Brexit. Forhandlingerne 
fortsætter, og markedet ser en mulighed for en åbning, der kan 
give de skeptiske medlemmer af det britiske parlament en anled-
ning for at stemme en aftale hjem ved en kommende afstemning.

 � Grafen viser udviklingen i erhvervstilliden (PMI) i Eurozonen  
 for hhv. industrisektoren ogservicesektoren fra januar 2010  
 frem til februar i år.

 � Den omtalte afmatning i europæisk vækst viser sig tydeligt i  
 tallene for erhvervstilliden.

 � Faldet i 2018 er rimelig markant særligt for industrien og det  
 har efterhånden spredt sig til den indenlandsk dominerede  
 servicesektor.

 � Det er især udviklingen i Frankrig, der har trukket ned i   
     servicesektoren de seneste måneder. Markedet fik en   
     vending i februar, hvilket vil være medvirkende til en stabili- 
 sering i løbet af foråret i det samlede PMI for Eurozonen.

 � Udviklingen peger på, at renteforhøjelser fra ECB først ligger i  
 kortene i løbet af 2020.

Eurozonen: PMI´erne er faldet kraftigt fra toppen i 2018

Kilde: Thomson Reuters Datastream og Jyske Bank



 � De korte renter fastholder det lave niveau, der er set gen-  
 nem adskillige år. Det var i marts 2016, at ECB sænkede   
 renten til det nuværende lave niveau på -0,4%. De korte   
 markedsrenter i Eurozonen og Danmark har været negative      
 endnu længere, og der er ikke meget, der tyder på, at de   
 korte renter ligger til at stige de nærmeste mange måneder.

 � I den lange ende af markedet er renterne igen faldet samti - 
    dig med, at aktiemarkederne er fortsat med at vise svaghed  
 de seneste uger. Væksttal viser fortsat en afmatning i Kina og  
 Europa samtidig med, at amerikansk detailsalg viser et over- 
 raskende svagt julesalg. Pilen for de lange renter peger fort- 
 sat nedad og rentekuven er dermed fortsat fladningen fra   
 de seneste uger.   

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,18 657,21 656,80

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,24%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,77%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,28%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,32%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK holder niveauet tæt på centralpariteten mod EUR   
 (746,038) efter en længere tids svækkelse. En selvstændig   
 renteforhøjelse i Danmark virker lige nu meget usandsynlig.

 � USD falder lidt tilbage i forhold til sidste uge. Yderligere fald  
 kan ventes såfremt de europæiske nøgletal understøtter en  
 styrkelse af EUR (og dermed også DKK) mod USD.

 � CHF stabiliseret efter, at investorernes risikoappetit er tiltaget.  
 CHF fastholder rollen som den sikre havn i urolige tider.

VALUTAKURSER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

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

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger fortsat uændrede. Efter de seneste  
 svage nøgletal og en forventning om en lavere økonomisk  
 vækst i Eurozonen fra EU-kommissionen, har en forhøjelse af  
 ECBs renter stadig lange udsigter. Markedet vurderer, at vi  
 skal ind i 2020, før ECB hæver renterne.

 � De korte danske renter ligger uændret. Efter den seneste   
 styrkelse af DKK er al snak om en selvstændig renteforhøjelse  
 fra Nationalbanken forduftet.

 

 � De lange renter fastholder det laveste niveau siden 2016.   
 Referatet fra FEDs møde løftede lidt i renterne i USA med en  
 mindre afsmitning på Europa. Med usikkerhed om Brexit og  
 en handelsaftale mellem Kina og USA fastholder investorerne  
 fokus på at fastholde investeringer i de sikre statsobligatio - 
 ner i bl.a. Danmark. Det holder de lange renter lave lige nu.

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 væsentlige 
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.


