
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DE NÆSTE UGERS OVERSKRIFTER

 n Den verserende globale handelskrig ser ud til at tage til. Den 6. juli ser ud til at være skæringsdato for   
 Trumps ekstra told på kinesiske varer og dermed også mulig gengældelse fra kinesisk side.

 n Der er EU-topmøde den 28. og 29. juni. Blandt emnerne er håndtering af flygtningeproblematikken for EU i  
 almindelighed og for Tyskland i særdeleshed. Markedet vil også have et øje på drøftelserne om fremtidens  
 samarbejde i EU, særligt mellem Frankrigs Macron og Tysklands Merkel.

 n Fra USA kommer der primært nye tal for FEDs foretrukne inflationstal (PCE), forbrugertilliden og diverse tal  
 for boligmarkedet. 

 n I Eurozonen kommer der tal for inflationen for juni, erhvervstillid for industri- og servicesektoren samt tal  
 for forbrugertilliden. 

 n I Danmark kommer der bl.a tal for detailsalget, ledigheden for maj og endelige tal for væksten i 1. kvartal.

 n Det amerikanske aktiemarked er faldet 9 dage i træk for første gang siden 1978.
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AKTUELT
HVAD BETYDER HANDELSKRIGEN FOR MARKEDERNE?

Som bekendt har præsident Trump indledt en række forhøjelser 

af told på udvalgte produkter overfor primært EU, Mexico, Cana-

da og Kina. Den største del af tolden ventes indført overfor Kina, 

da USA har det største underskud på samhandlen med Kina. I 

første omgang vil der lægges ekstra told på varer til en værdi af 

USD 34 mia. fra Kina fra den 6. juli. Det er den første dato, marke-

det har rettet fokus mod. Efterfølgende ventes Kina at gengælde 

tolden, hvorefter der kommer yderligere told på flere kinesiske 

importvarer til USA. Hidtil har markedet opfattet Trumps skridt 

som en måde at få handelsunderskuddet overfor Kina til at blive 

mindre og for at tækkes hans vælgerbase, inden der er midtvejs-

valg til Kongressen i USA i november. I løbet af ugen har FED-

chef Powell nævnt, at amerikanske virksomheder er begyndt at 

være afventende med at ansætte flere medarbejdere og tilbage-

holdende med ny-investeringer. Det betyder, at markedet sand-

synligvis vil følge endnu mere med i de kommende økonomiske 

nøgletal for at se, i hvilket omfang den verserende handelskrig 

vil få virksomhederne til at skrue ned for aktiviteten. Flere analy-

ser har konkluderet, at skulle handelskrigen med Kina eskalere, 

kan det betyde en reduktion i amerikansk vækst på op til 0,3% 

pr år. Samtidig ventes indførelsen af tolden overfor særligt Kina 

at betyde en stigning i FEDs foretrukne inflationstal (PCE) på 

op mod 0,5% på årsbasis. For FED ventes det at betyde, at det 

fortsat er rentestigninger, der er på dagsordenen. Et faktum at 

være opmærksom på er, at 2/3 af amerikansk eksport til Kina er 

indenfor service. Hvis Kina begrænser amerikanske virksomhe-

ders tilstedeværelse i Kina, vil det for alvor gøre ondt på USA.

 n I sidste uge var der møde mellem de olieproducerende lande  

 (OPEC) og bl.a. Rusland, der ikke er medlem af OPEC.

 n Der er tidligere indgået en aftale om produktionsnedskærin- 

 ger, der udløber til nytår.

 n Et af de større OPEC-lande Saudi Arabien har antydet, at   

 olieproduktionen skal stige, hvilket der er uenighed om.

 n Det har været medvirkende til, at olieprisen pr. tønde Brent- 

 olie er faldet fra toppunktet på USD 80 til den nuværende   

 pris på USD 73.

 n Uenigheden kan betyde en mere bevægelig oliepris i den   

 nærmeste tid.

 n Udviklingen i olieprisen er en af de komponenter, som cen- 

 tralbankerne ser på, når de skal vurdere den fremtidige ud- 

 vikling i inflationen og dermed også den fremtidige   

 rentebane.Udviklingen i olieprisen på Brent-olie fra 2016 til i dag målt i USD pr. tønde.

Kilde: Nordea Markets og Macrobond
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 n I takt med, at likviditeten i EUR ventes strammet, ligger det  

 til, at rentesatserne for 6 til 12 måneder i EUR penge-  

 markedet vil være svagt stigende.  Markedet venter, at de   

    helt korte markedsrenter i EUR og DKK vil fortsætte uæn-  

 dret langt ind i 2018, efter ECB meddelte, at de ikke   

 vil hæve renten før tidligst til september 2019. 

 n I den lange ende af rentemarkedet er resultatet af den   

     verserende handelskrig, at den globale risikoappetit er lidt  

 afventende, og investorerne holder sig stadig fortrinsvis til  

 de sikre markeder for tiden. Det er medvirkende til, at de   

 lange renter i Europa og USA er faldende på bekostning af  

 aktierne. Desuden har det vist sig, at ECB skal geninvestere  

 EUR 160 mia. i forfaldne obligationer i 2019, hvilket er med til  

 at holde de lange renter i DKK lave.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,27 638,82 645,61

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,40%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,04%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,58%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,63%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK svækkes mod EUR for tiden. Det skyldes primært, at likvi- 

 diteten i EUR strammes til med udløb af lån fra ECB til EU-  

 banker. Det medfører, at de lange pengemarkedsrenter i EUR  

 forventes at stige. Det samme er ikke tilfældet for DKK.

 n USD svækkes mod EUR og DKK efter bedre end ventede tal for  

 erhvervstilliden i Eurozonen.

 n CHF styrkes mod EUR og DKK efter, at nationalbanken SNB  

 fastholdt renten uændret på -0,75%. Det er fortsat muligt for  

 SNB at forsøge at svække CHF via intervention.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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RENTE

3M CIBOR 3M EURIBOR

PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,31%

Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte EUR-renter ligger uændrede efter ECBs annoncering  

 af, at en renteforhøjelse tidligst kan komme på september- 

     mødet i 2019. Markedet ser stadig en overvejende sandsyn- 

 lighed for, at den første renteforhøjelse først kommer ultimo  

 2019.  

 n De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  

    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs renteforhø- 

 jelse. 

 

 n De lange renter er fortsat faldet den seneste uge. Udsigten  

 til en global handelskrig har fået investorerne til at søge mod  

 de mere sikre obligationer. Samtidig er der mere ro på den  

 politiske situation i Italien efter dannelsen af regeringen. Her  

 er første test for markedet budgettet for 2019 til september.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.


