
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for forbrugertilliden samt handels- og betalingsbalancen.
 � I Eurozonen er det primært tal for inflationen, der er på dagsordenen. 
 � I Danmark rettes opmærksomheden mod nye tal for detailsalget i februar.
 � Der kommer sandsynligvis en tredie afstemning om Theresa Mays brexitaftale med EU i det britiske parla- 

 ment på onsdag.
 � Der er enighed blandt de 27 EU-lande om at give Storbritannien en forlængelse af Brexit. Afhængig af   

 resultatet af ugens afstemning i parlamentet er forlængelsen aftalt til 12. april eller 22. maj.
 � Den amerikanske centralbank (FED) aflyser tilsyneladende renteforhøjelser i 2019, og der ventes kun en  

 enkelt forhøjelse fra FED i 2020. 
 � De korte amerikanske renter er nu højere end den amerikanske 10-årige rente for første gang siden 2007.
 � Den 10-årige tyske statsobligationsrente er blevet negativ for første gang i 3 år.
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AKTUELT
FED HOLDER LANG PAUSE MED RENTEFORHØJELSER
På onsdagens møde i FEDs rentekomité blev renten som ven-
tet holdt uændret på 2,25-2,5%. Samtidig fik vi nye progno-
ser for FEDs forventninger til vækst, inflation og renter. FEDs 
inflationsmål blev sænket til 1,8% for 2019, og det giver FED 
muligheden for at være mere fleksibel med  fremtidige ren-
testigninger. På mødet i december ventede FED 2 rentestig-
ninger i år, nu er det afløst af uændrede FED renter resten af 
2019. Iflg. FED-chef Powell skyldes den større forsigtighed, at 
FED også er bekymret over den fortsatte vækstafmatning i den 
globale økonomi. Det ventes, at markedet vil følge kommende 
vækst- og inflationstal med forøget opmærksomhed. Herud-
over vil FED standse nedbringelsen af deres obligationsopkøb 
fra september i år. Programmet har kørt siden efteråret 2017.

BREXIT. MAYDAY! MAYDAY! - VERSION 2
Den nærmest endeløse saga om Storbritanniens (UK) exit fra EU 
er ved at nå sin slutning alligevel. I sidste uge anmodede May EU 
om en udskydelse af Brexit. Det var i forventning om, at det briti-
ske parlament i sidste øjeblik, og på trods af parlamentariske for-
hindringer, ville sige ja tak til den aftale May, og resten af EU er 
blevet enige om. Ved seneste afstemning var der stadig 149 flere 
nej-stemmer end ja-stemmer, så der ligger noget af et arbejde 
foran premierministeren. På sidste uges EU-topmøde var der 
enighed om at give UK en forlængelse til 22. maj, hvis parlamentet 
stemmer for Mays aftale.  Såfremt parlamentet siger nej til aftalen 
for 3. gang tilbyder EU en forlængelse til 12. april, hvor UK skal re-
degøre for den videre plan. Den plan kan så eksempelvis være et 
parlamentsvalg eller en ny afstemning om medlemskabet af EU. 

 � Grafen illustrerer udviklingen i renteforventninger fra FED   
 sammenholdt med markedet og Jyske Banks forventninger.

 � Det fremgår af grafen, at FEDs billede af renten har ændret  
 sig markant fra mødet i december til det seneste møde i   
 marts.

 � Markedet er gået fra en uændret til svagt stigende rentebane  
 til nu at forvente en rentenedsættelse fra FED i løbet af 2020.

 � FED har også sænket deres mål for amerikansk vækst i 2020,  
 ligesom FED vil stoppe nedbringelsen af amerikanske stats- 
 obligationer fra september for ikke at dræne markedet for  
 likviditet.

 � FEDs melding har fået USD-renterne til at falde.

FED og rentemarkedets forventninger til den amerikanske rente

Kilde: Jyske Bank



 � De korte renter fastholder det lave niveau, der er set gen-  
 nem adskillige år. Som det ser ud lige nu, er der ikke meget,  
 der tyder på, at ECB vil hæve renten før i 2020. Desuden har  
 amerikanske FED også meldt ud, at renten næppe hæves i   
 2019. Det understøtter markedets forventning om en lang  
 periode med uændret lave korte renter i DKK og EUR.  

 � I den lange ende af markedet er renterne faldet efter FEDs  
 udmelding om den korte amerikanske rente. Både FED og   
 ECB har nu sænket deres mål for de vigtige inflationsforvent- 
 ninger, og dermed tyder det på, at der ikke er renteforhøjel- 
 ser i sigte for 2019. Det er medvirkende til at holde de lange  
 renter lave for tiden. Det vil dog skærpe markedets opmærk- 
 somhed på kommende tal for inflationen både fra USA og fra  
 Eurozonen.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,37 660,55 664,16

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,17%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,61%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,09%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,14%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � Markedet venter, at udbyttebetalingen til udenlandske inve- 
 storer på danske aktier kan give lidt bevægelse i DKK i løbet af  
 marts og april, og DKK er styrket marginalt den seneste uge.

 � USD er kommet styrket ud af sidste uge. Svage nøgletal for  
 Eurozonen, Frankrig og Tyskland har svækket EUR mod de   
 fleste valutaer. Usikkerheden om Brexit er umiddelbart en   
 bonus for USD.

 � Udviklingen i CHF ventes fortsat at afhænge af markedets   
 appetit på risiko. For tiden er CHF steget mod EUR, dels på  
 baggrund af seneste nøgletal og dels pga. Brexit.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER
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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. Svage øko-  
    nomiske nøgletal fra Eurozonen -  især den lavere end ven- 
 tede inflation for februar - og en udskydelse af den første   
 renteforhøjelse fra ECB, er de primære årsager.

 � De korte danske renter ligger uændrede. På det nuværende  
 niveau for DKK er al snak om en selvstændig renteforhøjelse  
 fra Nationalbanken forduftet. 

 � De lange renter er ikke uventet faldet den seneste uge. Det  
 er primært meldingen fra den amerikanske centralbank om  
 uændrede FED-renter gennem 2019, der har trukket de lange  
 globale renter ned. Hertil kommer de seneste svage nøgletal  
 fra Tyskland, Frankrig og Eurozonen som en helhed. Det er  
 medvirkende til en tro på lave renter længe endnu.

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.


