
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Der er parlamentsvalg i Italien på søndag. Meningsmålinger peger på et grumset parlament.

 n På søndag offentliggøres resultatet af afstemningen blandt de tyske socialdemokrater, hvorvidt de skal gå  
 i regering med kansler Merkels CDU og CSU. Det tegner til en tæt afgørelse.

 n Referatet fra amerikanske FEDs møde i januar viste, at FED er optimistiske på væksten og inflationen. Der  
 kan derfor komme op til 4 renteforhøjelser fra FED i år - en i hvert kvartal. I ugens løb afholder den nye   
 FED-chef Powell det halvårlige møde med kongressens 2 kamre. Markedet vil lytte efter nyt om renten.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det tal for boligmarkedet og forbrugertilliden, der har markedets   
 opmærksomhed.

 n I Eurozonen er det tal for inflationen og forbrugertilliden, der er på dagsordenen. 

 n I Danmark kommer der tal for ledigheden og Nationalbankens valutareserve for februar i denne uge.
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AKTUELT
VALG I ITALIEN SØNDAG DEN 4. MARTS

Der er parlamentsvalg i Italien på søndag. Valget har været ven-

tet siden foråret sidste år (skulle afholdes senest i maj 2018) og 

kommer derfor ikke som en overraskelse for markedet. Valgte-

maerne har denne gang været koncentreret om den italienske 

økonomi, mulige reformer af bl.a. arbejdsmarkedet og kun en 

smule om forholdet til EU. Desuden er der lokalt adskillige te-

maer, men de ventes ikke at påvirke det samlede nationale re-

sultat. Flere analyser peger på, at Italien har været hårdt ramt 

af den finansielle krise fra 2008 og frem til 2016. Det er primært 

den stangerende vækst og den accelererende ledighed, der har 

været opmærksomhed på. Herudover er den offentlige gæld 

over 130% af BNP, hvilket er klart over Maastricht-traktatens 60% 

grænse. I 2017 fik væksten comeback og endte på 1,6%, hvilket 

også ligger i kortene for i år. Udfordringen for Italien er primært, 

at det langsigtede vækstpotentiale ligger tæt på 0% p.gr. af 

en svag produktivitetsvækst, lave investeringer og en ufavora-

bel demografisk udvikling. Spørgsmålet er, hvad de italienske 

politiske partier vil gøre ved det. Flere økonomer har efterlyst 

yderligere arbejdsmarkedsreformer for at løfte vækstpotentia-

let, men det er tilsyneladende ikke på programmet blandt par-

tierne. Bekymringen blandt analytikere (og sandsynligvis også 

i EU) er, at næsten alle partierne ønsker at få løsnet op for de 

økonomisk snærende bånd, Italien er underlagt fra EU. Med en 

meget høj offentlig gæld kan det potentielt skabe en konflikt 

med EU fremadrettet. Det har tidligere været nævnt, at flere 

partier ville søge en folkeafstemning om Italiens tilhørsforhold 

til Euroen. Det er ikke længere et større tema i valgkampen.

 n Meningsmålinger op til det italienske parlamentsvalg den 4.  

 marts viser et tæt løb. Som det fremgår af ugens graf ligger  

 centrum-højre koalitionen lidt foran de øvrige i målingerne,  

 men op mod 40% af italienerne har endnu ikke bestemt sig.

 n Der er et nyt valgsystem gældende denne gang. 36%   

     fordeles ved, at vinderen-tager-det-hele og 64% fordeles   

 proportionalt a la det system, vi har ved et dansk folketings- 

 valg. Der skal vælges 630 medlemmer til Underhuset og 315  

 til Senatet. Valgsystemet favoriserer dannelsen af koalitioner  

 inden valget.

 n Centrum-højre består af Berlusconis Forza Italia, Lega Nord  

 og Brothers of Italy. De står til ca. 35% af stemmerne.   

 Centrum-venstre består af det nuværende regeringsparti   

 Democratic Party og en række mindre partier, og i midten   

 ligger det ”nye” parti 5-stjerne bevægelsen. Begge ligger til  

 ca. 25% af stemmerne.
Meningsmålinger for det italienske parlamentsvalg den 4. marts

Kilde: Diverse meningsmålinger samlet af Jyske Bank



 n Markedet forventer stort set uændrede renter i den korte   

    ende af markedet. Der er for tiden ikke meget, der tyder   

 på, at ECB eller Nationalbanken har planer om at hæve de   

 officielle renter i løbet af 2018. Det har sat sig i de korte mar- 

 kedsrenter i EUR og DKK, der har handlet på samme lave   

 niveau i adskillige måneder. Markedet venter, at denne   

 tendens med uændrede korte markedsrenter vil fortsætte   

 langt ind i 2018 og ikke påvirkes af de stigende lange renter.

 n I den lange ende af rentemarkedet har renterne været   

  stigende, men er fortsat relativt lave. Den gradvise stigning  

 i de lange renter siden nytår ser ud til at være stoppet op   

 for tiden. Markedet venter, at den begrænsede og gradvise  

 stigning vil fortsætte set i lyset af den positive økonomiske  

 udvikling i USA og Eurozonen.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,67 604,45 646,98

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,66%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,35%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,84%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,88%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK holder nærmest uændret niveau mod EUR efter de finan- 

 sielle markeder igen tilsyneladende er faldet til ro.

 n USD styrket efter offentliggørelsen af referatet fra FEDs sene- 

 ste møde. Det er den mulige udsigt til 4 renteforhøjelser fra  

 FED i år, der er medvirkende til den fornyede styrkelse.

 n CHF stabiliseret den seneste uge. Med begyndende ro i   

 markedet mister CHF lidt af sin betydning som flugtvaluta  

 under uro.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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RENTE
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%

Euribor 3M EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile i de  

    første uger af 2018. Selv om ECB har strammet tonen en   

  smule, venter markedet først en renteforhøjelse i 2019.  

 n De korte danske renter er stabiliseret de seneste uger, og   

 der ventes ingen ændring i Nationalbankens rentesatser   

 foreløbig. Overskuddet på betalingsbalancen kan få National- 

 banken til at holde de korte DKK renter tæt på ECBs renter i  

 længere tid.

 

 n Efter de lange renter har været stigende siden starten af   

    januar er markedet stabiliseret i den forløbne uge. En svagere  

 udvikling i de europæiske erhvervstillidstal fik renterne en  

 smule ned, mens amerikanske FEDs referat trak lidt op i ren- 

 terne. Markedet afventer kommende tal for amerikansk ledig- 

 hed for februar samt FED-mødet den 21. marts.   
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.


