
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der bl.a. tal for boligmarkedet og forbrugertilliden.
 � I Eurozonen er det primært ledigheden og inflationen, der er på dagsordenen.
 � Fra Danmark offentliggøres nye tal for detailsalget og ledigheden i denne uge.
 � Ikke uventet fremsendte Italien i forrige uge et uændret budget for 2019 til EU. Efter en trussel fra EU om  

 mulige bøder, kom der mere forsonende toner fra begge parter. Renteforskellen mellem Tyskland og Ita - 
 lien er indsnævret ovenpå de mere positive indledende udmeldinger.

 � Den seneste tids udvikling bekymrer markedet. Det er den faldende oliepris, svagere globale aktiemarke- 
 der, handelskrig mellem USA og Kina samt Brexit og det italienske budget, der er hovedårsagerne.

 � Vicechefen i FED antyder, at FED er ved at ramme toppen med rentestigninger. Der er stadig forventninger  
 om renteforhøjelser i december, marts og juni, så FED rammer det forventede neutrale niveau på 3%.

 � Der er G-20 møde i Argentina i weekenden. Præsidenterne Trump og Xi skal mødes om handelskrigen.
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AKTUELT
BREXIT-AFTALE GODKENDES AF DE 27 EU-LANDE.
På weekendens EU-topmøde blev den aftale, der er forhandlet på 
plads af Storbritannien (UK) og EU, godkendt af EU-landene. Det 
krævede et ja fra 20 af de 27 lande, som repræsenterer mindst 
65% af EUs befolkning og det gav ingen problemer for EU. Afta-
len skal også godkendes af Europaparlamentet og det ventes at 
blive en formsag. Op til afstemningen i weekenden havde premi-
erminister May og EU-kommissionsformand Juncker holdt møder 
om aftalen og den fremtidige partnerskabsaftale. Chefen for den 
britiske nationalbank (BoE) nævnte, at BoE er tilfredse med resul-
tatet af aftalen mellem UK og EU. Alternativet ”no-deal Brexit” er 
ikke ønskelig for BoE. I den forløbne uge har der været tilløb til at 
samle en mistillidsdagsorden mod Theresa May fra hendes eget 
parti i det britiske parlament. I henhold til partiets regler kan 

48 medlemmer af den konservative gruppe i parlamentet (ud 
af 315 medlemmer) kræve en afstemning om ledelsen i partiet. 
En afstemning vil efterfølgende kræve mindst 158 medlemmer, 
der vil udtrykke mistillid til regeringschefen. De 48 medlemmer 
ser ud til at være til stede, mens det ikke ventes at kunne skaffe 
et flertal blandt de konservative i parlamentet. Sagen viser den 
usikkerhed, der ventes at bestå frem til den afgørende afstem-
ning i parlamentet om Brexit-aftalen. Som det ser ud i skrivende 
stund klarer May skærerne frem til afstemningen i parlamentet 
omkring den 10. december. Om hun kan få et flertal for aftalen 
ventes bl.a. at afhænge af, hvor mange fra oppositionen i Labour, 
der vil stemme for aftalen i frygt for et ”no-deal” scenarie.  Det teg-
ner til et nederlag for May, da en meget stor del af hendes egne 
partifæller ventes at stemme imod, men intet er afgjort endnu.

 � Denne uges graf illustrerer, hvor splittet det britiske under - 
 hus (House of Commons) er på spørgsmålet om den aftale  
 regeringen har forhandlet på plads med EU om Brexit.

 � De ”sikre” stemmer for regeringen er et ja til aftalen, mens de  
 ”sikre” stemmer for oppositionen er et nej til aftalen.

 � De ”usikre” stemmer er der, hvor premierminister May kan   
 finde sit flertal for aftalen. Regerings støtteparti DUP fra   
 Nordirland kan ikke ubetinget regnes med på ja-siden.

 � Der skal 320 stemmer til et flertal, så det vil iflg. figuren   
 kræve 75 ja-stemmer af de 110 ”usikre” stemmer, hvis alle de  
 ”sikre” ja stemmer faktisk stemmer ja.

 � Der er stor usikkerheden om, hvorvidt aftalen kan komme   
 igennem parlamentet. Der ventes drøftelser om aftalen fra  
 den 6. december og formodentlig afstemning omkring den  
 10. december.Mulige udfald af Brexitafstemning i det britiske parlament

Kilde: Jyske Bank



 � I den korte ende af markedet har der ikke været væsentlige  
 ændringer. Markedet har i en rum tid ventet, at den første   
     renteforhøjelse fra ECB ville komme i 2. halvår 2019. Natio- 
 nalbanken ventes at hæve renten i kølvandet på ECB.

 � Den lange ende af rentemarkedet har manglet lidt retning  
 de seneste måneder. Dels har aktiemarkederne holdt ren-  
 terne nede, og dels har stærke nøgletal igen løftet renterne.   
 For tiden er der forholdsvis ro i markedet, hvor flere af tidens  
 usikkerhedsfaktorer (handelskrig, Brexit og Italiens budget)  
 er lidt afventende. Det er dog kun en stakket frist, hvor der  
 igen ventes fuld fokus på ovennævnte faktorer indenfor kort  
 tid. Der ligger stadig forventninger om stigende lange ren- 
 ter i 2019, mens de ovenstående faktorer kan være med til at  
 holde de lange renter nede den kommende tid.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,15 658,10 659,05

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,47%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,07%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,56%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,59%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK er fortsat presset mod EUR og har handlet svagere i sidste  
 uge. Markedet vurderer fortsat, at der endnu ikke har været  
 støtteopkøb fra Nationalbanken.

 � USD holder niveauet mod EUR og DKK for tiden. Fortsat usik- 
 kerhed om Italien og budgettet for 2019 overstiger rygter om,  
 at FED ville stoppe med renteforhøjelser til foråret. USD får lidt  
 medvind særligt overfor EUR (og DKK) for tiden.

 � CHF agerer igen som den sikre havn i urolige tider. Det er   
 usikkerheden om Brexit og i mindre grad budgetsituationen i  
 Italien, der holder CHF på det høje niveau.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER
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Periode Valuta Rente p.a.

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

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger uændrede. ECB fastholder, at der  
 tidligst kan komme en renteforhøjelse fra ECB efter somme- 
 ren 2019.

 � De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  
    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   
  renteforhøjelse. Det på trods af, at DKK er svag for tiden. I   
 første omgang ventes Nationalbanken at støtteopkøbe DKK,  
 såfremt det bliver nødvendigt.

 

 � De lange renter handler uændret fra sidste uge. Efter han-  
     delskrig, Brexit og Italiens budget ser der ud til at være   
     faldet ro over markedet for en kort stund. Mødet mellem   
    Trump og Kinas præsident XI den 1. dec. bringer handelskri- 
 gen på hold. Der er først afsteming om Brexit den 10. dec. og  
 Italiens budgetkrise med EU ser ud til at kunne løses.

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.


