
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DE KOMMENDE UGERS OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i bl.a. tal for erhvervstilliden, forbrugertilliden og ledighedstal for maj.
 � Referatet fra den amerikanske centralbank FEDs seneste møde viste, at FED er på pause en rum tid endnu.
 � I Eurozonen er det primært tal for inflationen, ledigheden, detailsalget, forbrugertilliden og reviderede tal  

 for væksten i 1. kvartal, der kan ventes. Herudover er der møde i ECB, hvor renterne ventes uændrede.
 � Fra Danmark kommer der nye tal for detailsalget, ledigheden, væksten i 1. kvartal samt tal for valutareser- 

 ven i maj. Her kommer information, om hvorvidt Nationalbanken har støtteopkøbt DKK i løbet af maj.
 � Handelskonflikten mellem USA og Kina ser ud til at blive udvidet med amerikanske restriktioner på kinesis- 

 ke virksomheders mulighed for at operere i USA. Der er lige nu ikke lagt op til nye forhandlinger. Marke- 
 dets bekymring er voksende, hvilket primært rammer aktiemarkederne.

 � Valget til EU-parlamentet er nu overstået for alle 28 medlemslande inklusive UK. Markedet afventer nu den  
 endelige sammensætning af parlamentet og herefter fordelingen af nøgleposter for de næste 5 år.
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AKTUELT
STATUS OM BREXIT OG EU-VALG I UK: ”END OF MAY”
Efter længere tids stilhed om Brexit har markedet igen rettet op-
mærksomheden mod London. Premierminister Theresa May har 
i fredags meddelt, at hun træder tilbage den 7. juni. Hun fortsæt-
ter indtil det konservative parti har valgt en ny formand, der bli-
ver den nye premierminister. Det kommer efter, at hun udsatte 
fremlæggelsen af hendes aftale med EU i parlamentet, da  adskil-
lige af hendes støtter meddelte, at de trak støtten til hendes af-
tale. Det er den aftale, der allerede er forkastet af parlamentet 3 
gange. Samtidig er flere medlemmer af regeringen trådt tilbage 
i løbet af sidste uge. Siden May tiltrådte som premierminister i 
sommeren 2016, er der 36 ministre, der har forladt regeringen. 
I forrige uge brød forhandlinger mellem premierminister Mays 
konservative parti og oppositionen Labour om en fælles løsning 

på Brexit problematikken sammen. Ved valget til EU-parlamen-
tet i torsdags ser det ud til, at de EU-skeptiske partier står som 
klare vindere, og særligt Mays konservative regeringsparti står til 
en større øretæve. Hvad der nu kommer til at ske, er vanskeligt 
at vurdere. Som det ser ud i skrivende stund, er der 10 realistiske 
kandidater til formandsposten hos det konservative parti, hvoraf 
9 er på Brexit-siden. Afstemningerne om den nye formand ser ud 
til at starte den 7. juni, og det forventes, at resultatet foreligger 
i slutningen af juli. Det bliver så op til en ny premierminister at 
forhandle en afslutning på UKs medlemskab af EU på plads inden 
den 31. oktober i år, hvor UK efter planen skal forlade EU. Det er 
gået op for briterne, at EU ikke vil genforhandle aftalen med May, 
men en ny leder kan måske opnå det flertal, som May ikke kunne 
ved at love at udskrive valg eller en ny folkeafstemning om EU.

 � Ser man tilbage på de 3 seneste recessioner i USA har FED   
 været meget agressiv i deres rentesænkninger.

 � Der er ligeledes kun gået en begrænset tid efter reces-  
 sionen, inden FED igen er begyndt at hæve renten.

 � Efter den seneste recession i 2007-2009 har FED ventet læn- 
 gere end tidligere - næsten 6 år - før renten igen forsigtigt er  
 blevet hævet.

 � Desuden er hastigheden på renteforhøjelserne lavere end   
 tidligere, så FED er i den nuværende situation med en rente  
 på ca. 2,5% kun halvvejs i forhold til renteforhøjelser efter   
 tidligere recessioner.

 � Referatet fra det seneste møde den 1. maj understreger, at  
 FED ikke ventes at fortsætte renteforhøjelserne foreløbig.

 � Der er drøftelser i FED for at få lavet et eftersyn af værktøjs- 
 kassen for den finanspolitiske strategi, så FED får andre mu- 
 ligheder end rentesænkninger, når recessionen igen rammer.

Udviklingen i den amerikanske centralbank FEDs ledende rente

Kilde: Thomson Reuters Datastream og Jyske Bank



 � I de korte renter har der ikke været megen bevægelse gen- 
 nem længere tid. I Danmark er al snak om en selvstændig   
 forhøjelse af Nationalbankens renter helt forstummet, så der  
 ventes et uændret niveau året ud som minimum. Det samme  
 er tilfældet i Eurozonen og USA, hvor de respektive central- 
 banker ikke har planer om ændringer i renterne i den nuvæ- 
 rende økonomiske situation. Det afholdte EU-valg ventes   
 ikke at ændre på dette for renterne i Danmark og Eurozonen.

 � I den lange ende af markedet er renterne fortsat med at   
 falde. Som tidligere nævnt har markedet vanskeligt ved at  
 se højere renter for tiden, og den nuværende handelskonflikt  
 mellem USA og Kina bidrager til at holde renterne nede.   
 Samtidig er aktiemarkederne fortsat ramt, og investorerne  
 investerer i de sikre obligationsmarkeder som bl.a. Danmark.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,80 667,02 664,02

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,06%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,53%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,04%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,10%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK

VALUTAKURSER

580,00

620,00

660,00

700,00

24.05.18 24.07.18 24.09.18 24.11.18 24.01.19 24.03.19 24.05.19

KURS

CHF USD

-0,25%
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
1,75%
2,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

RENTE

24.05.2019 22.02.2019

0,30%

0,50%

0,70%

0,90%

1,10%

1,30%

24.05.18 24.07.18 24.09.18 24.11.18 24.01.19 24.03.19 24.05.19

RENTE

DKK EUR

 � DKK fortsætter på det svage niveau fra de seneste måneder.  
 På det nuværende niveau kan Nationalbanken opkøbe DKK  
 mod EUR, og kommende tal for bankens valutareserve offent- 
 liggøres i starten af juni.

 � USD har været på det højeste niveau i år tidligere på ugen,  
 men er faldet tilbage i takt med, at de amerikanske renter er  
 faldet yderligere. Handelskonflikten mellem Kina og USA kan  
 få mere bevægelse i USD den kommende tid.

 � Markedets risikovillighed er faldende ovenpå usikkerheden  
 om handelskrigen mellem USA og Kina. Det påvirker CHF.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,34%
Euribor 3M EUR  -0,31%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger fortsat uændrede. ECBs melding  
 om lave korte renter længe endnu og markedets forventning  
 om en mulig rentenedsættelse fra ECB indenfor et år, fasthol- 
 der de korte EUR-renter på det nuværende niveau.

 � De korte danske renter ligger uændrede. På trods af en svæk- 
 ket DKK i valutamarkedet venter markedet ikke en selvstæn- 
 dig dansk renteforhøjelse. Markedet afventer tal fra National- 
 banken for at se, om der er støtteopkøbt DKK i markedet.

 

 � De lange renter er fortsat med at falde. Det er basalt set   
 samme historie som i sidste uge med faldende aktiemarkeder  
 globalt set, der trækker renterne nedad. Aktiemarkederne   
     frygter primært konsekvenserne af handelskonflikten   
 mellem Kina og USA, og sekundært en mulig krise mellem  
 USA og Iran samt Italiens budgetkrise med EU. 

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.


