
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA i denne uge, er det nye tal for forbrugertilliden, reviderede tal for væk- 
 sten i 3. kvartal og nye tal for boligmarkedet, der er fokus på.

 n I Eurozonen er det bl.a. tal for inflationen, ledigheden og forbrugertilliden, der offentliggøres. 

 n I Danmark kommer der tal for væksten i 3. kvartal samt flere konjunkturindeks i denne uge.

 n Referatet fra den amerikanske centralbank (FED) antydede, at FED vil hæve renten med 0,25% på mødet  
 den 13. december. Forhøjelsen er allerede ventet i markedet.

 n Erhvervstilliden i Eurozonen fortsætter med at stige i november. Det er især Frankrig, der fører an med den  
 højeste tillid i de seneste 10 år. Det er positivt for vækstudsigterne for 2018.

 n Der tales om, at Merkels CDU og socialdemokraterne i SPD alligevel kan forhandle sig frem til dannelsen af  
 en ny tysk flertalsregering. 
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AKTUELT
HVOR SKAL DE LANGE RENTER HEN NÅR VI KIGGER IND I 2018?

Det er ved at være den tid på året, hvor indbakken er begyndt at 

fyldes op med forventninger -  til renter, valuta, aktier og råvarer 

for 2018 -  fra banker i ind- og udland. Ved samme tid sidste år var 

der en del flere usikkerhedsmomenter i sigte for det kommende 

år. Præsident- og parlamentsvalg i Frankrig, parlamentsvalg i 

Holland og Tyskland, indsættelsen af Donald Trump som præsi-

dent i USA og en annoncering af udtræden af EU fra Storbritanni-

en var blandt de temaer, som markedet vidste kunne præge ren-

ter og valuta for 2017. Ser vi ind i 2018, er der ikke helt så mange 

usikkerhedsmomenter. Der kan komme et nyt parlamentsvalg i 

Tyskland i starten af året, men det er snarere det italienske parla-

mentsvalg, som skal afholdes senest i maj, der kan skabe lidt uro 

i markedet i Eurozonen. Der er stadig risiko for, at de euroskepti-

ske partier vinder kraftigt frem, og det kan få betydning for den 

fremtidige udvikling i Eurozonen. Generelt set er megen af den 

politiske uro dog mindsket. Ser man på rentemarkedet, har der 

længe været talt om stigende lange renter i 2018. Det billede har 

egentlig ikke ændret sig, men analytikerne er nu mere opmærk-

somme på, at de lange renter også kan falde tilbage mod de la-

vere niveauer, der blev set i starten af året. Det kan bl.a. skyldes, 

at aktiemarkederne svækkes, og likviditeten søger i obligationer 

i stedet, men også det faktum, at der forventes at være rigelig 

likviditet i markedet det kommende år. Med negative renter i en 

lang række landes obligationsmarkeder, bliver søgningen mod 

positive afkast noget længere ude på rentekurven. Så selv om 

den generelle markedsopfattelse er for stigende renter, så kan 

stigningerne komme langsommere, end markedet venter i dag.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for oktober viste, at beskæftigel- 

 sen steg med 261.000 personer.  Stigningen kommer efter   

 en korrigeret stigning på 18.000 i september, som var præget  

 af orkaner. Ledigheden i oktober faldt fra 4,2% til 4,1%.

 n Lønstigningen har ligget på 2,5% gennem længere tid og   

 steg uventet til 2,9% i september, men er faldet til 2,4% i   

 oktober.

 n Både stigningen i beskæftigelsen og lønstigningen var lavere  

 end ventet set i lyset af tallene fra september.

 n Tal for beskæftigelsen for november annonceres fredag den  

 8. december. Det er det sidste månedstal for arbejdsmarke - 

 det inden FEDs møde den 13. december. 

Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til oktober 2017.

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 n Markedet forventer stort set uændrede renter i den korte   

  ende af markedet. ECB har gennem længere tid nævnt, at   

 der tidligst kommer en renteforhøjelse fra ECB, længe   

    efter deres opkøbsprogram er afsluttet. Det betyder, at rente- 

 forhøjelsen tidligst ventes medio 2019. Derfor kan der sand- 

 synligvis først ventes en forhøjelse fra Nationalbanken i 2019.

 n Ser man på rentekurvens udvikling siden starten af året, har  

 der generelt set været et mindre fald i de korte renter og en  

 tilsvarende stigning i de lange renter. Det har været i tråd   

 med konsensusforventningen i markedet. Spørgsmålet er,   

 hvor de lange renter skal hen herfra. Udfasningen af ECBs   

  opkøbsprogram har ikke haft den store indflydelse på de     

 lange renter i Eurozonen eller Danmark, så påvirkningen af  

 renterne skal sandsynligvis komme fra andre markeder.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,21 623,65 637,11

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,39%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,03%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,60%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,67%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK

VALUTAKURSER
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 n DKK har ligget stabilt de seneste uger, og det ventes at fort- 

 sætte også denne uge.

 n USD svækkes ovenpå de seneste aktivitetstal for Eurozonen.  

 Samtidig er EUR positivt stemt for muligheden for en tysk   

 regering med Merkels CDU og socialdemokraterne SPD. Så  

 længe der ikke er en aftale om en skattereform i USA, ventes  

 USD at være lidt til den svage side.

 n CHF stabil, efter at dramatikken om nyvalg i Tyskland ser ud til  

 at være afblæst i første omgang.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3 m DKK  -0,31%

Euribor 3 m EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile gen- 

 nem 2017. ECB venter stadig,  at renterne vil være lave   

 længe endnu. Første renteforhøjelse fra ECB ventes medio  

 2019. De korte danske renter er stabiliseret de seneste   

 uger, og der ventes ingen ændring i Nationalbankens rente- 

 satser foreløbig. Oktobers valutatal fra Nationalbanken viste,  

 at der stadig ikke er behov for aktivitet fra Nationalbanken  

 for at svække DKK.

 n De lange renter har været svagt faldende den seneste uge.  

 Aktiemarkederne er stabiliseret efter de seneste ugers fald  

 og har ikke påvirket de lange renter nævneværdigt i den   

 forløbne uge. En mulig ny regering i Tyskland kan være med  

 til at skabe en positiv stemning for de lange renter i Europa.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.


