
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Der ventes en afstemning om en tilrettet version af den britiske regerings Brexitaftale med EU i det britiske  
 parlament på tirsdag. Meget tyder stadig på en afvisning af aftalen også i denne omgang.

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for ledigheden i januar og forbrugertilliden. Der er herudover   
 møde i FEDs rentekomité, hvor renten ventes uændret. I forbindelse med den delvise nedlukning af   
 den offentlige sektor i USA er der andre nøgletal, der ventes at blive udsat.

 � I Eurozonen er det primært foreløbige tal for ledigheden for december og inflationen for januar, der er på  
 dagsordenen. 

 � I Danmark rettes opmærksomheden mod nye tal for detailsalget og ledigheden i december.
 � Nedlukningen af dele af den offentlige sektor i USA kan koste på væksten på længere sigt. Hvor meget vil  

 afhænge af, hvor længe nedlukningen varer.
 � Forhandlingerne om en handelsaftale mellem Kina og USA fortsætter i denne uge.
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AKTUELT
ER DER ØKONOMISKE RISICI FOR 2019?
Slutningen af 2018 var bl.a. præget af Brexit og den økonomi-
ske situation om det italienske budget for 2019. Den globale 
økonomiske situation var sat lidt i baggrunden, måske fordi ud-
viklingen havde været positiv det meste af året, og det så ud 
til, at udviklingen kunne fortsætte. Imidlertid har den globale 
økonomi vist svaghedstegn ved slutningen af året og i starten 
af det nye år. Senest har valutafonden IMF sænket de globale 
vækstudsigter for i år, og de første økonomiske nøgletal for 2019 
har været på den lidt svage side. Den generelle forventning i 
markedet er, at Europa og Kina i særdeleshed samt USA kan for-
vente en afmatning fra 4. kvartal sidste år og ind i 1. kvartal i år. 
Herefter ser det ud til at væksten vil tage til igen fra 2. kvartal 
og fortsætte på et pænt niveau i resten af året. Det er medvir-

kende til, at markedet venter langsomt stigende lange renter 
over året. I den korte ende af markedet ser FED ud til at afvente 
situationen i amerikansk økonomi inden renten igen sættes op. 
ECB ligger til at hæve renten tidligst i december i år, men det 
kan blive udsat til 2020. Det har været nævnt i flere analyser, at 
der kunne være en risiko for at væksten ikke tiltager i 2. kvartal 
som ventet. En udvidelse af handelskrigen mellem USA og Kina 
til at omfatte Europa, et hårdt Brexit og fortsat uro i Frankrig kan 
bremse væksten. Det er primært Europa, der ventes at få pro-
blemer, især hvis eksporten til Kina og USA bliver ramt. Her står 
Italien forrest og en fornyet debat om landets budgetunderskud 
og lave vækst ventes at dukke op igen. Også et gældsat land som 
Frankrig kan blive udfordret økonomisk. Generelt ser markedet 
positivt på udviklingen, men der er store reelle risici i 2019.

 � Grafen viser, hvornår markedet priser en kommende rente- 
 forhøjelse fra ECB.

 � ECB har tidligere meddelt, at de vil holde renten uændret på  
 -0,40% frem til ”efter sommeren 2019”. Markedet har tolket  
 det som ,at en renteforhøjelse tidligst kommer til september.

 � I takt med, at nøgletallene fra Eurozonen gradvist er blevet  
 forværret de seneste måneder har markedets forventninger  
 til en renteforhøjelse rykket sig.

 � Senest viste tal for erhvervstilliden for service- og industri- 
 sektorerne i januar, at Eurozonen til en vis grad er blevet ramt  
 af den verserende handelskrig mellem USA og Kina. Tallene  
 var svagere end ventet.

 � Det er medvirkende til at markedets forventning til en rente- 
 forhøjelse har skubbet sig fra september i år til sommeren   
 2020. Samtidig vil efterfølgende renteforhøjelser ligeledes  
 blive skubbet længere ud i fremtiden.

Forventninger om en renteforhøjelse fra ECB er skubbet til sommeren 2020

Kilde: Bloomberg og Jyske Bank



 � DKK er igen blevet svækket mod EUR op mod den kurs   
 hvor Nationalbanken i december støtteopkøbte DKK. Nye   
 støtteopkøb af DKK kan derfor ikke udelukkes. Snak om en  
 selvstændig renteforhøjelse fra Nationalbanken er dukket op       
 igen, men det ventes, at der først vil være noget støtteopkøb  
 inden renten evt. sættes op. På længere sigt venter markedet,  
 at de korte renter vil være lave i lang tid endnu.   

 � I den lange ende af markedet er renterne igen faldet i  
 den seneste uge. Det er bl.a. usikkerheden om Brexit, der får  
 investorerne til at fastholde de ”sikre” investeringer i form af  
 obligationer. Samtidig er amerikanske FED ved at trække i   
 land med hensyn til renteforhøjelser i år. Måske kommer den 
 første forhøjelse ikke i marts, men i juni eller september. 

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,63 658,57 661,38

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,34%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,92%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,42%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,46%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK er igen svækket mod EUR. Nationalbankens seneste støt- 
 teopkøb har kun for en tid styrket DKK. Markedets interesse  
 for EUR er med til en rolig og gradvis svækkelse af DKK. Evt.  
 opkøb af DKK fra Nationalbanken ses først primo februar.

 � USD har været stigende den seneste uge. En mulig udsættelse  
 af ECBs renteforhøjelse har svækket EUR mod bl.a. USD. Mulig  
 opblødning af handelskonflikten med Kina er med til at løfte  
 USD.

 � CHF agerer igen den sikre havn i urolige tider. Det er bl.a.  
 usikkerheden om Brexit-afstemningen, der holder CHF stærk.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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RENTE

3M CIBOR 3M EURIBOR

PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

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

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. Svage økonomiske nøgletal ventes at udsætte   
 forhøjelsen til et senere tidspunkt.

 � De korte danske renter ligger uændret selv om der har været  
 talt om, at Nationalbanken kan sætte renten op efter DKK er  
 blevet svækket igen mod EUR. 

 � De lange renter har igen været let faldende den forløbne   
     uge. Svage kinesiske nøgletal ventes at trække ned i aktivite- 
 ten i USA på sigt og dermed udsætte FEDs næste renteforhø- 
 jelse fra marts til juni/september i år. Nedlukningen af dele  
 af den offentlige sektor i USA ventes ligeledes at trække   
 amerikansk økonomi svagere og dermed holde renterne lave.

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.


