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DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det nye tal for beskæftigelsen for maj, der først og fremmest har   
 markedets bevågenhed. Desuden offentliggøres tal for FEDs foretrukne inflationsindikator (PCE) og   
 forbrugertilliden. 

 n I Eurozonen er det primært tal for ledigheden i april og forbrugerpriserne i maj, der er på dagsordenen. 

 n I Danmark kommer der tal for ledigheden for april i denne uge.

 n Referatet fra FEDs seneste møde viser, at der er usikkerhed i FED om renten skal hæves 3 eller 4 gange i  
 år. Juni- og septemberforhøjelsen er der klare forventninger til, mens det er usikkert om FED hæver i   
 december. Det er uenighed om inflationsudviklingen, der er den primære årsag.

 n Referatet fra ECBs møde den 26. april afslørede, at ECB ser de svækkede økonomiske nøgletal som midler- 
 tidige. Der ventes nye økonomiske forventninger til Eurozonen fra ECB på det kommende møde i juni.
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AKTUELT
ITALIENSK REGERINGSKRISE GIVER USIKKERHED OM EUR.

Der var som bekendt valg i Italien i marts. Resultatet har medført, 

at det har været en langsommelig og kompliceret proces at få 

dannet en ny regering. I sidste uge gav den italienske præsident 

grønt lys til, at den forholdsvis ukendte juraprofessor Guiseppe 

Conte kunne danne regering sammen med partierne Lega og 

M5S. Over weekenden har der været forhandlet om regeringens 

sammensætning, og et af de kritiske punkter for investorerne har 

været spørgsmålet om, hvilken person der skulle beklæde den 

væsentlige post som finansminister. Begge de nyudnævnte re-

geringspartier er skeptiske overfor EU og i særdeleshed Euroen, 

dog uden at ville trække Italien ud af Euroen eller EU-samarbej-

det. Signalværdien til EU og markedet om, hvem der sidder i fi-

nansministeriet er vigtig, da det signalerer, hvilken holdning den 

nye regering har til EUs regler for bl.a. det offentlige underskud. 

Det er især fordi den nye regering i sit regeringsprogram bl.a. har 

foreslået massive finanspolitiske lempelser og ønsker samtidig 

at tilbageføre flere af de reformer, som den tidligere regering har 

indført siden 2012. Samlet set vil det øge den i forvejen meget 

høje italienske statsgæld på mere end 130% af BNP, og det årlige 

budgetunderskud kan igen komme over EUs regler på maksimalt 

3% af BNP. Det fik i første omgang de lange italienske renter til 

at stige markant, så renteforskellen mod Tyskland er steget til 

det højeste niveau siden sommeren 2017. Søndag eftermiddag 

kom det frem, at præsidenten havde afvist regeringens forslag 

til finansministerposten. Det kan betyde et nyvalg i Italien, hvor 

det tegner til at både Lega og M5S kan øge deres mandattal. 

Det er medvirkende til at holde EUR svækket mod USD for tiden.  

 n Tal for beskæftigelsen i USA for april viste en stigning   

    på 164.000 personer. Ledigheden i april faldt overraskende     

 til 3,9%, den laveste observation siden december 2000. Tallet 

    for beskæftigelsen var samlet set i nærheden af markedets  

  forventning.

 n De årlige lønstigninger faldt fra 2,7% til 2,6%. Det var lidt   

 overraskende set i lyset af, at ledigheden faldt til 3,9%.

 n Tallene er vigtige for FED for at vurdere fremgangen i ameri- 

 kansk økonomi samt udviklingen i inflationen. Af andre væ- 

 sentlige tal for FED kan nævnes inflationsindikatoren PCE   

 (senest 1,9% på årsbasis) og den generelle økonomiske vækst  

 (første estimat for 1. kvartal var 2,3% på årsbasis).

 n På fredag offentliggøres nye tal for maj måned. Markedet   

 venter en stigning i beskæftigelsen på ca. 190.000 personer  

 og både en uændret ledighed og årlig lønstigning.Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til april 2018

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

     ende af markedet. De korte markedsrenter i EUR og DKK   

 har handlet på samme lave niveau i adskillige måneder.   

 Markedet venter, at de uændrede korte markedsrenter vil  

    fortsætte langt ind i 2018. Med risikoen ved udviklingen i   

 Italien er forventningerne til en renteforhøjelse fra ECB skub- 

 bet hen mod ultimo 2019 fra medio 2019. 

 n I den lange ende af rentemarkedet har udviklingen i Italien,  

 FEDs referat angående inflationen og bevægeligheden i flere  

 udviklingslandes valutaer trukket de lange renter ned igen.  

 10-årige amerikanske renter er under 3% nu og både lange  

 danske- og eurorenter er faldet de seneste dage. Markedets  

 risikoappetit er på kraftig retur og investorerne søger derfor  

 mod de sikre markeder for tiden. 

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,85 636,52 641,62

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,49%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,15%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,65%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,69%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK er kommet under 745 overfor EUR. Muligvis er det   

 svækkelsen af EUR mod USD, der har trukket DKK op mod   

    EUR. Handelsvolumen er stadig begrænset.

 n USD stiger stadig og ligger nu på det højeste niveau siden  

 november. Det er primært en flugt til en sikker havn bl.a. i   

    takt med at markedets usikkerhed om den politiske situation  

 i Italien er stigende, men også tvivlen om et topmøde mellem  

 USA og Nordkorea trækker USD højere.

 n CHF stiger bl.a. som sikker havn pga. situationen i Italien og er  

 nu på det højeste niveau siden starten af marts.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,29%

Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile i de  

     første måneder af 2018. ECB er begyndt at lægge op til et   

 gradvis stop for den nuværende lempelige pengepolitik.   

 Der ventes nyt fra ECB på møderne i juni eller juli. Den  

  første renteforhøjelse ventes stadig ultimo 2019.  

 n De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  

 dring i Nationalbankens rentesatser før 2019.  

 n De lange renter er faldet den seneste uge.  Blandt årsagerne  

 er Italien, Nordkorea, usikkerhed om antallet af renteforhøj- 

 elser fra FED, uro om den tyrkiske valuta og svage økonomi- 

 ske nøgletal fra Eurozonen. Markedets risikoappetit er derfor  

 faldende og usikkerheden ventes at bestå en rum tid endnu. 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.


