
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for ledigheden for april, forbrugertilliden og erhvervstilliden for  
 industri- og servicesektoren ligeledes for april.

 � I Eurozonen er det primært tal for ledigheden i marts, forbrugertilliden i april og væksten for 1. kvartal   
 2019, der er på dagsordenen. 

 � Fra Danmark kommer der nye tal for Nationalbankens valutareserve for april og ledigheden for marts i   
 denne uge.

 � Der er møde i den amerikanske centralbanks rentekomite, men der ventes ikke ændring i renten. Mest   
 interessant ventes at være kommentarer om den fremtidige renteudvikling fra komiteen.

 � I Storbritannien fortsætter forhandlingerne i parlamentet om muligheden for et nationalt kompromis om  
 Brexit. Der er foreløbig tid indtil den 31. oktober.
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AKTUELT
HVAD KAN DER FORVENTES AF FEDS MØDE I DENNE UGE?
På det seneste FED-møde overraskede FED-chef Powell ved at 
indikere, at FED næste gang kunne sænke renten, såfremt den 
økonomiske udvikling i USA mod forventning skulle gå helt i 
stå. På det tidspunkt havde nedlukningen af dele af den offent-
lige sektor i USA lagt et låg på økonomernes forventning til det 
private forbrug (det dækker ca. 2/3 af USAs BNP) og dermed 
væksten for 1. kvartal i år. Samtidig steg den korte amerikanske 
rente over den 10-årige rente, som historisk har været et signal 
om, at en recession har været undervejs. Siden det møde har de 
økonomiske nøgletal i USA været bedre end ventet, og frygten 
for nulvækst eller endda negativ vækst i 1. kvartal har vist sig at 
være alt for pessimistisk. Det første estimat for kvartalet viste 
en imponerende vækst på 3,2% på årsbasis. Det ventes at være 

medvirkende til, at FED er mindre forsigtige, når de omtaler ud-
viklingen i amerikansk økonomi. Det ventes, at FED-chef Powell 
på pressekonferencen efter FEDs møde vil anerkende de bedre 
nøgletal på det seneste, men være forsigtig med at indikere, at 
FED nu igen kan tænke på at forhøje renten, fordi nøgletallene 
har vist en bedring. FED balancerer på en knivsæg for, at marke-
det ikke skal tro, at de vil hæve renten igen, så de ventes forsig-
tige i deres udtalelser den kommende tid. Ligeledes ventes FED 
ikke at få markedet i den tro, at renten vil blive sat ned, så det 
er en fin balancegang, der ventes fra FED-mødet. Tålmodighed 
ventes at være den vending, FED vil anvende overfor markedet 
og samtidig fastholde, at fremtidige renteændringer fortsat vil 
være afhængige af de økonomiske nøgletal. Der vil derfor være 
ekstra opmærksomhed på ledighedstallet for april på fredag.

 � Seneste tal for ledigheden for marts i USA viste en frem-  
 gang i beskæftigelsen på 196.000 og en uændret ledighed  
 på 3,8%. 

 � Det var 102. måned i træk med en positiv vækst i amerikansk  
 beskæftigelse.

 � Der er 7,6 mio. ledige job i USA, hvilket er 1,4 mio. flere, end  
 der er ledige iflg. de officielle statistikker.

 � Det vigtige tal for lønudviklingen steg med 3,2% for de   
 seneste 12 måneder.

 � Der ventes nye tal for ledigheden i april på fredag, og der   
 ventes skabt i omegnen af 180.000 nye job. Ledigheden ven- 
 tes uændret på 3,8%, og lønningerne ventes at stige med   
 3,2% på årsbasis.

 � Tallet er ofte kaldt ”kongen af nøgletal”,  fordi det er det   
 væsentligste tal for FED, når de skal vurdere udviklingen i   
 amerikansk økonomi.

Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til marts 2019

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 � De korte renter fastholder det lave niveau, der er set gen-  
    nem adskillige år. Som det ser ud lige nu, er der ikke meget,  
 der tyder på, at ECB eller FED vil hæve renten foreløbig.   
    Der er derimod forventning om, at der kan komme en   
    rentenedsættelse fra såvel ECB som FED i løbet af 2020.   
    Der er møde i FED i denne uge, hvor markedet vil lytte til   
 rentesignalerne fra FED. ECBs referat fra det seneste møde  
 bragte ikke nyt til markedet om renten.

 � I den lange ende af markedet fastholder renterne et uæn-  
dret niveau. Det er udviklingen i de økonomiske nøgletal, der  
 for tiden styrer renterne, og der har været en tendens til, at  
 tallene særligt i Eurozonen og Tyskland har skuffet på det   
 seneste. Kommende tal for erhvervstilliden i Eurozonen  vil  
 blive fulgt nøje i markedet.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,53 668,92 656,22

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,12%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,62%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,13%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,18%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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 � Markedet har konstateret, at udbyttebetalingen til udenland- 
 ske investorer på danske aktier har givet lidt bevægelse i DKK.  
 Det ventes at kunne fortsætte også i denne måned.

 � USD er steget over påsken, og blandt årsagerne er den posi- 
 tive udvikling i de amerikanske aktier og obligationer. Sene- 
 ste nøgletal peger også på en pæn vækst og understøtter   
 USD.

 � Udviklingen i CHF ventes fortsat at afhænge af markedets   
 appetit på risiko. På det seneste har risikovilligheden været  
 stigende, og det afspejler sig i et fald i CHF mod bl.a. DKK.

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. Der er snarere tale om en midlerti- 
 dig svækkelse, der korrigeres indenfor den næste måned.

 

 � De lange renter er stabiliseret over- og efter påsken. Som   
 tidligere nævnt tales der igen mere om rentenedsættelser     
 blandt centralbankerne end renteforhøjelser, og de seneste  
 nøgletal fra Eurozonen og særligt i Tyskland har ligget til den      
 svage side. Der er derfor ikke meget, der lige nu tyder på   
 højere lange renter.

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.


