
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der bl.a. ledighedstal for oktober på fredag.
 � I Eurozonen er det primært endelige tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren for oktober,  

 der er på dagsordenen.
 � Fra Danmark offentliggøres diverse komjunkturbarometertal samt ledigheden for september. 
 � På sidste uges ECB-møde blev renten som ventet holdt uændret.
 � ECB-chef Draghi fastholder, at opkøbsprogrammet forventes at udløbe i december og, at udtrukne obliga- 

 tioner vil fortsætte med at blive geninvesteret. Mere info ventes på næste møde den 13. december.
 � Erhvervs- og servicetilliden i Europa skuffede i oktober. Det tegner til en svagere vækst i 2. halvår 2018 og i  

 starten af 2019. Understøtter markedets forventning, at ECB først hæver renten efter sommeren 2019.
 � Der er midtvejsvalg til Kongressen i USA i næste uge. Markedet venter, at republikanerne mister flertallet i  

 Repræsentanternes Hus, men bevarer flertallet i Senatet. Det får betydning for politikken de næste 2 år.
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AKTUELT
EU AFVISER ITALIENS BUDGET FOR 2019 - HVAD NU ?
Siden Italien afleverede deres budgetforrslag for 2019-2021 sid-
ste mandag til EU-kommissionen har der været markante bevæ-
gelser i de italienske obligationsrenter, særligt i den lange ende 
af markedet. Det skyldes delvis, at EU allerede i sidste uge afviste 
budgetforslaget. Det er første gang, at EU afviser et budget fra et 
af medlemslandene. I første omgang har Italien frem til den 13. 
november til at fremlægge et nyt budgetforslag i overensstem-
melse med EUs krav. EU kan, i henhold til EUs regler, i yderste 
konsekvens, udstede en bøde på 0,5% af BNP svarende til EUR 
8,6 mia. til Italien. Markedet stiller sig tvivlende, om EU faktisk 
vil gå så langt, selv om det er muligt. Det umiddelbare svar fra  
Italien var, at budgettet ikke kan forventes at blive korrigeret, og 
flere analytikere antyder så, at den mest nærliggende måde at få 

Italien til at rette ind er via markedets reaktion på italienske ob-
ligationsrenter. Her har renten på de 10-årige statsobligationer 
bevæget sig fra 1,78% i maj til  3,6% i dag. I samme periode er de 
tilsvarende danske renter faldet. I takt med den stigende italien-
ske statsrente har det givet de italienske banker problemer. Det 
skyldes, at en meget stor del af statsgælden ligger i bankerne, og 
i takt med de stigende renter vokser tabet hos bankerne. Det af-
spejler sig i aktiekurserne på de italienske banker, som har ople-
vet en alvorlig nedtur på børsen den seneste tid. Det kan betyde 
mere tilbageholdenhed fra bankerne til de udlån, som normalt 
er medvirkende til at stimulere den italienske økonomi. Dermed 
kan det blive vanskeligt at få sat gang i væksten, sådan som 
regeringen lægger op til. Markedet venter, at der i den sidste 
ende vil indgås et fornuftigt kompromis mellem EU og Italien.

 � Grafen illustrerer renteforskellen fra 10-årige tyske statsobli- 
 gationer op til tilsvarende italienske- og spanske obligatio- 
 ner fra 2010 frem til i dag

 � Det fremgår, at der har været et rimelig tæt parløb mellem  
 Spanien og Italien frem til starten af 2017.

 � Den afgørende afvigelse kom i marts 2018 i forbindelse   
 med det italienske parlamentsvalg, hvor 2 populistiske og   
 EU-kritiske partier danner regering.

 � Den seneste tid er renteforskellen mellem Italien og Tyskland  
 fortsat med at udvides i forbindelse med fremlæggelsen af  
 Italiens budget for 2019.

 � Den reaktion har ikke været tilfældet for spanske renter, så  
 markedet ser det som et isoleret italiensk problem.

 � På ECBs pressekonference efter mødet i torsdags nævnte   
    ECB-chef Draghi, at afsmitningen fra Italien til andre marke- 
 der er begrænset.

!0-årige statsrenter i Italien og Spanien overfor tilsvarende tyske renter

Kilde: Thomson Reuters Datastream og Jyske Bank



 � I den korte ende af markedet har der ikke været væsentlige  
 ændringer gennem længere tid. Markedet har i en rum tid  
 ventet, at den første renteforhøjelse fra ECB ville komme i 2.  
 halvår 2019. Den blev bekræftet så sent som i sidste uge på  
 ECB-mødet.

 � I den lange ende af rentemarkedet har renterne været   
 gradvist stigende siden starten af september. Stærke         
 nøgletal fra det toneangivende amerikanske marked samt  
    forventning om kvartalsvise renteforhøjelser i USA har dre- 
 vet udviklingen. De seneste uger har de faldende aktiemar- 
 keder standset stigningen i de lange renter. Markedet søger  
 ud af risikofyldte aktiver og søger for tiden mod de sikre   
 obligationsmarkeder i bl.a. USA, Tyskland og Danmark.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,06 655,95 656,60

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,48%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,08%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,57%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,60%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK fastholder det svage niveau mod EUR og er nu igen over 
 centralpariteten på 746,038. Såfremt det bliver nødvendigt at  
 støtte DKK, venter markedet, at Nationalbanken vil være klar.

 � USD er styrket de seneste dage. Det er primært situationen  
 om Italien og i mindre grad Brexit,  der svækker EUR mod bl.a.  
 USD.

 � CHF agerer igen som den sikre havn i urolige tider. Det er   
 udviklingen i Italien om budgetdiskussionen med EU, samt  
 usikkerheden om Brexit, der får CHF til at styrkes i valuta-    
 markedet.

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  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger uændrede efter ECB-mødet i   
 torsdags. ECB-chef Draghi gentog, at der tidligst kan komme  
 en renteforhøjelse fra ECB efter sommeren 2019.

 � De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  
    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   
  renteforhøjelse. Det på trods af, at DKK er svag for tiden. I   
 første omgang ventes Nationalbanken at støtteopkøbe DKK,  
 såfremt det bliver nødvendigt.

 

 � De lange renter faldt en pæn del sidst på ugen.   
 Markedet venter, at renterne ikke vil bryde ud af det relativt  
 snævre handelsinterval de kommende uger, men på længere  
 sigt ventes de lange renter lidt højere. Det er for tiden udvik- 
 lingen i aktiemarkederne, der er styrende for de lange renter.  
 Det peger på svagt faldende lange renter på den korte bane.

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.


