
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n EU-Kommissionschef Junckers besøg hos præsident Trump i sidste uge betyder, at der måske alligevel er  
 en åbning i den verserende handelsstrid mellem EU og USA.

 n ECB ændrede som ventet hverken på renten eller i opkøbsprogrammet på sidste uges møde.

 n Deadline for en aftale mellem EU og Storbritannien (UK) nærmer sig. Senest har flere analytikere foreslået  
 en ny afstemning i UK om tilhørsforholdet til EU inden marts 2019. Alternativt en afstemning i UK om den  
 aftale, UK bliver enig med EU om. Der er stadig risiko for, at UK forlader EU uden en aftale. 

 n Der er møde i amerikanske FEDs rentekomité på onsdag. Der ventes ingen ændring i renten denne gang.

 n Fra USA kommer der først og fremmest nye tal for ledigheden for juli og forbrugertilliden.

 n I Eurozonen er det primært nye tal for ledigheden og inflationen, der offentliggøres.

 n I Danmark offentliggøres tal for ledigheden og Nationalbankens valutareserve for juli i denne uge.
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AKTUELT
RENTEKURVENS BETYDNING FOR AMERIKANSK ØKONOMI.

Ser man tilbage over de seneste 50 år, har udviklingen i den 

amerikanske rentekurve ofte været et godt pejlemærke i forhold 

til at forudse en recession i USA og efterfølgende i andre dele af 

verden. I februar var der 0,7% i renteforskel på den 2-årige og 

den 10-årige amerikanske statsrente. Den forskel blev i forrige 

uge reduceret til 0,24% og ligger i skrivende stund 0,3%. Reduk-

tionen og forventningen om, at renteforskellen kan blive negativ 

indenfor de næste måneder, har fået markedet til at se en risiko 

for, at amerikansk økonomi går ned i gear. Der er møde i FED i 

denne uge og blandt de temaer, FED ventes at drøfte, er, hvilken 

betydning en faldende rentekurve kan få på udviklingen i ame-

rikansk økonomi. FED har gradvist hævet den korte rente over 

de seneste 2 år og ventes at fortsætte med en renteforhøjelse i 

hvert kvartal i år og i dele af næste år. Det kan ventes at få de kor-

te markedsrenter til at fortsætte den gradvise stigning, der er set 

gennem længere tid. FED-chef Powell har tidligere udtalt, at han 

ikke vil lade en fladere rentekurve stå i vejen for de forventede 

renteforhøjelser. Det skyldes bl.a., at den lave lange rente i USA 

er et resultat af centralbankens opkøb af obligationer i en lang 

årrække. Analytikere fremhæver, at historisk er der i gennemsnit 

gået 16 måneder fra, at rentekurven er blevet faldende, indtil 

en recession er startet. Den største del af markedet ser først en 

kortvarig tilbagegang i amerikansk økonomi i 2020, hvor der 

er enkelte, der ser tegn på, at det allerede kan blive i 2. halvår 

2019. Den største umiddelbare bekymring er den eskalerende 

handelskonflikt mellem USA og Kina. Hvis den får lov til at vokse, 

kan det være medvirkende til at trække den globale vækst ned.

 n Tal for ledigheden i USA i juni viste, at der blev skabt 213.000  

 nye job i juni, mens ledigheden steg fra 3,8% til 4%.

 n Det vigtige tal for lønstigningerne ramte som ventet 0,2% i  

 juni svarende til 2,7% for de seneste 12 måneder.

 n Den gennemsnitlige jobskabelse pr. måned i første halvdel  

 af 2018 er noget højere end gennemsnittet for 2017. 

 n Den amerikanske centralbank - FED - har et særligt øje på   

 lønstigningerne i forhold til udviklingen i inflationen.

 n Den forventede pæne vækst i USA ventes at fortsætte med at  

 trække ledigheden lavere over de nærmeste år. Der er stadig  

 en del amerikanere, der står udenfor arbejdsmarkedet. I   

 takt med den pæne vækst ser ud til at fortsætte, ventes flere  

 at træde ind på arbejdsmarkedet igen. Det afspejler sig i   

 ledighedsprocenten for juli.

 n Ledighedstal for juli offentliggøres på fredag. Der ventes   

 skabt 185.000 nye job og lønstigninger på uændret 2,7%.
Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til juni 2018

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 n I den korte ende af markedet er renterne fortsat uændrede.  

 Seneste inflationstal for Eurozonen viste en stabil til svagt   

 faldende inflation. Det har medført, at markedet ser den   

 første renteforhøjelse rykket tilbage til 4. kvartal 2019. Der  

 har ikke været større reaktioner i de aktuelle renter ovenpå  

 de seneste lave inflationstal fra Eurozonen.

 n I den lange ende af rentemarkedet har renterne holdt sig på  

 de lave niveauer fra de seneste uger. Inflationen i USA for juni  

 kom på det højeste niveau siden 2012, og de underliggende  

 prisstigninger er på det højeste niveau siden 2008. Samtidig  

 er markedets risikovillighed mere positiv gennem stigende  

 aktiemarkeder. Normalt vil disse faktorer betyde stigende   

 lange renter, men det har ikke været tilfældet. Det er lige nu  

 svært at se, hvad der skal til for at få renterne til at stige.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,95 638,49 642,35

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,45%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,07%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,57%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,62%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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DKK EUR

 n DKK stabil mod EUR for tiden. Der er faldet lidt ro over marke- 

 det, og DKK er noget stærkere end de seneste uger.

 n USD retter sig mod EUR og DKK. Handelskrisen mellem USA og  

 EU ser ud til at være overstået lige nu, så markedet har sat   

 præsident Trumps kritik af den stærke USD lidt i baggrunden.

 n CHF svagt stigende mod EUR og DKK i et nyhedsfattigt valu- 

 tamarked. Efter handelskrisen mellem EU og USA er aftaget,  

 er det primært forhandlingerne om Brexit, der for tiden kan  

 bevæge valutamarkedet.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%

Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte EUR-renter ligger uændrede efter ECBs fastholdelse  

 af, at en renteforhøjelse tidligst kan komme efter sommerfe- 

 rien 2019. Markedet ser stadig en overvejende sandsyn-  

 lighed for, at den første renteforhøjelse tidligst kommer 2.  

 halvår 2019.  

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

    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   

 renteforhøjelse. 

 

 n De lange renter holder sig indenfor et snævert niveau for   

 tiden og er steget marginalt den seneste uge. Nyheden om,  

 at handelskrisen mellem USA og EU er sat på hold, har været  

 medvirkende til, at investorerne har forladt de ”sikre” marke- 

 der og genereret midler tilbage i bl.a. aktiemarkederne. 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.


