
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n På ECBs møde i torsdags informerede ECB om neddrosling af deres opkøbsprogram.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA i denne uge, er det tal for ledigheden for oktober og erhvervstilliden,  
 markedet har fokus på. Desuden er der ordinært møde i FEDs rentekomite. 

 n I Eurozonen er det tal for ledigheden, væksten i 3. kvartal og forbrugerpriserne, der offentliggøres. 

 n I Danmarks kommer der nye tal for Nationalbankens valutareserve for oktober og tal for ledigheden.

 n Markedet følger nøje med i udviklingen i Catalonien. Der er mulighed for, at det kan påvirke valuta-, rente-  
 og aktiemarkederne i Eurozonen.

 n Markedet venter, at den amerikanske præsident Trump i denne uge vælger FED-medlem Jerome Powell  
 som ny chef for FED. Han ventes at overtage formandsstolen fra Janet Yellen den 1. februar 2018.

 n Den engelske centralbank (BoE) ventes at hæve renten for første gang siden 2007. Den hæves til 0,50%.
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AKTUELT
SÅ STARTER ECB PÅ NEDDROSLING AF OPKØBSPROGRAMMET

Som ventet vil ECB mindske de månedlige opkøb af obligationer 

i markedet fra 1. januar 2018. Siden 2015 har ECB opkøbt ob-

ligationer i Eurozonen efter en nøje defineret fordelingsnøgle. 

Frem til ultimo året kan ECB opkøbe op til EUR 60 mia. pr. måned. 

Det beløb vil fra januar blive reduceret til EUR 30 mia. pr. måned 

frem til ultimo september. ECB har med vilje ikke sat en slutdato 

på programmet, da de vil kunne genoptage programmet, så-

fremt udviklingen i inflationen ikke viser en stigende tendens. 

ECB-chef Draghi nævnte, at ECB ikke vil slutte programmet for 

brat. Dermed kan markedet forvente en yderligere aftrapning 

de sidste 3 måneder af 2018, hvis inflationen udvikler sig som 

ECB venter. Det var en lidt blødere formulering fra Draghi end 

ventet, og det er vigtigt at huske, at ECB, udover de EUR 30 mia. 

i månedlige opkøb, også vil geninvestere udløbne og udtrukne 

obligationer fremadrettet. Det betyder, at de faktiske opkøb i 

2018 kan nærme sig EUR 45 mia. pr. måned frem til september. 

Der er ikke sat udløb på geninvesteringer, så ECB vil fortsat købe 

op længe endnu. ECBs beslutning om ikke at have en slutning på 

programmet var tilsyneladende ikke enstemmig, idet de tyske 

og hollandske medlemmer gerne så en fastlagt afslutning. Det 

er også herfra de mest kritiske røster om programmet er kom-

met i dets levetid. Meddelelsen fra ECB var i tråd med det, som 

ECB havde tilkendegivet gennem de seneste ugers kommuni-

kation. ECB fastholder også de historisk lave renteniveauer i en 

rum tid fremover, ganske som ventet. Markedet venter den før-

ste forhøjelse til juli 2019 med 0,15% og endnu en ultimo 2019 

på 0,25%, så renten lander på 0,00% ved indgangen til 2020.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for september viste overra-  

 skende, at beskæftigelsen faldt med 33.000 personer.   

 Det var det første fald siden 2010, men skyldes september  

 måneds 2 kraftige orkaner. Der ventes en større korrektion  

 ved offentliggørelse af oktober måneds ledighedstal på   

 fredag. Markedet venter en stigning i beskæftigelsen på ca. 

 300.000 personer og en uændret ledighed på 4,2%.

 n Lønstigningen har ligget på 2,5% gennem længere tid, men  

 steg uventet til 2,9% i september. Markedet venter et fald til  

 2,6% i oktober.

 n Ledigheden og inflationen er blandt de vigtigste parametre  

 for FED for at tilrettelægge rentepolitikken. 

 n Udover ledigheden er tal for væksten også vigtige for FEDs  

 vurdering af amerikansk økonomi. Væksten i 2. kvartal var   

    3,1% på årsbasis, og første estimat for 3. kvartal var 3%,   

    lidt mere end ventet set i lyset af orkanerne i september.  
Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til september 2017.

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

  ende af markedet. ECB har gennem længere tid nævnt, at   

 der tidligst kommer en renteforhøjelse fra ECB, længe   

    efter deres opkøbsprogram er afsluttet. Det betyder, at rente- 

 forhøjelsen tidligst ventes medio 2019. Derfor kan der sand- 

 synligvis først ventes en forhøjelse fra Nationalbanken i 2019.

 n I den lange ende af markedet er renterne stabile til svagt   

 stigende. Det er mere i takt med markedets langsigtede   

    forventning, hvor den økonomiske vækst fastholder den posi- 

    tive udvikling. Det er dog vigtigt at erindre, at udgangspunk- 

 tet for renterne er fra et meget lavt niveau, og at renterne   

 faktisk fortsat er meget lave. Den umiddelbare reaktion   

 ovenpå ECBs annoncering var et mindre rentefald i de lange  

 renter.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,08 641,16 641,39

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,39%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,08%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,66%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,72 %

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK styrkes igen mod EUR. DKK er i samme båd som CHF, som  

 styrkes, når der opstår usikkerhed i markedet.

 n USD styrket mod EUR ovenpå den bløde udmelding fra ECB 

 om opkøbsprogrammet uden egentlig udløbsdato.   

 Desuden hjælper det USD, at Trumps foreslåede skattelettelser  

 er et skridt nærmere politisk vedtagelse efter, at budgettet for  

 2018 blev vedtaget af Kongressen.

 n CHF holder niveauet sidst på ugen efter Cataloniens parla-  

 ment stemte for uafhængighed. Usikre investorer søger ly i  

 CHF, indtil der er en afklaring i Catalonien.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3 m DKK  -0,31%

Euribor 3 m EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile gen- 

 nem 2017. ECBs udmelding ændrer ikke på det, da ECB sta- 

 dig venter, at renterne vil være lave længe endnu. Første   

 renteforhøjelse fra ECB ventes til juli 2019. De korte danske  

 markedsrenter er stabiliseret de seneste uger, og der ventes  

 ingen ændring i Nationalbankens rentesatser foreløbig.

 n På trods af dels stærke økonomiske nøgletal på begge sider  

 af Atlanten og dels spekulation om, at kandidaterne til ny   

   FED-chef kan hæve renten mere end ventet, er de lange    

 renter uændrede. Den primære årsag er ECBs beslutning om 

 at reducere opkøb fra 1. januar uden udløbsdato. Desuden vil  

 ECB fortsat geninvestere provenu fra udløbne obligationer.
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.


