
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA i denne uge, er det nye tal for ledigheden for november, der er   
 speciel fokus på. Herudover er det tal for erhvervstilliden for servicesektoren, der annonceres.

 n I Eurozonen er det tal for producentpriserne og erhvervstilliden for servicesektoren, der er fokus på. 

 n I Danmark kommer der tal for Nationalbankens valutareserve for november i denne uge.

 n Ved høringen af den kommende chef for FED - Jerome Powell - antydede han, at en renteforhøjelse fra FED  
 den 13. december på 0,25% ligger i kortene.

 n Olieprisen er stabil efter OPEC-mødet i torsdags. Olieproduktionsbegrænsninger forlænges til ultimo 2018.

 n Væksten i Danmark i 3. kvartal har skuffet, men markedet venter, at tallet bliver revideret opad.

 n Der er mulighed for et gennembrud i forhandlingerne om skilsmissen mellem EU og Storbritannien (UK).  
 Det er aftalen om grænsen mellem Irland og Nordirland efter udtræden og UKs betaling til EU.
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AKTUELT
HVOR SKAL DE KORTE RENTER HEN, NÅR VI KIGGER IND I 2018?

I sidste uge orienterede vi i disse spalter, hvor markedet forven-

tede de lange renter skulle hen i løbet af 2018. I denne uge ser 

vi på forventningerne til de korte renter for 2018. Afgørende for 

udviklingen i de korte renter er i første omgang spørgsmålet om, 

hvor inflationen bevæger sig hen. Både ECB og amerikanske FED 

har som mål at holde den årlige inflation i nærheden af 2%, og 

det er vi for tiden ikke i nærheden af. Sidste uge kom der  nye tal 

for inflationen i Eurozonen og USA (1,5% og 1,6% respektive på 

årsbasis). FED er allerede i gang med at hæve renten, og det lig-

ger i kortene, at FED hæver renten med 0,25% den 13. december 

og herefter 2-3 gange yderligere i løbet af 2018. FED er af den 

opfattelse, at den lave inflation er af midlertidig karakter. Med 

en ledighed på 4,1% der stadig falder, en stærk erhvervstillid og 

en pæn vækst ser FED de langsomt stigende renter som et værn 

mod en stigende inflation. I Europa er situationen for ECB en lidt 

anden. Her er væksten også på vej fremad, selv i de lande der tid-

ligere har haft det svært. Ledigheden er på vej nedad (pt.8,8%), 

og erhvervstilliden i Eurozonen er den højeste siden 2000. ECB 

er begyndt at afvikle deres ekstraordinære tiltag til markedet 

bl.a. ved at reducere opkøbene i markedet til EUR 30 mia. frem til 

september næste år. Eventuelle renteforhøjelser fra ECB kommer 

først længe efter, at opkøbsprogrammet er ophørt, så her taler 

vi nok om 2. halvår 2019. Det har afspejlet sig i de korte mar-

kedsrenter, som holder sig på det lave niveau og ikke ser ud til 

at stige foreløbig. Japanske BoJ og engelske BoE køber også op 

i 2018, og så længe der er centralbanker, der køber obligationer 

op, ser markedet ikke den store risiko for stigende korte renter. 

 n Tal for beskæftigelsen i USA for oktober viste, at beskæftigel- 

 sen steg med 261.000 personer.  Stigningen kommer efter   

 en korrigeret stigning på 18.000 i september, som var præget  

 af orkaner. Ledigheden i oktober faldt fra 4,2% til 4,1%.

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

 steg uventet til 2,9% i september, men er faldet til 2,4% i   

 oktober.

 n Både stigningen i beskæftigelsen og lønstigningen var lavere  

 end ventet set i lyset af tallene fra september.

 n Tal for beskæftigelsen for november annonceres på fredag.  

 Det er det sidste månedstal for arbejdsmarkedet inden FEDs  

 møde den 13. december. 

Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til oktober 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 Ser man på rentekurvens udvikling siden starten af året, har  

 der generelt set været et mindre fald i de korte renter og en  

 tilsvarende stigning i de lange renter. Det har været i tråd   

 med konsensusforventningen i markedet. Spørgsmålet er,   

 hvor de lange renter skal hen herfra. Udfasningen af ECBs   

  opkøbsprogram har ikke haft den store indflydelse på de     

 lange renter i Eurozonen eller Danmark, så påvirkningen af  

 renterne skal sandsynligvis komme fra andre markeder.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,20 624,65 635,61

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,40%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,04%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,62%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,68%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK har ligget stabilt de seneste uger, og der er ikke meget,  

 der kan ventes at rykke på det.

 n USD stabil efter sidste uges fald. Der er stadig nogen usikker- 

 hed om Trumps skattereform i USA, men generelt er markedet  

 afventende for tiden.

 n CHF svækkes, efter det ser ud til, at der kommer en koalitions- 

 regering i Tyskland. Markedet er generelt stille, og der er for  

 tiden ikke den store efterspørgsel på CHF.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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3M CIBOR 3M EURIBOR

PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3 m DKK  -0,30%

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. ECB venter stadig,  at renterne vil være lave   

 længe endnu. Første renteforhøjelse fra ECB ventes medio  

 2019. De korte danske renter er stabiliseret de seneste   

 uger, og der ventes ingen ændring i Nationalbankens rente- 

 satser foreløbig. Oktobers valutatal fra Nationalbanken viste,  

 at der stadig ikke er behov for aktivitet fra Nationalbanken  

 for at svække DKK.

 n De lange renter har været stabile den seneste uge.  Der   

 har været begrænsede bevægelser på aktiemarkederne efter  

 de seneste ugers fald. Det har været medvirkende til de små  

 bevægelser på rentemarkederne. En mulig ny regering i   

 Tyskland kan være med til at skabe en positiv stemning for  

 de lange renter i Europa på længere sigt.
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.


