
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Fra USA kommer der nye tal for erhvervstilliden for servicesektoren og handelsbalancen.

 n I Eurozonen er det primært tal for detailsalget, der er på dagsordenen. 

 n I Danmark kommer der tal for industriproduktionen og Nationalbankens valutareserve for maj i denne uge.

 n Den politiske krise i Italien har fået de lange renter i bl.a. Tyskland og Danmark til at falde. Udnævnelsen  
 og den forventede godkendelse af den nye regering kan få markedet til at falde til ro på kort sigt.

 n Højere end ventede inflationstal fra Eurozonen for maj har fået markedets opmærksomhed på ECBs møde  
 den 14. juni tilbage på radaren. Desuden holder markedet øje med udtalelser fra ECB op til mødet.

 n Præsident Trump øger handelskrigen ved at annoncere told på bl.a. aluminium og stål overfor EU.

 n Med til at øge usikkerheden er muligheden for et valg i Spanien efter regeringen blev væltet ved et mistil- 
 lidsvotum.
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INFORMATION

AKTUELT
SITUATIONEN I ITALIEN SET I EN HISTORISK KONTEKST.

Der er netop udnævnt en ny regering i Italien efter en turbu-

lent politisk- og økonomisk uge. Selv med udnævnelsen af den 

nye regering er det vanskeligt at give et fuldstændigt billede af 

de formodede økonomiske konsekvenser for renter og valuta i 

Eurozonen og Danmark. Først og fremmest kan man konkludere, 

at de økonomiske udfordringer Italien står overfor, ikke er af nye-

re dato. Ser man på historiske data fremgår det, at den italienske 

statsgæld i % af BNP er på det højeste niveau (ca. 130%) siden 

man startede med at måle gælden i 1861. En af årsagerne til den 

høje og stigende gæld er den næsten permanent lave økonomi-

ske vækst. Den gennemsnitlige vækst siden 1999 har været 0,5%, 

hvilket blandt EU-landene kun ”overgås” af Grækenland. Går man 

endnu længere tilbage og ser på væksten over de seneste 50 år 

er Italiens placering kun marginalt bedre. Det har også sat sine 

spor i afkastet på italienske fordringer, hvor særligt aktierne har 

givet et lavt afkast siden 1999 sammenlignet med resten af EU. 

I forløbet op til indførslen af  EUR har den italienske lire været 

devalueret med 24% fra 1990 til 1999 kun overgået af græske 

drachmer. Som medlem af EUR er en devaluering ikke mulig for 

at hjælpe italiensk økonomi, hvor ledigheden stadig holder sig 

over 11% i april mod 8,5% i Eurozonen samlet set. Fremadrettet 

hjælper det ikke, at Italiens demografiske udvikling trækker i den 

forkerte retning. Ifølge en analyse fra FN vil den arbejdsdygtige 

del af befolkningen falde med 24% frem til 2050. Der er altså nok 

at tage fat på for den nye regering. Første test bliver på EU-top-

mødet i slutningen af juni og efter sommeren kommer forhand-

linger om næste års budget, der vil følges med interesse i EU.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for maj viste en stigning   

     på 223.000 personer. Ledigheden i maj faldt fra 3,9% til 3,8%,  

 den laveste observation i næsten 20 år. Tallet for beskæftigel- 

 sen var en smule højere end markedets forventning.

 n De årlige lønstigninger steg igen til 2,7%, hvilket stadig er  

 lavt set i lyset, at ledigheden er helt nede på 3,8%.

 n Tallene er vigtige for FED for at vurdere fremgangen i ameri- 

 kansk økonomi samt udviklingen i inflationen.

 n De seneste tal ændrer ikke på markedets opfattelse af at FED  

 hæver renten med 0,25% på det kommende møde den 13.  

 juni. 

Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til maj 2018

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

     ende af markedet. De korte markedsrenter i EUR og DKK   

 har handlet på samme lave niveau i adskillige måneder.   

 Markedet venter, at de uændrede korte markedsrenter vil  

    fortsætte langt ind i 2018. Med risikoen ved udviklingen i   

 Italien er forventningerne til en renteforhøjelse fra ECB skub- 

 bet hen mod ultimo 2019 fra medio 2019. 

 n I den lange ende af rentemarkedet har udviklingen i Italien,  

 FEDs referat angående inflationen og bevægeligheden i flere  

 udviklingslandes valutaer trukket de lange renter ned igen.  

 10-årige amerikanske renter er under 3% nu og både lange  

 danske og eurorenter er faldet den seneste uge. Markedets  

 risikoappetit er på retur og investorerne søger derfor mod de  

 sikre markeder for tiden. 

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,26 636,14 644,71

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,44%

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.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK styrkes langsomt men sikkert ned mod 744 overfor EUR.  

 Det er primært Italien, der er årsagen og DKK nærmer sig det  

 niveau, hvor Nationalbanken tidligere har solgt DKK for at   

 undgå en utilsigtet styrkelse.

 n USD er fortsat stærk og ligger nu på det højeste niveau siden  

 november. Det er primært en flugt til en sikker havn bl.a. i   

    takt med at markedets usikkerhed om den politiske situation  

 i Italien fastholdes, men også tvivlen om et topmøde mellem  

 USA og Nordkorea trækker USD højere.

 n CHF stiger bl.a. som sikker havn pga. situationen i Italien.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER
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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 pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile i de  

     første måneder af 2018. ECB har tidligere på året lagt op til  

 et gradvis stop for den nuværende lempelige pengepolitik. 

  Set i lyset af krisen med Italien kan ECB beslutte at udsætte 

 lempelsen. Der er møde i ECB den 14. juni. Den første rente- 

 forhøjelse ventes stadig ultimo 2019.  

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

 dring i Nationalbankens rentesatser før 2019. 

 

 n De lange renter er fortsat faldet den seneste uge.  Blandt   

 årsagerne er Italien, Nordkorea, usikkerhed om antallet af  

 renteforhøjelser fra FED, uro om den tyrkiske valuta og svage  

 økonomiske nøgletal fra Eurozonen. Markedets risikoappetit  

 er derfor faldende og usikkerheden ventes at bestå en rum  

 tid endnu. 
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.


