
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for ledigheden, handelsbalance og erhvervstillid for servicesekto- 
 ren, alle tal for februar.

 � I Eurozonen er det primært de endelige tal for vækst og investeringer i 4. kvartal, investortilliden samt er- 
 hvervstilliden for industri- og service i februar, der er på dagsordenen.

 � I Danmark rettes opmærksomheden mod nye tal for Nationalbankens valutareserve for februar.
 � Handelsforhandlingerne mellem Kina og USA nærmer sig sin afslutning og det ventede møde mellem lan- 

 denes statsledere forventes at være den 27. marts.
 � Kinas Nationalkongres samles i denne uge. Der kan ventes nye økonomiske forcast for de kommende år i  

 løbet af kongressen.
 � Der er møde i ECB på torsdag. Markedet ser en mulighed for, at ECB vil annoncere en udskydelse af den   

 ventede renteforhøjelse til ”sent i 2019” i stedet for ”efter sommeren 2019”.
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AKTUELT
26 DAGE TIL BREXIT. HVOR STÅR VI I DAG?
Efter planen forlader Storbritannien (UK) EU den 29. marts i år.  
Der har tilsyneladende været forhandlet om betingelserne for 
UKs udtræden siden 2017, men det er først de seneste 6 måne-
der, der for alvor er kommet fart i forhandlingerne. I flere om-
gange er den aftale, som Theresa May forhandlede på plads med 
de øvrige 27 EU-lande, blevet afvist af det britiske parlament og i 
skrivende stund står UK til at forlade EU uden en aftale med min-
dre Theresa May får overtalt det britiske parlament til at godken-
de en form for aftale eller forlænge perioden inden udtræden 
fra 29. marts. Alternativt kan der afholdes en ny folkeafstemning 
i UK om medlemskabet, men den mulighed ser ud til at være 
skubbet til hjørne for tiden. I den følgende uge vil markedets 
opmærksomhed igen være rettet mod nye afstemninger i det 

britiske parlament. Den 12. marts ventes en ny afstemning om 
den hidtil afviste aftale. Ved et forventet nej, vil May dagen efter 
forsøge med en afstemning om UK ønsker at forlade EU uden en 
aftale. Her ventes også et klart nej fra parlamentet, så den sidste 
afstemning den 14. marts vil være om parlamentet støtter en for-
længelse af udtræden af EU. Hvor der er konsensus i markedet om 
udfaldet af de 2 første afstemninger, er der tvivl om længden på 
den forlængelse som det britiske parlament ønsker og hvor lang 
en forlængelse de 27 EU lande er villige til at give.  Jo længere en 
forlængelse, jo større sandsynlighed for en ny folkeafstemning, 
der kan resultere i at UK bliver i EU. Desuden kan nye forhand-
linger med EU resultere i et bortfald eller i en spiselig ændring 
af det kritiske bagstop mht. grænsen mellem UK og Irland. Det 
kan på sigt få parlamentet til at stemme for en ny aftale med EU.

 � Der ventes nye tal for ledigheden for februar i USA på fredag.  
 Markedet venter en fremgang i beskæftigelsen på i omegnen  
 af 200.000 personer og en ledighed på 3,9 - 4%. Det vil så   
 være 101 måned i træk med en positiv vækst i amerikansk   
 beskæftigelse.

 � Det vigtige tal for lønstigningerne ventes fastholdt på 3,2%  
 for de seneste 12 måneder.

 � Det ventes at betyde en fortsat stabil udvikling i inflationen,  
 hvilket kan retfærdiggøre FEDs afventende holdning med   
 fremtidige renteforhøjelser.

 � FED-chef Powell har nævnt, at det er udviklingen i inflatio- 
 nen, der er en væsentlig faktor for FEDs øjeblikkelige pause  
 med rentestigninger.

 � Der er for tiden flere ledige job, end der officielt er ledige   
    iflg. statistikken. Det peger på et fortsat stramt arbejdsmar- 
 ked.

Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til januar 2019

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 � De korte renter fastholder det lave niveau, der er set gen-  
 nem adskillige år. Det var i marts 2016, at ECB sænkede   
 renten til det nuværende lave niveau på -0,4%. De korte   
 markedsrenter i Eurozonen og Danmark har været negative      
 endnu længere, og der er ikke meget, der tyder på, at de   
 korte renter ligger til at stige de nærmeste mange måneder.

 � I den lange ende af markedet er renterne steget efter en   
 længere tids faldende tendens. En afslutning på handelskon- 
 flikten mellem USA og Kina har været en af de primære årsa- 
 ger til opbremsningen af rentefaldet den seneste uge. Som  
 tidligere nævnt er de lange renter ligeledes styret af udviklin- 
 gen i de økonomiske nøgletal. Her ventes det, at ugens nye  
 tal for amerikansk ledighed for februar vil være retningsgi- 
 vende.  

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,14 658,85 658,31

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,30%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,84%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,35%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,41%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK handler uændret mod EUR for tiden. Markedet venter, at  
 udbyttebetalingen til udenlandske investorer på danske   
 aktier kan give lidt bevægelse i DKK i løbet af marts og april.

 � USD stabiliseret mod DKK den seneste uge. Markedet afventer  
 nyt om handelsforhandlingerne mellem Kina og USA og udvik- 
 lingen i de vigtige amerikanske ledighedstal for februar.  

 � CHF fastholder det stærkere niveau selv efter, at investorernes  
 risikoappetit er tiltaget. Udviklingen i CHF ventes trods dette  
 fortsat at afhænge af markedets appetit på risiko.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,32%
Euribor 3M EUR  -0,31%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger fortsat uændrede. Svage øko-  
    nomiske nøgletal fra Eurozonen -  især den lavere end ven- 
 tede inflation for februar - og en forventet udskydelse af den  
 første renteforhøjelse fra ECB, er de primære årsager.

 � De korte danske renter ligger uændrede. Efter den seneste  
 styrkelse af DKK er al snak om en selvstændig renteforhøjelse  
 fra Nationalbanken forduftet. 

 � De lange renter har været let stigende i den forløbne uge.   
 Det er primært udviklingen i de økonomiske nøgletal,   
 der driver retningen på renterne. Samtidig skeles til den  
  snarligt ventede handelsaftale mellem Kina og USA, samt   
 udviklingen i Storbritannien med Brexit.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 væsentlige 
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.


