
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n På sidste uges møde i FED kom der som ventet ingen ændring i renten. 

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren og han- 
 delsbalancen, der har markedets opmærksomhed.

 n I Eurozonen er det bl.a. tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren, der er på dagsordenen. 

 n I Danmark kommer der tal for handels- og betalingsbalancen i denne uge.

 n Markedets opmærksomhed er rettet mod den seneste tids globale aktiefald, samtidig med at de lange   
 renter er begyndt at stige. Det ventes at fylde en del i kommende analyser om den fremtidige udvikling på  
 aktie- og obligationsmarkederne.
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AKTUELT
FED-CHEF JANET YELLENS SIDSTE MØDE.

Sidste uges møde i FED var formand Yellens sidste møde inden 

det nuværende FED-medlem Jerome Powell tiltræder som for-

mand. Yellen fratræder FED efter mødet, og der er herudover en 

række nye navne i FEDs rentekomite. Det er dels den årlige tur-

nus blandt medlemmerne af de regionale FED-afdelinger i USA, 

og dels fordi flere medlemmer er trådt ud af FED de seneste må-

neder. Under normale omstændigheder er der 12 medlemmer 

af FEDs rentekomite. Med Yellens udtræden er der 8, hvor det 

ventes at et nyt medlem er udpeget i tide til FEDs næste møde i 

marts, så der vil være 9 stemmeberettigede medlemmer. De sid-

ste 3 medlemmer ventes udpeget i løbet af første halvår 2018. 

Samlet set venter markedet ikke, at udskiftningen i FED vil få væ-

sentlig indflydelse på den fremtidige rentepolitik. Der var ingen 

forventning til, at FED ville ændre på renten på mødet og det 

holdt stik. Mere interessant er, hvad vi kan forvente af FED i løbet 

af 2018. Der kom ingen nye økonomiske forventninger fra FED på 

mødet, så opmærksomheden var rettet mod de signaler, FED gi-

ver for udsigterne fremadrettet. I pressemeddelelsen efter mødet 

fremgik det, at FED mener, at den økonomiske udviklingen i USA 

er blevet styrket siden det seneste møde i december. Det er med 

til at bekræfte markedets forventning om, at FED vil hæve renten 

med 0,25% på det kommende møde den 21. marts. Interessant 

er det også, at FED i meddelelsen lægger vægt på, at inflations-

udsigterne ser mere positive ud. Det kunne så bekræftes ved fre-

dagens beskæftigelsestal, hvor lønstigningerne tog et hop fra 

2,5% til 2,9%. Markedet holder fast i forventningerne om 3 forhø-

jelser fra FED i år, men læner sig mere mod 4 end 2 efter mødet.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for januar viste en stigning   

 på 200.000 personer. Ledigheden i januar var uændret   

 4,1%. Tallet var væsentligt højere, end markedet havde for- 

 ventet.

 n Lønstigninger viste en større stigning end ventet og ligger  

 nu på 2,9% på årsbasis. Det kan være en kilde til bekymring  

 for FED, såfremt lønstigningerne nu begynder at stige krafti- 

 gere end de hidtige 2,5% på årsbasis.

 n For 2018 venter markedet fortsat fald i ledigheden, dog i et  

 langsommere tempo. Ser man på gennemsnittet over   

 væksten i nye job i 2017, har det været faldende kvartal   

 efter kvartal. Markedet venter, at det vil fortsætte i år.

Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til januar 2018.

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

    ende af markedet. Der er for tiden ikke meget, der tyder   

    på, at hverken ECB eller Nationalbanken har planer om at   

 hæve de officielle renter i løbet af 2018. Det har sat sig i de  

 korte markedsrenter i EUR og DKK, der har handlet på samme  

    lave niveau i adskillige måneder. Markedet venter, at denne  

 tendens med uændrede korte markedsrenter vil fortsætte   

 langt ind i 2018 og ikke påvirkes af de stigende lange renter.

 n I den lange ende af rentemarkedet har renterne været sti-  

 gende, men er fortsat lave. Der er flere årsager, men det er  

 primært udsigten til et pænt globalt økonomisk opsving, der  

 på sigt driver inflationen og dermed også renterne højere.  

 Ultimo året ventes de lange renter at ligge på et lidt højere  

 niveau end i dag.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,28 598,21 641,41

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,63%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,23%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,73%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,76%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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 n Efter længere tids langsom svækkelse er DKK fortsat med at  

 styrkes mod EUR, men handler indenfor et meget snævert   

 kursspænd.

 n USD handler fortsat meget svagt mod EUR og DKK. Det er   

     mere end 3 år siden, at USD sidst var under DKK 6,00. Den  

 amerikanske finansminister har nævnt, at en svag USD er   

 positivt for USAs handelsbalance, hvilket har skubbet USD  

 nedad.

 n CHF styrkes igen mod EUR og DKK efter en længere periode  

 med svækkelse af CHF.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,31%

Euribor 3M EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile i de  

    første uger af 2018. Selv om ECB har strammet tonen en   

  smule, venter markedet først en renteforhøjelse i 2019.  

 n De korte danske renter er stabiliseret de seneste uger, og   

 der ventes ingen ændring i Nationalbankens rentesatser   

 foreløbig. Valutatal i januar fra Nationalbanken viste, at   

 der for 10. måned i træk ikke er behov for aktivitet fra   

 Nationalbanken for at svække DKK.

 

 n De lange renter er steget det meste af januar, dog fra et   

    meget lavt niveau. Markedet ser udviklingen med stigende  

 renter fortsætte den kommende tid, da den økonomiske   

    udvikling globalt set ser positiv ud, samtidig med at inflati- 

 onsforventningerne så småt er begyndt at være stigende.  

  
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.


