
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Der er ordinært møde i ECB i denne uge. Markedet venter ingen ændringer i renterne, men afventer til   
 gengæld om der kommer nyt på mødet om en afslutning på ECBs opkøbsprogram i løbet af 2018.

 n Kongressens 2 kamre afholdt i sidste uge den halvårlige høring med den nye FED-chef Powell. Efterfølgen- 
 de ændrer høringen ikke på, at markedet venter 4 renteforhøjelser fra FED i år - en i hvert kvartal, første  
 gang den 21. marts.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det tal for ledigheden i februar, der har markedets opmærksomhed.  
 Her ventes en stigning i beskæftigelsen på ca. 200.000 personer og en uændret ledighed på 4,1%.

 n I Eurozonen er det endelige tal for erhvervs- og industritilliden, detailsalget samt BNP for 4. kvartal 2017,  
 der er på dagsordenen. 

 n I Danmark kommer der tal for industriproduktionen og udviklingen i boligpriserne for 2017 i denne uge.
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AKTUELT
ITALIEN RYKKER I POPULISTISK RETNING

Der var parlamentsvalg i Italien i søndags til både Senatet og 

Underhuset. I skrivende stund er ikke alle stemmer talt op, men 

det foreløbige resultat tegner til et lidt mudret parlament, hvor 

ingen koalition har flertal alene. Der var markant fremgang til 

protestbevægelserne på bekostning af de etablerede partier, 

hvilket ikke gør det nemmere at få dannet en handlekraftig re-

gering. Nu går arbejdet i gang med at få dannet en ny regering, 

og det er op til den italienske præsident at udpege en forhand-

lingsleder, der kan forventes at samle et flertal bag sig. Ingen 

af fløjene har selv et flertal, så der skal sandsynligvis laves en 

bred koalition. Markedet har udvidet renteforskellen mellem 

tyske- og italienske statsobligationer, da usikkerheden om pro-

testbevægelsernes indflydelse på den fremtidige politik er stor.

TYSKLAND FÅR ENDELIG EFTER 5 MÅNEDER EN NY REGERING

Det 2017-valg Europa forventede ville blive mindst dramatisk 

endte med at blive det valg, hvor det tog længst tid at få dannet 

en ny regering. Der var også i Tyskland en tilbagegang for de 

etablerede partier og fremgang for det EU- og indvandrerkritiske 

AfD. Kansler Merkel prøvede i første omgang at afløse den hidti-

dige SDP-koalition (2013 til 2017) med en ny koalition med de li-

berale i FDP og de Grønne. Det lykkedes ikke, og der har gennem 

længere tid været forhandlet med socialdemokraterne i SPD om 

en ny koalition. Markedet har bidt mærke i, at kansler Merkel har 

måtte åbne pengepungen  og afgive finansministerposten til SPD 

for at få dem med i regering. Positivt er det, at den tysk-franske 

akse i EU kan fortsætte den foreslåede reformkurs, og Merkels 

parti CDU får tid til at finde en afløser for hende til det næste valg.

 n Det foreløbige resultat af det italienske valg tyder på, at det  

 er vanskeligt at få dannet en stabil og dermed handlekraftig  

 regering. Siden 1945 har Italiens regeringer sjældent overle- 

 vet et år, og den risiko er også til stede efter dette valg. 

 n Der er et nyt valgsystem gældende denne gang. 36%   

     fordeles ved, at vinderen-tager-det-hele, og 64% fordeles   

 proportionalt a la det system, vi har ved et dansk folketings- 

 valg. Der skal vælges 630 medlemmer til Underhuset (Lower  

 House) og 315 til Senatet (Upper House). Valgsystemet favori- 

 serer dannelsen af koalitioner inden valget.

 n Centrum-højre (Centre-right) består af Berlusconis Forza   

 Italia, Lega Nord og Brothers of Italy.  Centrum-venstre   

 (Centre-left) består af det nuværende regeringsparti   

    Democratic Party og en række mindre partier, og i midten   

 ligger det ”nye” parti 5-stjerne bevægelsen (Five Star Move- 

 ment). 
Fordelingen af stemmer ved det italienske valg 4. marts 2018

Kilde: Danske Bank



 n Markedet forventer stort set uændrede renter i den korte   

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

 på, at ECB eller Nationalbanken har planer om at hæve de   

 officielle renter i løbet af 2018. Det har sat sig i de korte mar- 

 kedsrenter 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   

  stigende, men er fortsat relativt lave. Den gradvise stigning  

 i de lange renter siden nytår ser ud til at være afløst af et nyt  

 rentefald. Markedet venter, at den begrænsede og gradvise  

 stigning i de lange renter vil vende tilbage set i lyset af den  

 positive økonomiske udvikling i USA og Eurozonen.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,67 604,75 645,64

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,60%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,26%

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.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK holder nærmest uændret niveau mod EUR, efter de finan- 

 sielle markeder igen tilsyneladende er faldet til ro.

 n USD stabiliseret den seneste uge. FED-chef Powells høring i  

 kongressen bekræftede, at de amerikanske renteforhøjelser  

 fortsætter i 2018. Denne uge afventer markedet ledighedstal  

 for februar på fredag. 

 n CHF stabiliseret de seneste uger. Med begyndende ro i   

 markedet mister CHF lidt af sin betydning som flugtvaluta  

 under uro.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%

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 måneder 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. Overskuddet på betalingsbalancen kan få National- 

 banken til at holde de korte DKK renter tæt på ECBs renter i  

 længere tid.

 

 n Efter en længere periode med rentestigninger i den lange   

 ende af markedet har renterne været faldende den seneste  

 uge op til det italienske valg og tyske SPDs afstemning om  

 regeringsdannelse. Markedet afventer kommende tal for   

 amerikansk ledighed for februar, ECB-møde på torsdag samt  

 FED-mødet den 21. marts.    
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.


