
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der bl.a. tal for erhvervstilliden i oktober. Herudover er der møde i centralbanken (FED).
 � I Eurozonen er det primært detailsalget for september, der er på dagsordenen.
 � Fra Danmark offentliggøres nye tal for industriproduktionen i denne uge.
 � DKK handles på det svageste niveau overfor EUR siden 2016. Markedet ser kun en begrænset mulighed   

 for en renteforhøjelse fra Nationalbanken inden ECB i september 2019.
 � Kansler Merkels bebudede afgang fra posten senest i 2021 har kun kortvarigt haft indflydelse på renter og  

 valuta i Eurozonen.
 � Den økonomiske vækst i Eurozonen i 3. kvartal viste en skuffende udvikling. Der er ikke tegn på recession,  

 men en lav vækst ventes i de nærmeste kvartaler.
 � Inflationen i Eurozonen steg som ventet i oktober, men er stadig meget lav. Der ventes kun en langsom og  

 begrænset stigning i inflationen over de kommende 12 måneder.
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AKTUELT
HVAD BETYDER MIDTVEJSVALGET I USA?
Som det sikkert er læserne bekendt, er der valg til den amerikan-
ske Kongres på tirsdag. Kongressen er opdelt i 2 kamre. Der er 
dels Senatet med 2 medlemmer fra hver stat uanset befolknings-
størrelse og dels Repræsentanternes Hus med 435 medlemmer 
fordelt efter delstaternes befolkningstal. Der er valg til Kongres-
sen hvert 2. år, hvor alle medlemmer af ”Huset” er på valg, mens 
det er ca. 1/3 af Senatets medlemmer, der er på valg hvert 2. 
år. Lige nu har republikanerne flertal i begge kamre. Hvad der 
komplicerer markedets vurdering af valget til Senatet er, at af de 
35 medlemmer på valg er der 24 demokrater og ”kun” 11 republi-
kanere. Det betyder, at der er større risiko for at demokratiske se-
natorer kan tabe valget i de enkelte delstater og dermed cemen-
tere det republikanske flertal i Senatet. For ”Huset” ser det ud til 

at demokraterne skal vinde 25 mandater fra republikanerne for 
at få flertal i dette kammer. Det er markedets vurdering, at dette 
er muligt, dog afhængig af flere faktorer. Blandt dem er det vig-
tigt at gøre sig klart, at det ikke er præsidenten, der er på valg. 
Flere analyser peger på, at det har betydning for mange vælgere, 
som ikke vil stemme på Trump, men gerne på den lokale repu-
blikanske kandidat. Desuden opererer meningsmålingerne med 
”sikre” mandater til begge partier, hvilket betyder, at det er re-
lativt få mandater, der faktisk har en mulighed for at skifte fra 
et parti til et andet. I ”Huset” har demokraterne lagt flere sikre 
mandater, hvilket betyder, at der er en overvejende sandsynlig-
hed for at demokraterne vinder. Det kan resultere i en situation, 
hvor de 2 partier vil blokere for hinanden i de 2 kamre, og gøre 
det vanskeligt for Trump at gennemføre sin politik de næste 2 år.    

 � Tal for ledigheden i USA i oktober viste, at der blev skabt   
 250.000 nye job, mens ledigheden var uændret 3,7%. Det   
 er fortsat den laveste ledighed siden 1969.

 � Det vigtige tal for lønstigningerne ramte som ventet 0,3% i  
 oktober svarende til 3,1% for de seneste 12 måneder. 

 � Den forventede pæne vækst i USA ventes at fortsætte med at  
 trække ledigheden lavere over de nærmeste år. Der er stadig  
 en del amerikanere, der står udenfor arbejdsmarkedet. I   
 takt med, at den pæne vækst ser ud til at fortsætte, ventes  
 flere at træde ind på arbejdsmarkedet igen. 

 � Der er for tiden 7,14 mio. ledige job, hvilket er 1,2 mio. flere  
 end der officielt er ledige iflg. statistikken. Det peger på et  
 stramt arbejdsmarked.

 � Tallet ventes ikke at ændre på, at FED hæver renten næste   
 gang på mødet i december. Denne uges møde bliver   
 en rentemæssig non-event.

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

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 � I den korte ende af markedet har der ikke været væsentlige  
 ændringer gennem længere tid. Markedet har i en rum tid  
 ventet, at den første renteforhøjelse fra ECB ville komme i 2.  
 halvår 2019. Den blev bekræftet på ECB-mødet i forrige uge.

 � I den lange ende af rentemarkedet har renterne været   
 gradvist stigende siden starten af september. Stærke         
 nøgletal fra det toneangivende amerikanske marked samt  
    forventning om kvartalsvise renteforhøjelser i USA har dre- 
 vet udviklingen. De seneste uger har de faldende aktiemar- 
 keder standset stigningen i de lange renter. Markedet søger  
 ud af risikofyldte aktiver og søger for tiden mod de sikre   
 obligationsmarkeder i bl.a. USA, Tyskland og Danmark. Usik- 
 kerheden består for tiden om Italiens budget, Brexit og det  
 amerikanske midtvejsvalg.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,98 655,46 652,54

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,52%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,14%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,60%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,63%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK

VALUTAKURSER

580,00

620,00

660,00

700,00

02.11.17 02.01.18 02.03.18 02.05.18 02.07.18 02.09.18 02.11.18

KURS

CHF USD

-0,25%
0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
1,75%
2,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

RENTE

02.11.2018 03.08.2018

0,50%

0,70%

0,90%

1,10%

1,30%

1,50%

02.11.17 02.01.18 02.03.18 02.05.18 02.07.18 02.09.18 02.11.18

RENTE

DKK EUR

 � DKK fastholder det svage niveau mod EUR og er nu igen   
    under centralpariteten på 746,038. Markedet venter, at DKK  
 skal svækkes betydeligt før der bliver tale om støtteopkøb fra  
 Nationalbanken.

 � USD er stabil for tiden. Markedet har handlet indenfor et   
 snævert interval den seneste uge med bevægelige   
 aktiemarkeder og en politisk usikkerhed om valget i USA.

 � CHF agerer igen som den sikre havn i urolige tider. Det er   
 udviklingen i Italien om budgetdiskussionen med EU, samt  
 usikkerheden om Brexit, der holder CHF på det høje niveau.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER
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Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%
Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger uændrede. ECB-chef Draghi gen- 
 tog på forrige uges møde, at der tidligst kan komme en ren- 
 teforhøjelse fra ECB efter sommeren 2019.

 � De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  
    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   
  renteforhøjelse. Det på trods af, at DKK er svag for tiden. I   
 første omgang ventes Nationalbanken at støtteopkøbe DKK,  
 såfremt det bliver nødvendigt.

 

 � De lange renter har været svagt stigende den seneste uge.  
 Der har været en korrektion i aktiemarkederne efter den   
 seneste tids fald og det trak renterne lidt højere. På den korte  
 bane trækker usikkerheden om Brexit og Italien renterne i de  
 sikre markeder lidt lavere, mens den forventede økonomiske  
 udvikling forventes at trække de lange renter højere på 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.


