
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Eskalering af handelskrigen mellem Kina og USA efter Trump vil beskatte varer fra Kina med 25% i stedet  
 for de tidligere nævnte 10%. Der kan forventes en form for gengældelse fra Kina, men håbet om en for-  
 handlingsløsning eksisterer stadig.

 n FED ændrede som ventet ikke på renten på sidste uges møde.

 n Fra USA kommer der først og fremmest nye tal for forbrugerpriserne på fredag.

 n I Eurozonen er det primært nye tal for handels- og betalingsbalancen fra Tyskland og Frankrig, der offent- 
 liggøres.

 n I Danmark offentliggøres tal for industriproduktionen og inflationen i denne uge.
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AKTUELT
FED HOLDER SIG I RO INDTIL SEPTEMBER.

På FEDs møde i sidste uge blev renten som ventet holdt uændret. 

Der var ingen pressekonference eller nye økonomiske prognoser 

fra FED i denne omgang. Markedet har hæftet sig ved, at FED-

chef Powell tidligere har udtalt, at han ikke kan se, hvad der skal 

forhindre FED i at fortsætte med renteforhøjelserne, mens andre 

medlemmer af FED er mere bekymrede for fladningen af den 

amerikanske rentekurve på det seneste. Desuden kan den eskale-

rende handelskrig være medvirkende til at bremse fremgangen i 

amerikansk økonomi, men FED virker ikke så bekymret. Den lave 

ledighed ventes at presse lønningerne, og dermed inflationen, 

lidt højere over tid. Markedet venter, at FED hæver renten på mø-

det den 26. september med 0,25% og igen til december. Næste 

år ligger der 2-3 yderligere renteforhøjelser fra FED og venter.

VÆKSTEN SVIGTER I EUROZONEN I 2. KVARTAL.

Der kom nye tal for udviklingen i Eurozonens økonomi i 2. kvar-

tal i sidste uge. Efter et skuffende 1. kvartal havde markedet sat 

næsen op efter en forbedring i 2. kvartal. Det skete ikke og flere 

analytikere hæftede sig ved, at der ikke rigtig er flere undskyld-

ninger tilbage for den skuffende udvikling hidtil i 2018. Den so-

lide fremgang på jobmarkedet med tiltagende lønstigninger og 

fortsat lave renter har ikke alene kunnet drive økonomien frem-

ad. Det har tidligere været eksporten, som til en vis grad har væ-

ret omdrejningspunktet for økonomien i Eurozonen, men her ser 

tallene for 2. kvartal lidt skuffende ud. Herudover er der optræk 

til en global handelskrig, som kan begrænse eksporten yderli-

gere. Samtidig kom der også tal for inflationen. De var lidt højere 

end ventet, men ikke nok til, at ECB vil ændre på den førte politik.

 n Tal for ledigheden i USA i juli viste, at der blev skabt 157.000  

 nye job, mens ledigheden faldt fra 4% til 3,9%.

 n Det vigtige tal for lønstigningerne ramte som ventet 0,3% i  

 juli svarende til 2,7% for de seneste 12 måneder.

 n Den gennemsnitlige jobskabelse pr. måned hidtil  i 2018 er  

 lidt højere end gennemsnittet for 2017. 

 n Den amerikanske centralbank - FED - har et særligt øje på   

 lønstigningerne i forhold til udviklingen i inflationen.   

 Seneste  tal for inflationen var lavere end ventet.

 n Med en vækst i USA på 4,1% i 2. kvartal og en forventning   

 om, at det vil fortsætte, er der meget, der taler for, at væksten  

 kan være medvirkende til 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 arbejdsmarke- 

 det igen. 
Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til juli 2018

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 n I den korte ende af markedet er renterne fortsat uændrede.  

 Seneste inflationstal for Eurozonen viste en lidt højere stig- 

 ning end ventet. Det ventes ikke at ændre på forventningen  

 til, at ECB først hæver renten tidligst til september 2019.

 n I den lange ende af rentemarkedet har renterne over det   

 meste af juli holdt sig på et lavt niveau. Markedet ventede en  

 længere periode uden de store bevægelser, men sidste uges  

 3 centralbankmøder har uventet fået de lange renter ind i   

 en stigende tendens fra det nuværende meget lave niveau.  

 Frasalget kom dels fra Japan, hvor markedet frygtede, at   

 centralbanken (BoJ) ville stramme (det skete ikke) og dels   

 fra det forhøjede salg af amerikanske statsobligationer fra  

 FED ved de kommende udstedelser. Aktiviteten er stadig   

 begrænset pgr. a. sommerferie i Europa og USA.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,26 642,43 646,30

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,50%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,12%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,62%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,68%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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 n DKK svækkes mod EUR i et tyndt marked. Tilsyneladende har  

 der været omveksling i forbindelse med et virksomhedskøb.

 n USD får medvind i valutamarkedet ovenpå den tiltagende   

 handelskonflikt mellem USA og Kina. Desuden viser nøgletal  

 en stærkere udvikling i USA end i EU, som også støtter USD.

 n CHF stiger mod EUR og DKK. Det er igen ”flugten” til de sikre  

 markeder i forbindelse med eskaleringen af handelskrigen  

 mellem USA og Kina, der er den primære årsag.

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.

 n De korte EUR-renter ligger uændrede efter ECBs fastholdelse  

 af, at en renteforhøjelse tidligst kan komme efter sommerfe- 

 rien 2019. Markedet ser stadig en overvejende sandsyn-  

 lighed for, at den første renteforhøjelse tidligst kommer 2.  

 halvår 2019.  

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

    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   

 renteforhøjelse. 

 

 n De lange renter er mod forventning steget efter en længere  

 periode med svagt faldende renter. I lighed med JPY og CHF  

 er USD en af de valutaer, markedet søger mod i urolige tider.  

 Det er handelskonflikten mellem USA og Kina, der lige nu   

 er den toneangivne begivenhed for rente- og valutamarke- 

 derne.
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.


