
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Efter 2 afvisninger i det britiske parlament af Theresa Mays brexitaftale med EU ventes nye forhandlinger  
 om en aftale, inden Storbritannien efter planen forlader EU den 29. marts.

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for erhvervstilliden for industri- og service for januar.
 � I Eurozonen er det primært tal for investortilliden samt service- og industritilliden for januar, der er på   

 dagsordenen. 
 � I Danmark rettes opmærksomheden mod nye tal for handels- og betalingsbalancen for december.
 � I USA afholder præsident Trump den årlige ”State of the Union” tale. Markedet venter, at han muligvis vil  

 annoncere en ny handelsaftale med Kina og kan sørge for, at finansiering af hans mur mod Mexico bliver  
 via en undtagelsestilstand i USA. Sidstnævnte kan skabe uro om USD på den korte bane.

 � Forhandlingerne om en handelsaftale mellem Kina og USA ser ud til at fortsætte i en positiv ånd. Der er  
 fortsat mulighed for en ny aftale, inden den midlertidige aftale udløber den 1. marts.
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AKTUELT
FED SIGNALERER TÅLMODIGHED MED RENTEFORHØJELSER
I sidste uge blev der afholdt møde i FEDs rentekomité (FOMC). 
Der var ikke forventninger om en renteforhøjelse på dette møde, 
da FED senest hævede renten i december. Fra 2019 har FED valgt 
at afholde et pressemøde efter hvert møde i stedet for kvartals-
vist. Det er nu et år siden, at Jerome Powell overtog formands-
stolen i FED, og han har implementeret en mere åben stil, hvad 
pressemøderne er et udtryk for. I forhold til tidligere chefer i FED 
har markedet været mindre i tvivl om, hvordan FED så på ame-
rikansk økonomi med Powell ved roret. Der har derfor, frem til 
mødet i sidste uge, været en opfattelse i markedet af, at FED ville 
fortsætte den gradvise forhøjelse af den amerikanske rente med 
0,25% hvert kvartal i løbet af 2019. Det blev der lavet om på ved 
pressemødet hos FED. Det er blevet bemærket, at flere taler fra 

medlemmer af FOMC op til sidste uges møde har påpeget, at FED 
kunne være ”tålmodige set i lyset af den økonomiske og finan-
sielle udvikling og det begrænsede inflationspres”.  Det blev gen-
taget af Powell på sidste uges pressemøde. Uddybende nævnte 
han, at markedets forventninger til inflationen var faldende, 
hvilket er betydningsfuldt for FED, når den fremtidige rentestra-
tegi skal fastlægges. Markedet venter nu maksimalt 2 rentefor-
højelser i år ( juni og december), og herefter en pause før renten 
sandsynligvis sættes ned igen, såfremt markedets forventning 
om en nedgang i amerikansk økonomi i 2020 holder stik. De før-
ste tegn på, at den globale økonomi er i aftagen kommer dels fra 
Kina, men også Eurozonen har vist svaghedstegn på det seneste. 
Det kan også få betydning for renteudviklingen i Danmark, da de 
ventede rentestigninger kan blive udsat til et senere tidspunkt.

 � Nyeste tal for ledigheden i USA for januar viste en overras-  
 kende stærk jobskabelse på 304.000 personer. Ledigheden  
 steg til 4% på trods af fremgangen.

 � Det vigtige tal for lønstigningerne i januar blev 3,2% for de  
 seneste 12 måneder, ganske som ventet.

 � Det kan betyde en fortsat stabil udvikling i inflationen,   
  hvilket kan retfærdiggøre FEDs afventning med fremtidige  
 renteforhøjelser.

 � Den gennemsnitlige månedlige stigning i beskæftigelsen for  
 2018 blev 223.000 mod 179.000 i 2017.

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

 � Det er 100 måneder i træk, at der er en positiv vækst i be-  
 skæftigelsen i USA.

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

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 � Efter DKK har været svækket mod EUR i løbet af januar har  
 det vist sig at Nationalbanken igen i januar har støtteopkøbt  
 DKK. Denne gang er det for et mere beskedent beløb end i  
 december. Efterfølgende er DKK stabiliseret, og en ensidig  
 dansk renteforhøjelse er igen skubbet til hjørne. På længere  
 sigt venter markedet, at de korte renter vil være lave i lang  
 tid endnu.   

 � I den lange ende af markedet er renterne igen faldet i  
 den seneste uge. Det er bl.a. usikkerheden om Brexit, der får  
 investorerne til at fastholde de ”sikre” investeringer i form   
 af obligationer. Samtidig er amerikanske FED ved at trække  
 i land med hensyn til renteforhøjelser i år. Med stor sandsyn- 
 lighed  kommer den første forhøjelse ikke i marts, men først i  
 juni. 

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,53 653,93 652,94

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,31%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,86%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,36%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,39%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK er stabiliseret mod DKK efter Nationalbanken opkøbte  
 DKK i januar. Samtidig ligger det ikke til, at ECB hæver renten  
 tidligere end ventet, så en stabil DKK kan ventes fremadrettet  
 og en dansk renteforhøjelse ligger samtidig med ECB.

 � USD har været stabil den seneste tid. Usikkerhed om politik- 
 ken i USA, handelsaftale med Kina eller ej og stærke nøgletal  
 fastholder USD i den nuværende position. 

 � CHF er blevet svækket den seneste uges tid. Det er primært  
 en lidt svagere udvikling i den schweiziske økonomi, der   
 medfører, at renten ventes at blive holdt lav længe endnu.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

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

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger uændrede. ECB fastholder, at der  
 tidligst kan komme en renteforhøjelse fra ECB efter somme- 
 ren 2019. Svage økonomiske nøgletal ventes at udsætte   
 forhøjelsen til et senere tidspunkt.

 � De korte danske renter ligger uændret selv om der har været  
 støtteopkøb af DKK fra Nationalbanken i januar. En selvstæn- 
 dig dansk renteforhøjelse er lige nu skubbet ud i fremtiden. 

 � De lange renter har igen været let faldende den forløbne   
    uge. En afventende FED med hensyn til fremtidige rentefor- 
 højelser i USA har tilsyneladende tilsidesat stærkere ameri- 
 kanske nøgletal den seneste tid. En mulig handelsaftale med  
 Kina inden 1. marts er ligeledes med til, at der falder mere ro  
 over markedet lige nu.

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.


