
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for inflationen og handelsbalancen.
 � I Eurozonen er det primært endelige tal for erhvervstilliden for industri- og servicesektoren samt detailsal- 

 get, der er på dagsordenen.
 � Fra Danmark kommer der nye tal for inflationen for april og marts-tal for handels- og betalingsbalancen.
 � På mødet i den amerikanske centralbanks rentekomité blev der som ventet ikke ændret på renten.
 � Olieprisen er faldet fra det tidligere højdepunkt på USD 75 pr. tønde til i omegnen af USD 70. Øget produk- 

 tion fra flere olielande kompenserer for iransk olie, som igen er omfattet af sanktioner fra USA.
 � Inflationen i Eurozonen i april steg mere end ventet. Den væsentligste årsag er, at påsken i år lå i april   

 og ikke i marts som i 2018.
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AKTUELT
FED OG BOE HOLDER IKKE UVENTET RENTERNE I RO.
Det kom ikke som den helt store overraskelse, at FED fastholdt 
deres styringsrente i intervallet 2,25 - 2,5% på mødet i sidste 
uge. FEDs rentekomité vurderer, at renterne for tiden er pas-
sende, og der er ingen grund til at ændre renten i øjeblikket. 
FED ser stadig pæn fremgang i amerikansk økonomi, særligt på 
jobmarkedet. Den største kilde til uro for FED er den lidt svage 
udvikling i inflationen, der er set på det seneste. Der er en vis 
undren over, at det stramme arbejdsmarked endnu ikke har 
medført større stigninger i lønningerne, men markedet forven-
ter, at det kun er et spørgsmål om tid, før det sker og medvirker 
til at få inflationen op mod FEDs mål på ca. 2% igen. Med øget 
fokus  på inflationen fra FED venter markedet ikke, at FED vil 
ændre på renten foreløbig. Efter det seneste møde i marts var 

der flere markedsdeltagere, der begyndte at forvente en mulig 
rentenedsættelse fra FED, såfremt svagheden i amerikansk øko-
nomi fra efteråret 2018 ville fortsætte. Det har ikke været tilfæl-
det, så nu ser markedet, at næste bevægelse i renterne er op. 
Spørgsmålet er hvornår vi ser en kommende forhøjelse. Her ser 
det ikke ud til, at der sker noget før på den anden side af nytår. 
FED fremhæver stadig, at fremtidige renteændringer er baseret 
på udviklingen i de amerikanske nøgletal. Ligeledes fastholdt 
den britiske centralbank (BoE) deres renter på mødet i sidste 
uge. Brexit er den store usikkerhed for BoE (og for resten af mar-
kedet), så de økonomiske nøgletal er rykket lidt ned i priorite-
ringsrækken for BoE. Udviklingen på arbejdsmarkedet kan dog 
blive den faktor (når Brexit forhåbentlig er vel overstået), som 
kan få BoE til gradvist at hæve renten fra de nuværende 0,75%.

 � Seneste tal for ledigheden for april i USA viste en impone-  
 rende fremgang i beskæftigelsen på 263.000 og et fald i   
 ledigheden fra 3,8% til 3,6%. 

 � Det var 103. måned i træk med en positiv vækst i amerikansk  
 beskæftigelse.

 � Der er 7,6 mio. ledige job i USA, hvilket er 1,4 mio. flere, end  
 der er ledige i følge de officielle statistikker.

 � Det vigtige tal for lønudviklingen steg med 3,2% for de   
    seneste 12 måneder. Lønudviklingen har længe ligget   
 omkring de 3,2% på årsbasis.

 � FED nævnte på deres møde i sidste uge, at inflationen   
 ”midlertidigt” var lav, hvilket lønudviklingen er med til at   
 bekræfte.

 � Ledighedstallet er ofte kaldt ”kongen af nøgletal”,  fordi det  
 er det væsentligste tal for FED, når de skal vurdere udviklin- 
 gen i amerikansk økonomi.

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

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 � De korte renter fastholder det lave niveau, der er set gen-  
    nem adskillige år. Som det ser ud lige nu, er der ikke meget,  
 der tyder på, at ECB eller FED vil hæve renten foreløbig.   
    Der er derimod forventning om, at der kan komme en   
    rentenedsættelse fra ECB i løbet af 2020. På det seneste møde  
 aflivede FED selv muligheden for en rentenedsættelse, mens  
 en renteforhøjelse fra FED igen har lange udsigter under den  
 nuværende økonomiske situation. 

 � I den lange ende af markedet fastholder renterne et uæn-  
 dret niveau. Der har været flere muligheder for stigende   
 renter den seneste tid, men det har ikke rigtigt slået   
    igennem. Centralbankernes tilbageholdenhed med at hæve  
 renterne lægger tilsyneladende et låg på de lange renter, og  
 fastholder det lave niveau.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,59 667,38 656,31

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,13%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,63%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,14%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,20%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � Udbyttebetalingen til udenlandske investorer på danske aktier  
 har holdt DKK fast på et svagt niveau mod EUR. Med udgan- 
 gen af april ventes DKK igen gradvist at styrkes. 

 � USD holder niveauet fra de seneste uger. En rentenedsættelse  
 i USA kommer næppe på banen, og det holder hånden under  
 USD. Pæne nøgletal er med til at holde USD stabil. 

 � Udviklingen i CHF ventes fortsat at afhænge af markedets   
 appetit på risiko. På det seneste har risikovilligheden været  
 stigende, og det afspejler sig i et fald i CHF mod bl.a. DKK.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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RENTE
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,34%
Euribor 3M EUR  -0,31%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger fortsat uændrede. ECBs melding  
 om lave korte renter længe endnu og markedets forventning  
 om en mulig rentenedsættelse fra ECB indenfor et år, fasthol- 
 der de korte EUR-renter på det nuværende niveau.

 � De korte danske renter ligger uændrede. På trods af en svæk- 
 ket DKK i valutamarkedet venter markedet ikke en selvstæn- 
 dig dansk renteforhøjelse. Nationalbanken har ikke støtteop- 
 købt DKK i valutamarkedet i april måned.

 

 � De lange renter fastholder det lave niveau efter påsken. Flere  
 analytikere har rejst spørgsmålet, ”hvad kan få renten til at  
 stige?” I sidste uge steg olieprisen til det højeste niveau i   
 adskillige år uden effekt på de lange renter, og det samme  
 var tilfældet, da USA rapporterede om meget stærk vækst i 1.  
 kvartal. Kun væksttal fra EU fik renten til at røre lidt på sig.

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.


