
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n På FEDs møde i onsdags blev renten som ventet holdt uændret.

 n Blandt de tal, der kommer fra USA i denne uge, er det tal for erhvervstilliden, markedet har fokus på.

 n I Eurozonen er det tal for industriproduktionen og detailsalget i september, der offentliggøres. 

 n I Danmark kommer der nye tal for inflationen i oktober samt handels- og betalingsbalancen.

 n Den amerikanske præsident Trump valgte som ventet FED-medlem Jerome Powell som ny chef for FED.   
 Han overtager formandsstolen fra Janet Yellen den 1. februar 2018.

 n Den nye FED-chef ventes at fastholde samme linje som den afgående Janet Yellen. Linjen med gradvise   
 renteforhøjelser og langsom reduktion af balancen, ventes at fortsætte.

 n Som ventet hævede Bank of England renten med 0,25% til 0,50% i sidste uge. Det var den første forhøjelse  
 siden 2007, og markedet ser endnu en forhøjelse i 2018 afhængig af udviklingen i inflationen.
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AKTUELT
FED LÆGGER OP TIL EN RENTEFORHØJELSE I DECEMBER

På FEDs møde i sidste uge holdt FED som ventet renten uændret 

samtidig med, at FED fastholder at ville mindske geninvesterin-

ger i markedet som besluttet på det seneste FED-møde i sep-

tember. Markedets største interesse lå i FEDs pressemeddelelse 

og indikationer om en renteforhøjelse i december. Markedets 

forventning om en kommende renteforhøjelse ligger på 90% 

sandsynlighed, og det blev ikke ændret efter FEDs møde. FED 

opgraderede deres forventninger til den amerikanske økonomi, 

og særligt det stærke arbejdsmarked har FEDs bevågenhed. Med 

stærke tal fra arbejdsmarkedet er FED af den overbevisning, at 

lønstigningerne, trods den begrænsede stigning for tiden, vil 

nærme sig FEDs mål på ca. 2% i løbet af de nærmeste år. En af 

markedets bekymringer angående FED er, at dels kommer der 

en ny formand for FED, og dels er der fortsat flere ledige plad-

ser i FED. Det kan være vanskeligt, at se FEDs samlede holdning 

til markedet og renteforhøjelser på længere sigt, når man ikke 

kender den endelige sammensætning af FED.  På trods af denne 

(mindre) usikkerhed er markedet fortsat overbevist om, at FED 

hæver renten med 0,25% på mødet den 13. december. Samtidig  

venter markedet op til 3 yderligere forhøjelser i løbet af 2018. 

Det skyldes den fortsatte fremgang i amerikansk økonomi og 

særligt det efterhånden stramme arbejdsmarked. Den største 

usikkerhed i den nærmeste fremtid er de foreslåede skattelet-

telser. Markedet frygter, at skattelettelser på dette tidspunkt i 

konjunkturen kan fremtvinge højere lønstigninger og dermed 

løfte inflationen mere og hurtigere, end FED bryder sig om. Det 

kan betyde flere renteforhøjelser fra FED, end det er ventet i dag.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for oktober viste, at beskæftigel- 

 sen steg med 261.000 personer.  Stigningen kommer efter   

 et fald på 33.000 i september, som var præget af orkaner.   

 Ledigheden faldt fra 4,2% til 4,1%.

 n Lønstigningen har ligget på 2,5% gennem længere tid og   

 steg uventet til 2,9% i september, men er faldet til 2,4% i   

 oktober.

 n Både stigningen i beskæftigelsen og lønstigningen var lavere  

 end ventet set i lyset af tallene fra september.

 n Ledigheden og inflationen er blandt de vigtigste parametre  

 for FED for at tilrettelægge rentepolitikken. 

 n Udover ledigheden er tal for væksten også vigtige for FEDs  

 vurdering af amerikansk økonomi. Væksten i 2. kvartal var   

    3,1% på årsbasis, og første estimat for 3. kvartal var 3%,   

    lidt mere end ventet efter orkanerne i september.  
Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til oktober 2017.

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 n Markedet forventer stort set uændrede renter i den korte   

  ende af markedet. ECB har gennem længere tid nævnt, at   

 der tidligst kommer en renteforhøjelse fra ECB, længe   

    efter deres opkøbsprogram er afsluttet. Det betyder, at rente- 

 forhøjelsen tidligst ventes medio 2019. Derfor kan der sand- 

 synligvis først ventes en forhøjelse fra Nationalbanken i 2019.

 n Ser man på rentekurvens udvikling siden starten af året, har  

 der generelt set været et mindre rentefald i de korte renter  

 og en tilsvarende stigning i de lange renter. Det har været i  

 tråd med konsensusforventningen i markedet. Spørgsmålet  

 er, hvor de lange renter skal hen herfra. Udfasningen af ECBs  

 opkøbsprogram har ikke haft indflydelse på renterne, så   

 det ser snarere ud til at eventuelle stigende lange renter skal  

 komme fra de amerikanske renter.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,20 639,13 639,10

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,38%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,05%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,67%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,74 %

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n Efter sidste uges styrkelse af DKK, har DKK ligget stabilt i den  

 forløbne uge, og det ventes at fortsætte også denne uge.

 n USD stabil mod EUR. Den uændrede rente fra FED i sidste uge  

 var ventet. Med en tynd nøgletalskalender i denne uge ventes  

 der ikke nævneværdige bevægelser i USD på kort sigt. Udnæv- 

 nelsen af Jerome Powell som FED-chef varsler kontinuitet hos  

 FED og derfor meget begrænset reaktion i USD.

 n CHF holder niveauet fra sidste uge. Der er stadig en flig af   

 usikkerhed angående Catalonien, og CHF er en af de valutaer,  

 markedet søger tilflugt i, når der er tale om usikkerhed.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3 m DKK  -0,31%

Euribor 3 m EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile gen- 

 nem 2017. ECBs udmelding ændrer ikke på det, da ECB sta- 

 dig venter, at renterne vil være lave længe endnu. Første   

    renteforhøjelse fra ECB ventes til juli 2019. De korte danske  

 markedsrenter er stabiliseret de seneste uger, og der ventes  

 ingen ændring i Nationalbankens rentesatser foreløbig. Okto- 

 bers valutatal  fra Nationalbanken viste, at der stadig ikke er  

 behov for aktivitet fra Nationalbankens for at svække DKK.

 n På trods af stærke økonomiske nøgletal på begge sider af   

    Atlanten, er de lange renter uændrede. De fleste nyheder har  

 ikke overrasket markedet, da det har været annonceret i god  

 tid, eksempelvis ECBs neddrosling af de månedlige opkøb og  

 udnævnelsen af den nye FED-chef. De seneste tal for beskæf- 

 tigelsen i USA har ikke rykket nævneværdigt ved renterne.
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.


