
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der i ugens løb bl.a. tal for inflationen og referat fra FEDs møde i marts.
 � I Eurozonen er det primært tal for industriproduktionen, der er på dagsordenen. 
 � I Danmark rettes opmærksomheden mod nye tal for inflationen i marts.
 � Handelsforhandlingerne mellem USA og Kina fortsætter i Washington i denne uge. Der er begrundet håb  

 om, at en aftale kan indgås inden slutningen af april.
 � Slutspillet om Brexit fortsætter helt op til dead-line den 12. april. Der er EU-topmøde den 10. april om   

 Brexit. Forhandlingerne i UK fortsætter op til dead-line.
 � Der er møde i ECB, og der ventes ingen ændring i rente eller retorik.
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INFORMATION

AKTUELT
UNITED KINGDOM ELLER DIVIDED KINGDOM?
På nuværende tidspunkt skulle Storbritannien (UK) efter den 
oprindelige plan have forladt EU (Brexit). I et meget forvirrende 
forløb lykkedes det ikke for det britiske parlament at blive enige 
om en udtrædelsesaftale med EU inden deadline den 29. marts. 
Den er så blevet forlænget i første omgang til den 12. april. Der 
er desuden indkaldt til et ekstraordinært EU-topmøde den 10. 
april, hvor det ventes, at UK præsenterer en plan for det videre 
forløb. I sidste uge indkaldte premierminister May lederen af op-
positionen Jeremy Corbyn til samtale om, hvordan de 2 partier 
i parlamentet kunne blive enige om en fælles løsning med EU. 
En fælles løsning er ikke i skrivende stund blevet præsenteret, 
men det haster. En fælles aftale skulle gerne præsenteres for re-
sten af EU i denne uge. Det britiske parlament har i sidste uge 

vedtaget en lov, som betyder, at et Brexit uden en aftale med 
EU ikke er muligt. Der skal med andre ord være enighed i parla-
mentet om en udtrædelsesaftale med EU. I den forbindelse har 
May anmodet EU om en forlængelse af Brexit frem til den 30. 
juni for at have tilstrækkelig med tid til at få en aftale til at falde 
på plads, også rent praktisk og lovgivningsmæssigt. Det umid-
delbare svar fra EU var, at UK skal præsentere en løsning, der er 
enighed om i UK, senest på topmødet den 10. april, hvis UK vil 
have en forlængelse. Forhandlingerne mellem May og Corbyn  
kan ventes at fortsætte frem til EU-topmødet. Et af de springen-
de punkter i forhandlingerne er, om UK fortsat skal være med i 
EUs toldunion. Det er gruppen af hårde brexit tilhængere i Mays 
konservative parti modstandere af, da det vil gøre UK afhængig 
af beslutninger fra EU, uden selv at have indflydelse på dem.

 � Seneste tal for ledigheden for marts i USA viste en frem-  
 gang i beskæftigelsen på 196.000 og en uændret ledighed  
 på 3,8%. Det er bedre end ventet og en klar forbedring i   
 forhold til februar, hvor der ”kun” blev skabt 20.000 nye job.

 � Det er 102. 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 iflg. de officielle statistikker.

 � Det vigtige tal for lønudviklingen steg med 3,2% for de   
 seneste 12 måneder.

 � Det ventes at betyde en fortsat stabil udvikling i inflationen,  
 hvilket kan retfærdiggøre FEDs afventende holdning med   
 fremtidige renteforhøjelser.

 � FED-chef Powell har nævnt, at det er udviklingen i inflatio- 
 nen, der er en væsentlig faktor for FEDs øjeblikkelige pause  
 med rentestigninger.

Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til marts 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 rente- 
 nedsættelse fra såvel ECB som FED i løbet af 2020. Markedet  
 venter derfor lave korte renter længe endnu.

 � I den lange ende af markedet er renterne steget den seneste  
 uge. Årsagen er primært de stærke tal for erhvervstilliden   
 fra Kina tidligere på ugen, som understøtter udviklingen i   
 økonomierne i USA og Eurozonen på længere sigt. Det er   
     med til, at markedet ikke tror på en snarlig recession i USA  
 eller Eurozonen. Samtidig ventes en handelsaftale mellem  
 Kina og USA at være indenfor rækkevidde, så noget af usik- 
 kerheden i markedet er blevet mindsket. 

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,45 664,75 664,60

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,16%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 0,65%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,15%

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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 � Markedet har konstateret, at udbyttebetalingen til udenland- 
 ske investorer på danske aktier har givet lidt bevægelse i DKK  
 i løbet af marts. Det ventes at kunne fortsætte i denne måned.

 � USD handler meget stabilt for tiden. Både Brexit og handels- 
 forhandlingerne med Kina står foran at blive afsluttet den   
 nærmeste tid, og valutamarkedet er derfor lidt afventende.

 � Udviklingen i CHF ventes fortsat at afhænge af markedets   
 appetit på risiko. Lige nu ser det ud til, at Kina og USA bliver  
 enige om en ny handelsaftale indenfor en overskuelig fremtid,  
 og Brexit er måske også på vej til at blive løst

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,32%
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. Der er snarere tale om en midlerti- 
 dig svækkelse, der korrigeres indenfor den næste måned.

 

 � De lange renter er steget efter længere tids rentefald. De   
 globale økonomiske udsigter ser alligevel ikke så sløje ud   
    som markedet i første omgang havde frygtet. Bedre tal fra   
    de største økonomier har fået markedet til at tro på, at en     
 økonomisk tilbagegang ikke er så overhængende. Der er dog  
 fortsat opmærksomhed omkring de kommende nøgletal.

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.


