
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der bl.a. septembertal for inflationen.
 � I Eurozonen er det primært referatet fra det seneste møde i ECB, der er på dagsordenen.
 � I Danmark offentliggøres først og fremmest tal for inflationen samt handels- og betalingsbalancen.
 � I Storbritannien (UK) vokser sandsynligheden for, at UK forlader EU i marts 2019 uden en aftale. Der for-  

 handles stadig, men fronterne ser ud til at være tegnet skarpt op.
 � Italien ventes at være på markedets dagsorden den kommende tid. Den 15. oktober er fristen for at ind-  

 sende budgettet til EU. Der kan ventes et svar fra EU den 30. november.
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AKTUELT
ITALIENS BUDGET FOR 2019 UDFORDRER EU
Forrige uge kom det ventede budgetforslag fra den italienske 
regering. Det har været af stor interesse for markedet at se, 
hvordan den nyvalgte regerings første budget ville se ud. Det 
er primært p.gr.a. Italiens i forvejen store gæld på ca. 130% af 
BNP, at der er stor interesse for budgettet. Samtidig er den nye 
regering mere EU-kritisk end tidligere regeringer. Markedet (og 
finansminister Tria) havde lagt op til et underskud på 0,6% for 
de kommende 3 budgetår. Det lykkedes ikke. Underskuddene 
ventes derimod at blive på 2,4% af BNP for hvert af årene 2019, 
2020 og 2021 i det første oplæg. Det fik EU og ECB til at kritisere 
regeringen for ikke at kunne reducere den store statsgæld. Sam-
tidig steg renteforskellen til Tyskland til det højeste i 4 år, efter 
markedet solgte ud af italienske statsobligationer. Efterfølgende 

har regeringen revideret budgettet, så underskuddet for 2020 
er 2,1% og 1,8% for 2021. For næste år ventes der uændret 2,4% 
i underskud. I 2021 ventes den samlede gæld at være faldet til i 
overkanten af 126% af BNP. Senest den 15. oktober skal den ita-
lienske regering fremsende det endelige budget til EU, som her-
efter kan forvente at kommentere det den 30. november. Da en 
del af indholdet i det fremlagte budget er en tilbageførsel af en 
pensionsreform og en introduktion af borgerløn, er det interes-
sant at se, hvordan regeringen har tænkt sig at finansiere de eks-
tra udgifter. Her fremgår det, at regeringen venter at få et større 
beløb ind fra en generel skatteamnesti. Det er spørgsmålet, hvad 
markedet og EU siger til den type af indtægter set i lyset af andre 
landes blandede erfaringer på området. Usikkerheden ventes at 
bestå efter den 15. oktober og helt frem til EUs svar i november.

 � Tal for ledigheden i USA i september viste, at der blev skabt  
 134.000 nye job, mens ledigheden faldt fra 3,9% til 3,7%. Det  
 er den laveste ledighed siden 1969.

 � Det vigtige tal for lønstigningerne ramte som ventet 0,3% i  
 september svarende til 2,8% for de seneste 12 måneder. Det  
 er igen lavere end august måneds stigning på 2,9%.

 � Den forventede pæne vækst i USA ventes at fortsætte med at  
 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 arbejdsmarkedet igen. 

 � Markedets reaktion på tallet har i første omgang været   
 begrænset.

Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til september 2018

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 � I den korte ende af markedet er renterne fortsat uændrede  
 på trods af den lidt mere hårde tone fra ECB-chef Draghi i   
 forrige uge angående udviklingen i inflationen. Det ventes 
 ikke at ændre på forventningen til, at ECB tidligst hæver   
 renten til september 2019.

 � I den lange ende af rentemarkedet har renterne været sti-  
    gende i løbet af september og i starten af denne måned. FED- 
 chef Powells bemærkning om muligheden for flere end de  
 ventede renteforhøjelser i USA kombineret med stærke   
 nøgletal fra USA, har trukket de lange amerikanske   
 renter opad, og den tendens følger de lange danske renter  
 også.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,81 646,90 652,92

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,60%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,20%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,67%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,70%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK stabil mod EUR de seneste uger. Fokus er mere på Italien  
 og forhandlingerne mellem EU og Storbritannien, så interes- 
 sen for DKK er begrænset.

 � USD har været stigende den seneste uge i takt med, at de   
 lange amerikanske renter er trukket højere. USD faldt   
 lidt tilbage i fredags efter de seneste amerikanske ledigheds- 
 tal.

 � CHF svagt stigende som et resultat af usikkerheden om Itali- 
 ens budget og forhandlingerne om Brexit.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%
Euribor 3M EUR  -0,32%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 � De korte EUR-renter ligger uændrede, selv efter ECB-chef   
   Draghi antydede, at renten kan blive hævet allerede fra   
 september 2019. Det var tidligere nævnt på det seneste   
 møde i ECB og er derfor ingen overraskelse for markedet. 

 � De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  
    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   
 renteforhøjelse.  

 � De lange renter var fortsat stigningen i sidste uge. Renterne  
 i Danmark følger udviklingen i USA, hvor de 10-årige renter 
  er på det højeste niveau siden 2011. FED-chef Powell har i  
    sidste uge udtalt, at FED kunne hæve renten mere end, hvad  
 markedet venter i dag. Desuden er der kommet flere stærke  
 amerikanske nøgletal, som også trækker renterne opad.

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.


