
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det detailsalget og inflationen, der har markedets opmærksomhed.

 n I Eurozonen er det tal for ledigheden og detailsalget, markedet har fokus på. 

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

 n Nye tal for Nationalbankens valutareserve viste, at det er 9 måneder siden, at Nationalbanken sidst solgte  
 DKK mod EUR for at svække DKK. Det er den længste periode siden 2014 og viser en stabil udvikling i DKK.

 n Referatet fra amerikanske FEDs seneste møde ændrede ikke på, at markedet ser den næste renteforhøjelse  
 på 0,25% på FEDs møde i marts. 
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AKTUELT
HVILKE RISICI SER MARKEDET I 2018?

Ved afslutningen af 2017 var der flere analytikere, der spurgte 

markedsdeltagere om, hvad de anså for at være de største risici 

i markedet for 2018 globalt set. Hvad kunne ryste markedet i 

løbet af 2018 og ændre på de nuværende forventninger til ren-

ter og valuta? Ikke overraskende er det Storbritanniens (UK) 

forhandlinger med EU om udtræden af EU (Brexit), der topper 

investorernes liste over risici for 2018. Det er det hidtidige forløb 

i forhandlingerne og uenigheden om dels tolkningen af de for-

handlede resultater og dels forventningerne til det fremtidige 

forløb, der refereres til. Markedet frygter, at UK forlader EU til 

marts 2019 uden en aftale om fremtidig handel, deltagelse i EUs 

indre marked, status for EU borgere i UK og UK statsborgeres ret-

tigheder i EU efter udtræden. Det vil kunne give større bevægel-

ser i valutamarkedet og i rentemarkedet i særdeleshed i UK, men 

også i resten af Europa og måske i USA.  I dag venter markedet 

gradvist stigende renter og en svagere engelsk valuta, men det 

kan forstærkes såfremt markedets frygt går i opfyldelse. Sand-

synligheden for, at det sker, vurderes dog stadig som lav. Udover 

risikoen ved Brexit har investorerne rettet opmærksomheden på 

en krise i det kinesiske banksystem. Her er det særligt de kraf-

tigt stigende ejendomspriser og de kinesiske bankers udlån i 

den forbindelse, der er fokus på. Usikkerheden om antallet af 

amerikanske renteforhøjelser fra FED efter skiftet af ledelsen fra 

Yellen til Powell er ligeledes med på listen. Dog er konsensus, at 

skiftet i ledelsen formentlig ikke vil ændre FEDs samlede syn på 

amerikansk økonomi. Langt nede på listen er der en renteforhø-

jelse i utide fra ECB, men den risiko anses for meget begrænset. 

 n Tal for beskæftigelsen i USA for december viste, at beskæfti- 

 gelsen steg med 148.000 personer. Ledigheden i december  

 var uændret 4,1%. Tallet var væsentligt lavere, end markedet  

 havde forventet.

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

 ligger uændret i december.

 n Det er det første tal for ledigheden, der er renset for uregel- 

 mæssigheder i forbindelse med orkanerne i september 2017.

 n  Der er fortsat en stigning i antallet af deltidsarbejdere. Det  

 kan måske være et tegn på, at beskæftigelsen er ved at have  

 toppet i USA.

 n For 2018 venter markedet fortsat fald i ledigheden, dog i et  

 langsommere tempo. Ser man på gennemsnittet af nye job i  

 år, har det været faldende kvartal efter kvartal. Markedet   

 venter, at det vil fortsætte i 4. kvartal og ind i 2018.
Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til december 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 i 2017, har der generelt  

 set været et mindre fald i de korte renter og en tilsvarende  

 stigning i de lange renter. Det har været i tråd med konsen- 

 susforventningen i markedet. Ser man frem mod næste år,  

 venter markedet generelt set mindre rentestigninger i den  

 lange ende af markedet (i lighed med forventningerne til   

 2017). De lange renter i dag er en smule højere end i starten  

 af januar 2017.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,64 620,70 635,50

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,46%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,06%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,58%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,63%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK har ligget inden for et snævert kursspænd de seneste  

 uger, og er fortsat stabil efter nytår.

 n USD svækkes yderligere mod EUR og DKK i det nye år. På trods  

 af forventninger om fortsatte amerikanske renteforhøjelser  

 i år er det forventningerne om global vækst - og ikke kun   

 amerikansk vækst - der er med til at trække bl.a. EUR højere. 

 n CHF handler stabilt oven på en jul og et nytår uden de store  

 nyheder. Markedet er generelt stille, og der er for tiden ikke  

 den store efterspørgsel efter CHF.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER

-0,40%

-0,30%

-0,20%

-0,10%

0,00%

05.01.17 05.03.17 05.05.17 05.07.17 05.09.17 05.11.17 05.01.18

RENTE

3M CIBOR 3M EURIBOR
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Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,30%

Euribor 3M EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile over  

 jul og nytår. ECB venter stadig,  at renterne vil være lave   

 længe endnu. Første renteforhøjelse fra ECB ventes   

    medio 2019. De korte danske renter er stabiliseret de seneste  

 uger, og der ventes ingen ændring i Nationalbankens rente- 

 satser foreløbig. Valutatal i december fra Nationalbanken   

 viste, at der for 9. måned i træk ikke er behov for aktivitet fra  

 Nationalbanken for at svække DKK.

 

 n De lange renter har holdt sig rimeligt uændret i den første  

 uge af det nye år. Det skyldes en begrænset mængde nyhe- 

 der og udgivelsen af nøgletal, der ikke afviger fra det forven- 

 tede.

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.


