
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA i denne uge, er det inflationen og detailsalget, markedet har fokus på. 

 n Fra USA kommer der også referat fra det seneste møde i FED, hvor de besluttede at påbegynde en reduk- 
 tion af FEDs balance. Referatet kan indeholde mere information af FEDs drøftelse af beslutningen. 

 n I Eurozonen er det tal for industriproduktionen, investorerne holder øje med. 

 n For Danmarks vedkommende kommer der bl.a. nye tal for inflationen og ledigheden.

 n Tal for Nationalbankens valutareserve var stort set uændrede. Der er nu gået 6 måneder, siden banken se- 
 nest intervenerede i valutamarkedet for at svække DKK mod EUR.

 n Situationen i Catalonien har udvidet renteforskellen mellem de sydeuropæiske lande og Tyskland. Udvi-  
 delsen kan ventes at fortsætte, så længe der er usikkerhed om Cataloniens løsrivelse.
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AKTUELT
MARKEDET VENTER HØJERE RENTER I 2018

Siden starten af året har der været forventninger om stigende 

lange renter i markedet. Ser man på udviklingen i 10-årige renter 

i Danmark siden årsskiftet, ligger de på samme niveau i dag som 

i januar. Til trods for, at markedet gentagne gange har været for 

pessimistiske i deres renteforudsigelser, er der stadig en stor del 

af analytikerne, der forventer, at renterne vil stige i løbet af 2018. 

Overordnet set styres markederne af centralbankerne og appe-

titten på risiko. Markedet påtager sig gradvist mere risiko, som 

afspejles i de stigende aktiemarkeder. Ser man i første omgang 

på de korte renter i UK og USA, har de været stigende de seneste 

uger. Der ligger en forventning om, at Bank of England (BoE) og 

FED vil hæve renten allerede i år og fortsætte med rentestignin-

ger ind i 2018. Det har afspejlet sig i stigende korte renter. Ser man 

til gengæld på de korte renter i EUR og DKK, ligger det allerede 

i markedets prissætning, at der først ventes renteforhøjelser fra 

ECB fra medio 2019. Renterne er fortsat lave og ventes at forblive 

lave i en rum tid fremover. Ser man på de lange renter i USA, for-

venter markedet, at renterne er på vej opad. Dels fortsætter FED 

med at hæve renten ind i 2018, og dels vil FED reducere balan-

cen ved ikke at geninvestere udløbne obligationer. Det trækker 

likviditet ud af USD-markedet og presser de lange renter opad, 

skriver analytikerne. I DKK og EUR  ventes de lange renter at stige 

begrænset. Her vil ECB aftrappe opkøb af obligationer i 2018, 

hvilket, sammen med udviklingen i USA, kan få de lange renter 

til at stige. Specielt for Danmarks vedkommende er der flere, der 

nævner, at udlandets markante interesse i danske obligationer 

kan medføre, at rentestigningen her bliver meget begrænset.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for september viste overra-  

 skende, at beskæftigelsen faldt med 33.000 personer.   

 Det er det første fald i årevis, men skyldes september måneds  

 2 kraftige orkaner. Der ventes en større korrektion ved offent- 

 liggørelse af oktober måneds ledighedstal den 3. november.

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

 steg uventet til 2,9% i september. Hvis tendensen holder de  

 næste måneder, kan det få betydning for FEDs rentepolitik i  

 2018.

 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. Estimat for 3. kvartal kom- 

 mer senere på måneden. Væksten i 2. kvartal var 3,1% på   

 årsbasis. 
Udviklingen i den amerikanske ledighed frem til september 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 I den lange ende af markedet er renterne stabile til svagt   

 stigende. Det er mere i takt med markedets langsigtede   

    forventning, hvor den økonomiske vækst fastholder den posi- 

    tive udvikling, og ECB og FED ændrer deres hidtidige strategi  

 i markedet i løbet af efteråret i år og ind i 2018. Det kan   

 presse de lange renter en smule højere. Det er dog vigtigt  

 at erindre, at udgangspunktet for renterne er fra et meget   

 lavt niveau, og at renterne faktisk fortsat er meget lave.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,22 637,25 648,75

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,42%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,12%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,71%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,78 %

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK

VALUTAKURSER
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 n DKK handler mod EUR til lige over 744. Markedet venter, at  

 DKK styrkes igen til under 744 i løbet af kort tid.

 n USD styrkes på baggrund af muligheden for en ny chef for  

 FED, der kan ventes at hæve renten mere end den nuværende  

 chef Janet Yellen. Stigningen i de korte amerikanske renter på  

 det seneste er også medvirkende til at styrke USD i valutamar- 

 kedet. Desuden ser markedet, at alle positive nyheder for EUR  

 allerede er i markedet.

 n CHF stabil den sidste uge efter en stigning de seneste uger.  

 Markedet afventer det kommende ECB-møde den 26. oktober.

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. Markedet venter nu en annoncering fra ECB om  

 en ændring af deres opkøb af obligationer i markedet på   

 deres møde den 26. oktober. De korte danske markedsrenter  

 er stabiliseret de seneste uger, og der ventes ingen ændring i  

 Nationalbankens rentesatser foreløbig.

 n De lange renter har været stabile til svagt stigende i de for - 

 løbne uger. Der handles i et meget snævert interval med   

 mindre op- og nedture i renterne. Markedet mangler en   

    egentlig retning for tiden. Selv om de fleste analyser peger  

 mod, at renterne vil stige de nærmeste 12 måneder, har   

 denne stigning endnu ikke rigtigt for alvor fået fat. 
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.


