
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 n Blandt de tal, der kommer fra USA, er det nye tal for væksten i 1. kvartal, handelsbalancen og erhvervstil- 
 liden for industri- og servicesektoren samt tal for boligmarkedet, der har markedets bevågenhed.

 n I Eurozonen og i de enkelte EU-lande er det primært nye tal for erhvervstilliden for industri- og servicesek- 
 toren, der er på dagsordenen.  

 n I Danmark kommer der tal for ledigheden og detailsalget for marts i denne uge.

 n Der er møde i ECB på torsdag. Der ventes ingen ændring i rente eller retorik. Der er dog en lille mulighed  
 for, at ECB vil informere om opkøbsprogrammet, der for tiden løber frem til september i år.

 n Nyt fra OPEC-mødet kan betyde bevægelser i olieprisen.
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AKTUELT
OLIEPRISENS SENESTE PÅVIRKNING AF DE LANGE RENTER

I løbet af april har der været pæne bevægelser i olieprisen, og 

lige nu ligger prisen på det højeste niveau siden december 2014. 

Siden seneste lavpunkt i juni sidste år har olieprisen gradvist 

bevæget sig op fra USD 45 pr tønde til nu USD 69. Alene den 

seneste uge er prisen steget betydeligt. Det er begyndt at rokke 

ved markedets forventning til, at den lave inflation fortsætter 

næsten i det uendelige. Det ligger i kortene, at inflationen kan 

ramme centralbankernes mål på ca. 2% hurtigere end ventet, og 

det er i første omgang blevet fulgt op af stigende lange renter 

i USA. Det har haft en direkte afsmitning på de lange renter i 

Eurozonen og i Danmark, som ligeledes er steget. Hvad er årsa-

gen til den seneste stigning i olieprisen? Iflg. flere analytikere 

skyldes det, at de olieproducerende landes organisation (OPEC) 

med Saudiarabien i spidsen har indledt et samarbejde med 

adskillige lande udenfor OPEC (især Rusland) for i første om-

gang at stabilisere olieprisen og på sigt at få prisen til at stige 

op mod USD 70-80. Det er den pris, der forventes at kunne få 

budgettet i Saudiarabien til at balancere fremadrettet. Desuden 

fremhæver OPEC, at de meget store lagre af olie nu efterhån-

den er kommet ned på et niveau, hvor de igen har behov for 

at blive fyldt. Med OPECs stramme styring af udbuddet ser det 

ud til, at OPECs strategi er ved at lykkes. Der er for tiden møde 

blandt OPEC landene, men der er ikke kommet afgørende nyhe-

der fra mødet på nuværende tidspunkt. Sammenholdet i OPEC 

er væsentligt for at kunne holde prisen oppe. Markedet venter, 

at efterspørgslen vil falde i sommerhalvåret på den nordlige 

halvkugle og dermed medvirke til en stabilisering af olieprisen.

 n Tal for beskæftigelsen i USA for marts viste en stigning   

 med 103.000 personer. Ledigheden i marts var uændret 4,1%.  

 Tallet for beskæftigelsen var væsentligt lavere, end marke-  

 det havde forventet.

 n Lønstigningerne viste som ventet en stigning på 2,7% på   

 årsbasis.

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

 langsommere tempo. Ser man på gennemsnittet af nye   

 job i 2017, har det været faldende kvartal efter kvartal. Det  

 har også til en vis grad været billedet i første kvartal af 2018,  

 og det ventes at fortsætte resten af året.

 n Isoleret set ventes udviklingen i ledigheden ikke at rykke på  

 markedets forventning til rentestigninger fra FED.

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

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

    ende af markedet. Der er for tiden ikke meget, der tyder   

 på, at ECB eller Nationalbanken har planer om at hæve de   

 officielle renter i løbet af 2018 på trods af, at amerikanske   

 FED ser ud til at rasle med rentesablen for det næste års tid.  

 De korte markedsrenter i EUR og DKK har handlet på samme  

 lave niveau i adskillige måneder. Markedet venter, at de   

 uændrede korte markedsrenter vil fortsætte langt ind i 2018.

 n I den lange ende af rentemarkedet har renterne i Europa   

     været mere påvirket af udviklingen i USA. Stigningen i   

     olieprisen har fået de lange renter til at pege opad på det   

   seneste. Det er i overensstemmelse med markedets forvent- 

  ning om svagt stigende renter både i USA og i Europa.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 744,80 606,06 621,73

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,57%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,20%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,66%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,71%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK holder nærmest uændret niveau mod EUR, uanset om der  

 er lidt uro i markedet eller ej.

 n USD handler utroligt stabilt. Markedet venter, at USD vil for- 

 blive lige over kurs 600 mod DKK den kommende tid. FEDs  

 renteforhøjelse var ventet, og op til 3 yderligere renteforhøjel- 

 ser i år ligger allerede i markedets prisning.

 n CHF svækkes fortsat gradvist og ligger tæt på niveauet fra   

 januar 2015, hvor centralbanken opgav at holde fastkurs på  

 CHF. Den faldende risikovillighed har ikke haft afsmittende  

 virkning på udviklingen i CHF.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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Periode Valuta Rente p.a.

Cibor 3M DKK  -0,29%

Euribor 3M EUR  -0,33%

Forudsætninger: Cibor og Euribor satser.

Kilde: Finans Danmark.

 n De korte pengemarkedsrenter i EUR er forblevet stabile i de  

     første måneder af 2018. ECB er begyndt at lægge op til en  

 gradvis tilbageførsel af den nuværende lempelige pengepoli- 

 tik. Markedet ventes at lytte til evt. nyheder fra ECBs møde  

 på torsdag. Den første renteforhøjelse ventes stadig medio  

 2019.  

 n De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  

 dring i Nationalbankens rentesatser før 2019. 

 

 n De lange renter har været svagt stigende den seneste uge.  

 Det skyldes primært den hastigt stigende oliepris og den   

 heraf afledte frygt for stigende inflation. Efter et pænt rente- 

 fald fra medio februar i de lange renter er rentepilen vendt  

 rundt og peger for tiden opad. De lange renter ligger i dag  

 marginalt højere end i starten af året.
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.


