
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DE NÆSTE UGERS OVERSKRIFTER

 n I fredags den 6. juli pålagde USAs præsident Trumps ekstra told på kinesiske varer for op mod USD 34 mia.  
 Markedet venter en mulig gengældelse fra kinesisk side.

 n Flere medlemmer af ECBs rentekomité har nævnt, at markedets prisning af den første renteforhøjelse fra  
 ECB i december 2019 virker meget optimistisk. Det har fået sandsynligheden for en forhøjelse i september  
 2019 til at stige. Samtidig er EUR styrket i valutamarkedet.

 n Den mulige krise i den tyske regering ser ud til at være inddæmmet efter EU-topmødet i forrige uge. Mar- 
 kedet ser forløbet som en svækkelse af kansler Merkel.

 n Fra USA kommer der først og fremmest nye tal for inflationen i juni på torsdag.

 n I Eurozonen er det referatet fra ECBs seneste møde og EU-finansministermødet, der er på dagsordenen.

 n I Danmark kommer der bl.a tal for inflationen i juni på tirsdag.
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AKTUELT
HVAD ER DET NÆSTE SKRIDT FOR CENTRALBANKERNE?

Det har været småt med renteforhøjelser fra centralbankerne i 

Vesten de senere år. Når man ser bort fra amerikanske FED, der 

gradvist har hævet renten siden december 2015, har der været 

uændrede renter fra de øvrige centralbanker. I takt med, at den 

globale økonomi har vist fremskridt i flere år, er det måske tid 

til at sadle om for flere af centralbankerne og igen hæve ren-

terne. Ser man først på amerikanske FED ligger det til, at den 

afstukne kurs ligner en renteforhøjelse på 0,25%  pr. kvartal frem 

til slutningen af 2019. I den anden ende af spekteret ligger den 

japanske centralbank (BOJ) og den schweiziske nationalbank 

(SNB), der frem til slutningen af 2019 ikke forventes at ændre på 

deres nuværende renteniveau. Ser man på vores egen andedam 

ventes Nationalbanken ikke at ændre på renten før ECB har hæ-

vet renten. Det ser tidligst ud til at ske i efteråret 2019. Blandt 

de centralbanker, der snarest ventes på banen med rentefor-

højelser, er den engelske centralbank (BoE), hvor der ventes en 

forhøjelse på mødet i næste måned. Til trods for usikkerheden 

om Brexit ser inflationen ud til at være steget så meget, at BoE 

ser sig nødsaget til at starte processen mod en normalisering 

af renten. Det samme er gældende for Canada, der ventes at 

hæve renten i denne måned, og starte et gradvist forløb i lighed 

med FEDs. I resten af Skandinavien ligger det til, at Riksbanken 

ikke vil hæve renten før i 2. halvår 2019 og Norges Bank ligger 

til at hæve til september i år. Selv om det går langsomt, så pe-

ger pilen mod gradvise og beherskede renteforhøjelser fra et 

stigende antal centralbanker frem mod slutningen af 2019. Det 

vil medføre beherskede stigninger i pengemarkedet i perioden.

 n I fredags blev nye tal for ledigheden i USA i juni offentlig-  

 gjort. Der blev skabt 213.000 nye job i juni, mens ledigheden  

 overraskende steg fra 3,8% til 4%.

 n Det vigtige tal for lønstigningerne ramte som ventet 0,2% i  

 juni svarende til 2,7% for de seneste 12 måneder.

 n Den gennemsnitlige jobskabelse pr. måned i første halvdel  

 af 2018 er noget højere end gennemsnittet for 2017. 

 n Den amerikanske centralbank - FED - har et særligt øje på   

 lønstigningerne i forhold til udviklingen i inflationen.

 n 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 den pæne vækst ser ud til at fortsætte, ventes flere  

 at træde ind på arbejdsmarkedet igen. Det afspejler sig i   

 ledighedsprocenten for juli.Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til juni 2018

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 n I den korte ende af markedet er renterne fortsat uændret.   

 Der har været optræk til lidt usikkerhed i den forløbne uge  

 efter det kom frem, at ECB mente markedet var lige vel opti- 

 mistisk i deres forventning til den første renteforhøjelse fra  

 ECB. Det ligger nu til at september 2019 ser mere sandsynlig  

 ud end december 2019, hvilket stadig er en lang tidshorisont.

 n I den lange ende af rentemarkedet er resultatet af den   

     verserende handelskrig, at den globale risikoappetit er lidt  

 afventende, og investorerne holder sig stadig fortrinsvis til  

 de sikre markeder for tiden. Det er medvirkende til, at de   

 lange renter i Europa og USA er faldende på bekostning af  

 aktierne. Desuden har det vist sig, at ECB skal geninvestere  

 EUR 160 mia. i forfaldne obligationer i 2019, hvilket er med til  

 at holde de lange renter i DKK lave.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,30 634,24 640,68

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,41%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,03%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,54%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,59%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 n DKK svækket mod EUR for tiden. Det skyldes primært, at likvi- 

 diteten i EUR strammes til med udløb af lån fra ECB til EU-  

 banker. Det medfører, at de lange pengemarkedsrenter i EUR  

 forventes at stige. Det samme er ikke tilfældet for DKK.

 n USD handler rimeligt stabilt mod DKK. ECBs antydning af en  

 renteforhøjelse tidligere end december 2019 har kun haft   

 marginal betydning for kursniveauet USD/DKK.

 n CHF styrkes mod EUR og DKK efter, at nationalbanken SNB  

 fastholdt renten uændret på -0,75%. Det er fortsat muligt for  

 SNB at forsøge at svække CHF via intervention.

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.

 n De korte EUR-renter ligger uændrede efter ECBs annoncering  

 af, at en renteforhøjelse tidligst kan komme på september- 

     mødet i 2019. Markedet ser stadig en overvejende sandsyn- 

 lighed for, at den første renteforhøjelse først kommer sent i 

 2019.  

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

    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs renteforhø- 

 jelse. 

 

 n De lange renter holder sig stadig på de lave niveauer, der   

 er set de seneste uger. Udsigten til en global handelskrig   

 fylder stadig meget i investorerne overvejelser og derfor   

    fastholdes positionerne i de mere sikre obligationer. Marke- 

 det ser stadig moderat stigende lange renter over de nærme- 

 ste 12 måneder fra det nuværende lave udgangspunkt.
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.


