
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DEN NÆSTE UGES OVERSKRIFTER

 � Handelskrigen med USA på den ene side, EU og Kina på den anden ser ikke ud til at være overstået   
 foreløbig. Markedet frygter, at en fortsættelse og mulig eskalering kan få større betydning for den globale  
 vækst end hidtil antaget. EU-chef Juncker er i denne uge på besøg hos præsident Trump.

 � Der er møde i ECB på torsdag. Der ventes ingen ændring i renten eller i opkøbsprogrammet.
 � Fra USA kommer der først og fremmest nye tal for væksten i 2. kvartal, handelsbalancen og erhvervstilliden  

 for såvel servicesektoren som industrisektoren.
 � I Eurozonen er det primært forbrugertilliden og erhvervstilliden for både industri- og servicesektoren, der  

 er på dagsordenen.
 � I Danmark offentliggøres detailsalget og forbrugertilliden i denne uge.
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AKTUELT
FORVENTNINGER TIL ECBs MØDE PÅ TORSDAG.
Der er ordinært møde i ECB på torsdag. Markedet havde tidligere 
ventet, at dette møde ville indeholde væsentlige nyheder, hvad 
angår ECBs opkøb af obligationer eller ændring af ECBs rente. 
Der er pressekonference efter mødet og ECB offentliggør også 
nye forventninger til EUs økonomiske udvikling. Derfor var det 
set som det perfekte afsæt for ECB til at berette om, hvordan 
ECB ville afvikle opkøbsprogrammet og hvor længe renten ville 
være uændret. De forventninger er som bekendt ikke blevet til 
noget, da ECB på junimødet informerede markedet om, hvordan 
ECB har tænkt sig, at opkøbsprogrammet skal ophøre (december 
2018) og hvornår den første renteforhøjelse kunne komme på 
tale (efter sommeren 2019). Mellem de enkelte møder er der ad-
skillige medlemmer af ECBs rentekomite, der udtaler sig om sa-

ger med relation til ECBs interesseområde. Her er der stadig lidt 
uenighed mellem de enkelte medlemmer, da ECBs udmelding i 
juni forventes at være afhængig af den økonomiske vækst og ud-
viklingen i inflationen. Inflationen er ikke steget som ECB måske 
tidligere frygtede og væksten ser stabil ud i 2. kvartal efter et lidt 
svagt 1. kvartal. Det har givet medvind til de medlemmer af ECB, 
der ønsker, at den første renteforhøjelse kommer sent i 2019. Det 
er dog ikke ude af markedets hukommelse, at flere medlemmer 
i ECB tidligere på måneden nævnte, at de mente markedet var 
for optimistisk, når der blev talt om en renteforhøjelse i slutnin-
gen af 2019. Blandt disse medlemmer er forventningen snarere 
til en sommerforhøjelse af renten i 2019. På mødet på torsdag 
ventes ECB at fastholde meldingen fra juni-mødet og mulig-
vis klarlægge hvad ”efter sommeren 2019” egentlig betyder.

 � Tal for ledigheden i USA i juni viste, at der blev skabt 213.000  
 nye job i juni, mens ledigheden overraskende steg fra 3,8% til  
 4%.

 � Det vigtige tal for lønstigningerne ramte som ventet 0,2% i  
 juni svarende til 2,7% for de seneste 12 måneder.

 � Den gennemsnitlige jobskabelse pr. måned i første halvdel  
 af 2018 er noget højere end gennemsnittet for 2017. 

 � Den amerikanske centralbank - FED - har et særligt øje på   
 lønstigningerne i forhold til udviklingen i inflationen.

 � 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.

 � Ledighedstal for juli offentliggøres den 3. august.
Udviklingen i den amerikanske ledighed fra januar 2009 frem til juni 2018

Kilde: Bureau of Labor Statistics
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 � I den korte ende af markedet er renterne fortsat uændret.   
 Seneste inflationstal for Eurozonen viste en stabil til svagt   
 faldende inflation. Det har medført, at markedet ser den   
 første renteforhøjelse rykket tilbage til 4. kvartal 2019. Der  
 har ikke været større reaktioner i de aktuelle renter ovenpå  
 de seneste lave inflationstal fra Eurozonen.

 � I den lange ende af rentemarkedet har renterne holdt sig på  
 de lave niveauer fra de seneste uger. Inflationen i USA for juni  
 kom på det højeste niveau siden 2012 og de underliggende  
 prisstigninger er på det højeste niveau siden 2008. Samtidig  
 er markedets risikovillighed mere positiv gennem stigende  
 aktiemarkeder. Normalt vil disse faktorer betyde stigende   
 lange renter, men det har ikke været tilfældet. Det er lige nu  
 svært at se, hvad der skal til for at få renterne til at stige.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 745,20 638,90 640,70

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,40%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,03%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,52%

Swap mod 6M Cibor 25 år DKK 1,57%

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: Ugentlige observationer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

AKTUELLE RENTEKURVER I DKK
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 � DKK stabil mod EUR for tiden. Der er faldet lidt ro over marke- 
 det, og DKK er en smule stærkere end de seneste uger.

 � USD en smule svagere mod EUR og DKK de seneste dage. Det  
 er især et resultat af præsident Trumps kritik af de amerikan- 
 ske rentestigninger og den afledte styrkelse af USD. Det er  
 især styrkelsen overfor den kinesiske valuta CNY Trump   
 hentyder til.

 � CHF lidt stærkere mod EUR og DKK. Det er en begyndende  
 svaghed i de globale aktier, der får investorerne til at søge  
 mod de sikre markeder som CHF. 

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER

KORTE PENGEMARKEDSRENTER
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RENTE

3M CIBOR 3M EURIBOR

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 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 2.   
 halvår 2019.  

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

 

 � De lange renter holder sig stadig på de lave niveauer, der   
 er set de seneste uger. Højere amerikansk inflation har ikke  
 kunnet presse de lange renter højere, så for tiden er det   
 svært at se hvilke nyheder der skal få de lange renter   
 til at stige. Lidt svaghed i aktiemarkederne er også med til at  
 understøtte de lavere lange renter.

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.


