
KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION

DENNE UGES OVERSKRIFTER

 � Fra USA kommer der bl.a. tal for ledigheden for november.
 � I Eurozonen er det primært detailsalget, der er på dagsordenen.
 � Der er møde i de olieproducerende landes klub (OPEC), hvor det seneste fald i olieprisen skal drøftes.
 � FED-chef Powell antyder selv, at FED er nærmere toppen med rentestigninger. Det ligger stadig til, at FED  

 vil hæve renten i december, mens det er usikkert, om renten hæves yderligere i 2019.
 � Den britiske nationalbank (BoE) forventer en markant tilbagegang i såvel britisk økonomi som GBP, såfremt  

 regeringens Brexit-plan ikke bliver vedtaget af parlamentet den 11. december, og Storbritannien må for- 
 lade EU uden en aftale ultimo marts næste år.

 � På G-20 mødet i Argentina mødtes præsidenterne Trump og Xi om handelskrigen. Resultatet kan ventes at  
 reducere spændingerne mellem de 2 lande.
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AKTUELT
ER DEN AMERIKANSKE RENTE VED AT VÆRE VED TOPPEN?
Der har i løbet af året været en forventning i markedet om, at 
den amerikanske centralbank (FED) ville hæve renten med 0,25% 
hvert kvartal i såvel 2018 som i 2019. Det har været medvirkende 
til at presse de lange amerikanske renter lidt højere over året. På 
det seneste er der kommet nye toner fra FED. Der har været kritik 
af FEDs renteforhøjelser fra præsident Trump, men det har efter 
sigende ikke haft indflydelse på FEDs ændrede sprogbrug angå-
ende renten. FED-chef Powell nævnte i sidste uge, at FEDs rente 
er i nærheden af den neutrale rente på anslået 3%. Den neutrale 
rente er et gennemsnit af FEDs medlemmers vurdering af lige-
vægtsrenten på langt sigt. For 2 måneder siden var FED af den 
opfattelse, at der stadig var langt op til en langsigtet neutral ren-
te og tolkningen heraf var, at der stadig var adskillige renteforhø-

jelser i vente, før FED sagde stop. Det ser der nu tilsyneladende 
ud til at være ændret på. Lige nu ligger det lave interval for FEDs 
rente på 2,25%, så der ligger stadig 3 forhøjelser á 0,25%, inden 
vi rammer 3%. Her ligger det i kortene, at FED på decembermø-
det vil hæve renten med 0,25%. Herefter er der, efter Powells ud-
talelser, blevet mere usikkerhed om, hvornår den eller de næste 
forhøjelser bliver effektueret. Hidtil har det ligget til møderne i 
marts og juni, hvor renten kunne blive hævet igen, men ser man 
i dag på markedets forventning, er der sket et skift i markedets 
vurdering. Det betyder, at der nu ikke forventes flere renteforhø-
jelser efter den (næsten) sikre forhøjelse i december. Det har fået 
de lange amerikanske renter til at falde, og det har trukket de 
lange danske renter med ned. Om markedets forventning holder, 
eller om FED vil hæve renten i 2019, er dog stadig meget usikkert.
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 � Der kommer nye tal for ledigheden i USA for november på  
 fredag. Efter gode tal for oktober, hvor ledigheden var uæn- 
 dret 3,7% - den laveste ledighed siden 1969 - er der forvent- 
 ninger om et tilsvarende positivt tal og dermed et fortsat   
 stramt arbejdsmarked.

 � Det vigtige tal for lønstigningerne ventes at ligge omkring  
 3% for de seneste 12 måneder, hvilket er neutralt for inflatio- 
 nen og dermed indenfor FEDs inflationsforventninger. 

 � 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, at den pæne vækst ser ud til at fortsætte, ventes  
 flere at træde ind på arbejdsmarkedet igen. 

 � Der er for tiden 7,14 mio. ledige job, hvilket er 1,2 mio. flere,  
 end der officielt er ledige iflg. statistikken. Det peger på et  
 stramt arbejdsmarked.

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

Kilde: Bureau of Labor Statistics



 � I den korte ende af markedet har der ikke været væsentlige  
 ændringer. Markedet har i en rum tid ventet, at den første   
     renteforhøjelse fra ECB ville komme i 2. halvår 2019. Natio- 
 nalbanken ventes at hæve renten i kølvandet på ECB.

 � I den lange ende har markedet efter længere tids   
 usikkerhed igen fået en retning - nedad. FED-chef Powells   
 kommentarer i sidste uge om FEDs syn på den ”neutrale”   
 FED-rente har fået markedet til at se et tidligt stop for   
 renteforhøjelser i USA. Det har fået renterne til at falde over  
 en bred kam de seneste dage. Umiddelbart ser rentekurven  
 ud til at blive lidt fladere med stabile korte renter og lavere  
 lange renter. 

 � Skal der optages lån med fast rente, ser timingen ud til at   
 være god lige nu.

VALUTAKURSER

EUR USD CHF

Valutakurs mod DKK 746,22 657,42 658,34

VEJLEDENDE SWAPRENTER - STÅENDE LÅN

Periode Valuta Rente p.a.

Swap mod 6M Cibor   5 år DKK 0,43%

Swap mod 6M Cibor 10 år DKK 1,04%

Swap mod 6M Cibor 20 år DKK 1,54%

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 er fortsat presset mod EUR og har handlet svagere i sidste  
 uge. Markedet vurderer fortsat, at der endnu ikke har været  
 støtteopkøb fra Nationalbanken.

 � USD holder niveauet mod EUR og DKK for tiden. Fortsat usik- 
 kerhed om Italien og budgettet for 2019 overstiger rygter om,  
 at FED ville stoppe med renteforhøjelser til foråret. USD får lidt  
 medvind særligt overfor EUR (og DKK) for tiden.

 � CHF agerer igen som den sikre havn i urolige tider. Det er   
 usikkerheden om Brexit-afstemningen og i mindre grad bud- 
 getsituationen i Italien, der holder CHF på det høje niveau.

VALUTAKURSER

 SWAPRENTER
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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.

 � De korte EUR-renter ligger uændrede. ECB fastholder, at der  
 tidligst kan komme en renteforhøjelse fra ECB efter somme- 
 ren 2019. FEDs udmelding får ingen indflydelse på ECB.

 � De korte danske renter er stabile, og der ventes ingen æn-  
    dring i Nationalbankens rentesatser før efter ECBs første   
  renteforhøjelse. Det på trods af, at DKK er svag for tiden. I   
 første omgang ventes Nationalbanken at støtteopkøbe DKK,  
 såfremt det bliver nødvendigt.

 

 � De lange renter er faldet den seneste tid. Det er primært de  
 delvis nye toner fra amerikanske FED om fremtidige rentefor- 
 højelser, der er den primære årsag. Markedet ser desuden på  
 de aftagende konjunkturer i Europa samtidig med, at inflatio- 
 nen ikke længere er stigende. Det kan medvirke til en tro på,  
 at de lange renter er stabile til let faldende den næste tid.

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.


