
 

Sydbanks renteforventninger 
9. maj 2023 

Denne analyse er udarbejdet af: 
 
Søren Kristensen  Kim Blindbæk, CFA  Mathias Dollerup Sproegel 
Cheføkonom  Seniorøkonom  Seniorøkonom 
tlf.  +45 74 37 44 71  tlf. +45 74 37 44 39  tlf. +45 74 37 44 61  
s.kristensen@sydbank.dk  kim.blindbaek@sydbank.dk mathias.sproegel@sydbank.dk  
 
sydbank.dk 
Makroøkonomisk analyse 
1/2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De korte renter har snart nået toppen 
 
De korte renter er ved at have nået toppen, da centralbankerne snart er færdige med at 
stramme pengepolitikken. Økonomiske nøgletal peger mod, at mørkere skyer er på vej ind-
over både den amerikanske og europæiske økonomi. Det betyder, at rentenedsættelser 
snart kan blive et tema. Vi forventer, at de korte renter vil falde mere end de lange renter i 
den kommende tid. Rentekurven vil derfor blive stejlere. 
 
De korte renter er steget en smule den seneste måneds tid. Samtidig har vi set, at de længere 
renter er blevet presset en smule ned. De korte renter blev særligt presset op af en stærk ar-
bejdsmarkedsrapport fra USA, der kan udfordre investorernes forventning om, at renten i USA 
har ramt toppen. 
 
Nøgletalsmæssigt er fokus rettet mod udlånsvæksten på begge sider af Atlanten. Vi ser efter-
hånden, at de kraftige pengepolitiske stramninger får konsekvenser for både den amerikanske 
og europæiske økonomi. Højere renter har mindsket efterspørgslen efter nye lån, og flere ban-
ker strammer kreditvilkårene. Det signalerer modvind på den længere bane, og det har presset 
de længere renter lidt ned. 
 
Inflationen er fortsat en udfordring i både USA og i eurozonen. Inflationen i USA er aftaget i 10 
måneder i træk, mens vi faktisk så en lille stigning i inflationen i eurozonen i april. Kerneinflatio-
nen, der renser energi- og fødevarepriser ud, viser dog fortsat høje prisstigninger i både USA 
og eurozonen. 
 
Den amerikanske forbundsbank (Fed) hævede i maj renten for 10. gang. Renten blev hævet 
med 0,25 procentpoint til 5-5,25 procent. Som vi ventede signalerede Fed, at dette kunne være 
rentetoppen. Vi vurderer, at rentenedsættelser kan komme på tale i USA i løbet af andet halvår 
af 2023. Indtil videre er arbejdsmarkedet dog fortsat stærkt, men vækstindikatorer peger mod 
mere modvind. På den korte bane kan blandt andet den stærke arbejdsmarkedsrapport betyde, 
at Fed hæver renten en tand mere på rentemødet i juni. Lige nu er det dog ikke vores hoved-
scenarie. 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) har hævet renten med 0,25 procentpoint yderligere til 3,25 
procent. Vi vurderer, at ECB ikke har nået toppen, og at renten bliver hævet til 3,5 procent frem 
mod sommeren. I Danmark fulgte Nationalbanken som ventet i hælene på ECB med en rente-
forhøjelse til 2,85 procent. Vi ser fortsat renten toppe i ECB og i Danmark på henholdsvis 3,5 
procent og 3,1 procent. 
 
Samlet set forventer vi, at de korte renter vil falde mere end de lange renter i den kommende 
tid. Det hænger sammen med, at centralbankrenterne snart har nået rentetoppen, og at der 
formentlig snart er rentenedsættelser på programmet. Som følge af det forventer vi, at rente-
kurven bliver stejlere. Lavere korte renter vil særligt smitte af på lån baseret på Cibor- og Cita-
renter.   
 
Du kan se prognosen på næste side og i morgen på Sydbank.dk.  
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Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter og udgør heller ikke en personlig anbefaling (investeringsråd-
givning) i forbindelse med finansielle instrumenter. 
Eventuelle generelle anbefalinger er udtryk for Sydbanks forventninger på grundlag af aktuelle markedsmæssige forhold. Anbefalingerne er dermed ikke baseret på 
fundamentale analytiske forhold, og publikationen kan derfor ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Ved konkrete investeringstiltag anbefaler Syd-
bank altid, at der søges særskilt rådgivning. For erhvervsdrivende anbefaler Sydbank, at der søges særskilt rådgivning vedr. aktuelle skatteforhold.  
Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden kan ikke anvendes som pålidelig indikator 
for fremtidige afkast og kursudvikling.  
Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne 
publikation. 
Denne publikation er udarbejdet på grundlag af følgende kilder: Bloomberg og Reuters. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i 
kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. 
Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i denne publikation. 
Nærværende publikation udgør markedsføringsmateriale af Sydbank og bankens investeringsområde. 
Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.  
 
Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Strandgade 29, 1401 København K. 

Renteforventninger for Danmark pr. 9. maj 2023
P.t. 3 mdr. 6 mdr. 12 mdr. 

3-måneders rente (CIBOR) 3,37 % (3,12 %) 3,90 % (3,70 %) 3,80 % (3,70 %) 3,10 % (3,45 %)
2-årig statsobligationsrente 2,98 % (2,97 %) 2,60 % (2,80 %) 2,50 % (2,50 %) 1,70 % (1,70 %)
5-årig statsobligationsrente 2,56 % (2,59 %) 2,55 % (2,55 %) 2,20 % (2,20 %) 2,00 % (2,00 %)
10-årig statsobligationsrente 2,63 % (2,58 %) 2,40 % (2,60 %) 2,40 % (2,50 %) 2,20 % (2,20 %)
F-kort realkreditrente (Januar 2025) 3,08 % (3,08 %) 3,90 % (3,75 %) 3,90 % (3,75 %) 3,00 % (3,50 %)
3-års realkreditrente (Januar 2026) 3,32 % (3,77 %) 3,15 % (3,40 %) 3,00 % (3,10 %) 2,40 % (2,50 %)
5-års realkreditrente (Januar 2028) 3,40 % (3,68 %) 3,50 % (3,50 %) 3,20 % (3,20 %) 3,00 % (3,00 %)
30-års realkreditrente (5,0 % 2053) 5,14 % (5,22 %) 5,10 % (5,20 %) 5,10 % (5,00 %) 4,90 % (4,60 %)
Renteforventninger for USA og Tyskland pr. 9. maj 2023 (10-årige effektive renter)
USA 3,52 % (3,57 %) 3,20 % (3,70 %) 3,00 % (3,50 %)  2,80 % (2,80 %)
Tyskland 2,32 % (2,31 %) 2,10 % (2,30 %) 2,10 % (2,25 %)  1,80 % (1,80 %)
Styringsrenteforventninger pr. 9. maj 2023
Danmark (foliorenten)  2,85 % (2,60 %) 3,10 % (3,10 %) 3,10 % (3,10 %) 2,60 % (2,85 %) 
Eurozonen (indlånsrente)  3,25 % (3,00 %) 3,50 % (3,50 %) 3,50 % (3,50 %) 3,00 % (3,25 %) 
USA (fed funds rate)  5,00-5,25 % (4,75-5,00 %) 5,00-5,25 % (5,00-5,25 %)  4,75-5,00 % (5,00-5,25 %)  4,50-4,75 % (4,50-4,75 %)  
En streg i stedet for et tal i tabellen angiver, at obligationen er skiftet ud. Tallet i parentes angiver værdien ved seneste udgave af Investering eller Sydbanks Renteforventninger.

På realkreditobligationer er renten set fra investors synspunkt, dvs. uden kursfradrag og bidrag.

På F-kort er angivet renten, som låntageren betaler uden kursfradrag og bidrag.
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