
DANMARKS 
NATIONALBANK 

Gitter- og hjælpelinjer 
For at se gitter- og hjælpelinjer 
1. Klik på Vis 
2. Vælg Gitterlinjer og/eller 
Hjælpelinjer 
 
Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 
hjælpelinjer 
 

Forsider: 
Husk at der er mulighed for at 
vælge mellem 6 forsideslides 

Valgfrit: 
Indsætte Sidehoved og sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  
2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Tjek om der er sat hak i Dato og 
klokkeslæt - Opdater automatisk og i  
Diasnummer 
4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 
7. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkelt slide 

PENGEPOLITISKE INSTRUMENTER I OG 
INDLÆGGELSER/UDTAGNINGER 

 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Pengepolitiske Instrumenter  

Hvad nu 

Kende og være i stand til at benytte basale funktioner der 
vedrører de pengepolitiske instrumenter i GCSD modulet. 

Hvorfor  

I som pengepolitiske modparter skal bl.a. kunne handle 
indskudsbeviser og optage lån mod pant. I skal også kunne 
indlægge og udtage af sikkerhedsstillelsesdepot. I den 
forbindelse skal I kunne forstå funktionaliteten i det nye Kronos2. 

Hvordan 

Baggrundsviden. Demo af funktioner i Kronos2. Øvelser. 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Pengepolitiske Instrumenter I   

 

1. Pengepolitiske instrumenter generelt herunder også 
indlæggelser og udtagninger 

2. Ordinære og ekstraordinære markedsoperationer 

3. Indlæggelser og udtagninger 

4.  Øvelser 

 

 

 
 

 

5. december 2016 
3 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

 

 

 

1. Pengepolitiske instrumenter generelt 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

 Baggrundsviden  

De pengepolitiske modparter har som udgangspunkt adgang til 
to faciliteter: 

1. Indskud på foliokonti på dag-til-dag basis. Der er loft på 
modparternes samlede indskud.  

2. Ugentlige markedsoperationer, hvor modparter kan låne mod 
pant eller placere ved at købe indskudsbeviser. 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

 

 

 

2. Ordinære og ekstraordinære markedsoperationer 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Ordinære markedsoperationer 

Den sidste bankdag i ugen er det muligt at handle pengepolitiske 
instrumenter  på markedsoperation:  
 

•  Pengepolitiske lån (Monetary Policy Loans - MPL) 

•  Indskudsbeviser (Certificates of Deposit - CD) 

Løbetiden på begge instrumenter er typisk 7 dage og løber inden for en 
serie, men det kan variere ift. helligdage og type af instrumenter.  

Ved udløb af den gældende serie afvikles transaktionerne og der åbnes 
op for handel i den efterfølgende serie.  
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Ekstraordinære markedsoperationer 

Der kan åbnes op for ekstraordinære markedsoperationer i ugens løb 
indenfor den aktive serie 

 For indskudsbeviser kan dette både være tilbagekøb og/eller salg  

 Optage lån mod pant 

 Bemærk at antal af dage til udløb vil være kortere  
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

 
Lån mod pant 

 Lån kan registreres, men vil ikke få status ”finalised” , før der er 
dækning.  

 Status for handler uden dækning vil være ”failed coverage control”. 

 Sikkerhederne ligger i RTGS. 

 Værdipapirer kan indlægges og udtages af depot via GCSD. 

 Indskudsbeviser/ Certificate of deposit er ”ikke overnight acceptable” 
og kan IKKE benyttes ved optagelse af lån mod pant.  
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

GCSD Indlæggelser og udtagninger  

 De pengepolitiske modparter har adgang til at have 
værdipapirer liggende i et  værdipapirdepotet hos VP. 
Indlæggelse og udtagning kan foretages via funktionalitet i 
GCSD.  

 Anmode om at indlægge eller udtage papir fra/til 
sikkerhedsstillelsesdepotet foregår i GCSD 

 Dagens indlæggelser og udtagninger ses på skærmen  

 Rapport viser indlæggelser og udtagninger historisk set. 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Ensartet handelsforløb  
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Der registreres en 
BUY ”ORDER” 

Der dannes en 
”TRADE” 

Matched 
Dæknings 

kontrol 
Finalised 

Der opdateres 
beholdning og konti 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Tjekspørgsmål 

1. Hvornår afholdes typisk markedsoperation?   

2. Hvor lang er en serie typisk? 

3. Hvordan er det typiske handelsflow? 

4. Hvilke rapporter skal man trække for at se collateral listen?  

5. Hvilken rapport skal man trække for at se kontoudtog?  
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Øvelser I 

Exercise M1: Pledge Security 

Exercise M2: Withdraw Security 

Exercise M3: Buy Certificate of Deposit on Open Market 
Operation 

Exercise M4: Request a Monetary Policy Loan on Open Market 
Operation with No Coverage  

Exercise M5: Pledge Securities 

Exercise M6: Request a Monetary Policy Loan on Open Market 
Operation 

Exercise M7: Sell a Certificate of Deposit on Re-Opened Market 
Operation 
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