
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 II 

 



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 II  

 

1. Bilaterale handler – Certificate of deposit 

2. Loft på modparternes samlede indskud 

3.  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: 

Bilaterale handler 

 Indskudsbeviser kan handles mellem deltagerne eller mellem en 
deltager og Nationalbanken på bilateralt aftalte vilkår  

 Der handles inden for den åbne serie 

 Den rente der handles på aftales mellem deltagerne eller med 
Nationalbanken. 
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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 

Der registreres en 
SELL ”ORDER” 



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: 

 
Loft på modparternes samlede indskud 

 Folioramme er fastsat. Den samlede ramme er fordelt på individuelle 
rammer for modparterne (Dvs. et loft over de pengepolitiske 
modparters samlede folioindskud som skal være overholdt ved 
slutningen af dagen)  

 Ved overskridelse af den samlede ramme for modparterne som 
helhed vil folioindskud ud over de individuelle foliorammer blive 
konverteret til indskudsbeviser  

 

 

 

5. december 2016 
5 



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. Hvem kan handle indskudsbeviser bilateralt?  

2. Hvornår kan indskudsbeviserne handles bilateralt? 

3. Hvordan er det typiske handelsflow for bilaterale handler? 
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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 

Exercise M8: Buy Certificates of Deposit on Open Market 
Operation 

Exercise M9: Buy/Sell Certificates of Deposit on Bilaterally Agreed 
Terms 

Exercise M10: Conversion of Funds 
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