
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 III 

 



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 III   

 

1. Likviditetsjusterende instrumenter 

2. Køfunktion på salg af indskudsbeviser 

3. Førtidig indfrielse af lån 

4. 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: 

 

 

 

1. Likviditetsjusterende instrumenter 
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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  

 Der findes to former for likviditetsjusterende instrumenter, 
likviditetsjusterende indskud og likviditetsjusterende udlån.  

 Begge instrumenter handles kun med DN som modpart.  

 Likviditetsjusterende indlån = liquidity adjusting deposit (LAD) 

 Likviditetsjusterende udlån = liquidity adjusting loans (LAL) 
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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: 

 Likviditetsjusterende indlån (LAD)  

 Indskud i nationalbanken som et time deposit. 

 Renten er bestemt af DN og er fast i hele løbetiden.  

 Løbetiden er fastsat af DN, men kan variere mellem indlån.  

 En LAD indgår ikke i sikkerhedsstillelsen. 
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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: 

 Likviditetsjusterende udlån (LAL)  

 Lån taget i nationalbanken. 

 Renten er bestemt af DN og er fast i hele løbetiden. Modsat 
MPL, som kan variere med lånerenten.  

 Løbetiden er fastsat af DN, men kan variere mellem udlån.  

 En LAL gives på baggrund af udnyttelse af sikkerheder. På 
samme vis om en MPL. Indgår dermed i sikkerhedsstillelsen.  
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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: 

 

 

 

2. Køfunktion på salg af 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: 

Salg uden tilstrækkelig beholdning  

• Mulighed for at sælge indskudsbeviser uden at have tilstrækkelig 
beholdning.  

• Eks: Sælge indskudsbeviser for 2 mio. med 1 mio. i beholdning 

• Handlen går igennem når der er tilstrækkelig indskudsbeviser i 
beholdningen. Det kan ske på to måder 

1. Man køber flere indskudsbeviser 

2. Man omprioriterer sine salgsordrer, hvis man har flere 
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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: 

Omprioritering af salgsordre  

 Hvis man har indlagt to eller flere salgsordrer af indskudsbeviser, og 
alle står i kø, er det muligt at omprioritere de enkelte ordrer. 
Handlerne afvikles som udgangspunkt efter FIFO-princippet.  

 Eks:  

 Ordre 1 = 2 mio.  

 Ordre 2 = 1 mio. 

 Beholdning = 1 mio.  

 Den første ordre på de 2 mio. ligger og blokerer ordren på 1 mio.  

 Ved at omprioritere de to ordre, så ordre 2 bliver 1. prioritet, så vil 
ordre 2 gå igennem.    
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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: 

 

 

 

3. Førtidig indfrielse af MPL 
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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: 

Mulighed for førtidig indfrielse af 
modpart 

 Mulighed for førtidig indfrielse på 3 års lån.  

 Efter 6 måneder.  

 Det har været en opgave for Nationalbanken. 

 Funktion der giver mulighed for, at man som modpart selv kan 
førtidsindfri et lån mod pant.  

 Kun hvis Nationalbanken har givet muligheden. Der er 
tidsmæssig begrænsning tilknyttet.  

 Førtidsindfrielse skal altid ske den sidste bankdag på ugen.  
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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: 

Tjekspørgsmål 

1. Hvordan adskiller en LAD sig fra en CD? 

2. Hvordan adskiller en LAL sig fra en MPL? 

3. Hvem kan handle LAL og LAD og hvem er modparten? 

4. Hvornår går en CD-handel i kø? 

5. Hvordan får man sin handel til at afvikle, hvis den står i kø – 
nævn to måder? 

6. Hvornår kan man førtidsindfri et lån? 
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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: 

 

 

 

4. 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: 

Øvelser 

Exercise M12: Liquidity Adjusting Loan 

Exercise M13: Liqidity Adjusting Deposit 

Exercise M14: Trade Queued and Priority Management 

Exercise M15: Early Mature Trade 
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