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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 

FINANSRÅDETS DIREKTØRKONFERENCE 
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Nationalbankdirektør Lars Rohde 



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 

Hovedpointer 

1. Bankerne skal ikke forvente en høj 
udlånsvækst lige om hjørnet. 

2. Det er ikke entydigt, at bankernes 
indtjening vil stige, når renterne 
stiger. 

3. Tre værn giver et sikkert banksystem:  

i. Alle kreditinstitutter skal 
troværdigt kunne afvikles 

ii. Velkapitaliserede banker 

iii. Bankledelsen skal sikre, at banken 
ikke kommer i problemer 
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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: 

Det går jævnt frem i dansk økonomi 

Anm.: Værditilvækst i løbende priser 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Grafer: 
Grafer laves i Excel. 
Se vejledning her: 
http://natinfo/Videncenter/ 
DesignOgGrafik/ 
default.aspx 

Værditilvækst siden 2013 i løbende priser  

BNP Industri Erhvervsservice Bygge- og anlæg Transport Råstofindvinding

Industri
14 pct.

Erhvervsservice
19 pct.

Transport
-10 pct.

Råstofindvinding
-55 pct.

Hele økonomien
(nominel BNP)

5 pct.

Bygge- og anlæg
7 pct.
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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 

Moderat fremgang i den internationale økonomi 

IMF’s prognose  

Kilde: IMF. 

2. september 2016 
4 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2016                2017
Verden

2016                2017
USA

2016                2017
Euroområdet

2016                2017
Storbritannien

Prognose fra april Prognose fra juli

Pct., år-år



Tekst-typografier 
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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: 

Bankernes indtjening holdes midlertidigt 
oppe af lave nedskrivninger  

Kilde: Finanstilsynet. 
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Grafer: 
Grafer laves i Excel. 
Se vejledning her: 
http://natinfo/Videncenter/ 
DesignOgGrafik/ 
default.aspx 
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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: 

Stor forskel i bankernes udlånskvalitet 

Anm.: Ultimo 2015. Omfatter som minimum alle udlån større end 1 pct. af det enkelte instituts kapitalgrundlag. 

Kilde: Finanstilsynet. 

6 

Grafer: 
Grafer laves i Excel. 
Se vejledning her: 
http://natinfo/Videncenter/ 
DesignOgGrafik/ 
default.aspx 

Pengeinstitutternes udlån og garantier fordelt på bonitetskategorier 

Andel af samlede udlån og garantier 

Kilde: Finanstilsynet. 
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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: 

Bankerne tilpasser sig situationen med 
pres på nettorenteindtægterne 

Note: Systemiske koncerner. 

Kilde: Finanstilsynet. 
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Grafer: 
Grafer laves i Excel. 
Se vejledning her: 
http://natinfo/Videncenter/ 
DesignOgGrafik/ 
default.aspx 
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Brug TAB for at gå frem 
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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 

Risiko for pludselige og høje rentestigninger 
Forventninger til pengepolitikken i USA 

Anm.: 30 dages glidende gennemsnit for Fed funds rate. Markedsforventningerne er beregnet ud fra Fed funds futures. 

Kilde: Macrobond og Federal Open Market Committee , FOMC. 
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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: 

Fortsat stigende boligpriser - bl.a. drevet 
af lave renter 

Anm.: Nominelle priser. Kvartalsobservationer. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
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Grafer laves i Excel. 
Se vejledning her: 
http://natinfo/Videncenter/ 
DesignOgGrafik/ 
default.aspx 
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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. værn: Alle kreditinstitutter skal troværdigt 
kunne afvikles 

Afvikling skal kunne ske uden  

• betydelige konsekvenser for 
finansiel stabilitet  

• uden brug af 
skatteyderpenge 

 

Giver stærke incitamenter for 
bankledelse, ejere og kreditorer 
til at undgå afvikling. 
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Grafer: 
Grafer laves i Excel. 
Se vejledning her: 
http://natinfo/Videncenter/ 
DesignOgGrafik/ 
default.aspx 
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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. værn: Banker skal være velkapitaliserede 

Note. Systemiske kreditinstitutter.  

Kilde: Finanstilsynet. 
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Grafer: 
Grafer laves i Excel. 
Se vejledning her: 
http://natinfo/Videncenter/ 
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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. værn: Bankledelsen skal sikre at 
banken ikke kommer i problemer  
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Grafer: 
Grafer laves i Excel. 
Se vejledning her: 
http://natinfo/Videncenter/ 
DesignOgGrafik/ 
default.aspx 

Direktion og bestyrelse har 
ansvaret for bankens risici 
 

Skal foretage grundig 
evaluering af risici 
 

Banker skal være kedelige 
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• Andet niveau 

• Tredje niveau 
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• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Hovedpointer 

1. Bankerne skal ikke forvente en høj 
udlånsvækst lige om hjørnet. 

2. Det er ikke entydigt, at bankernes 
indtjening vil stige, når renterne 
stiger. 

3. Tre værn giver et sikkert banksystem:  

i. Alle kreditinstitutter skal 
troværdigt kunne afvikles 

ii. Velkapitaliserede banker 

iii. Bankledelsen skal sikre, at banken 
ikke kommer i problemer 
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