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Forord 

Danmarks Nationalbank udarbejder som led i forvaltningen af stats-
gældsområdet publikationen Statens låntagning og gæld. Publikationen 
beskriver udviklingen i det forløbne år og rapporterer om forhold af 
betydning for gældsplejen. 

Publikationen sigter mod at give en dybere indsigt i den danske stats-
gældspolitik. I afsnittet Hovedpunkter for statsgældspolitikken gennem-
gås de væsentligste konklusioner vedrørende statsgældspolitikken i 2003 
samt aktiviteter og tendenser inden for statsgældsforvaltning. 

Kapitel 1 giver en samlet fremstilling af de hovedprincipper, der ligger 
bag statsgældspolitikken. 

Kapitel 2-7 udgør beretningsdelen. Her beskrives de overvejelser og 
hensyn, der ligger bag det forløbne års låntagning og gældspleje, lige-
som der redegøres for strategien for 2004. Den indenlandske låntagning 
er emnet for kapitel 2 og den udenlandske låntagning for kapitel 3. 
Kapitel 4 beskriver brugen af rente- og valutaswaps. Kapitel 5 beskriver 
forvaltningen af aktiverne i Den Sociale Pensionsfond. Kapitel 6 redegør 
for forskellige typer risici, og hvordan de begrænses. Endelig gennemgås 
udviklingen i statsgælden og en række statsgaranterede enheders gæld 
i kapitel 7. 

Specialdelen omfatter kapitlerne 8-11. Kapitel 8 sætter fokus på skat-
kammerbevisprogrammet, herunder prisdannelsen og deltagelsen ved 
skatkammerbevisauktioner. 

Kapitel 9 beskriver introduktionen af elektronisk handel og market 
making i det danske statspapirmarked, herunder introduktionen af han-
delsplatformen MTS og en primary dealer-ordning. 

Kapitel 10 redegør for en ny ordning, hvor Danmarks Skibskreditfond 
har fået adgang til statslige genudlån. 

Kapitel 11 indeholder en beskrivelse af rammen for strategifastlæggel-
sen og nye tiltag i risikostyringen. 

I bilagsdelen er optrykt meddelelser af betydning for statens låntag-
ning og gæld. Statsgældspolitikken i 2004 beskriver lånebehov og låne-
strategi for 2004 samt låne- og opkøbsvifter. Afsnittet er et optryk af en 
meddelelse om statsgældspolitikken i 2004, udsendt i december 2003. 
Hertil kommer et omfattende tabelafsnit med detaljerede opgørelser 
over statens låntagning og gæld. Endelig er der udarbejdet en ordliste 
med forklaring af de vigtigste finansielle begreber, som anvendes på 
statsgældsområdet.  
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Hovedpunkter for statsgældspolitikken 

SAMMENFATNING 

2003 har været karakteriseret ved lave renter og gode afsætningsfor-
hold, der sammen med et overskud på statsbudgettet har bidraget til 
lavere renteomkostninger og gæld. Statsgældsforvaltningen har i løbet 
af året gennemført en række tiltag, rettet mod effektivitet og likviditet i 
statspapirmarkedet, samt forbedret redskaberne til styring af risikoen på 
statens gæld.  

 
Tiltag rettet mod effektivitet og likviditet: 
• Introduktion af den elektroniske handelsplatform MTS på engrosmar-

kedet for danske statspapirer. 
• Oprettelse af primary dealer-ordning med forpligtelse til løbende pris-

stillelse på MTS inden for fastlagte spreads og beløb. 
• Etablering af elektronisk handel og market making på detailmarkedet 

for danske statspapirer på Københavns Fondsbørs. 
• Opbygning fremover af de 2- og 5-årige låneviftepapirer til et udestå-

ende på mindst 35 mia.kr. og de 10-årige til mindst 60 mia.kr. på linje 
med sammenlignelige udstedelser i euroområdet. 
 

Nye tiltag i risikostyringen af statsgælden: 
• Varigheden anvendes fortsat som overordnet styringsmål inden for et 

bånd på 3 år +/- 0,5 år. Som noget nyt styres i den daglige forvaltning i 
2004 efter en varighed opgjort til fast diskonteringsrente inden for et 
snævrere sigtebånd på 3 år +/- 0,25 år. 

• Varighedsmålet suppleres med rentefixingen, som er et nyt mål for 
renteeksponeringen i et givet år. Rentefixingen opgøres som det be-
løb i gældsporteføljen, der skal fastsættes ny rente på i løbet af det 
følgende år, dvs. variabelt forrentet gæld, swapporteføljen og det føl-
gende års afdrag. 

• Statsgældsforvaltningens Cost-at-Risk-model er videreudviklet, bl.a. 
med nye måder at kvantificere risiko på. 

 
BUDGETOVERSKUD OG LAVE RENTER I 2003 

Overskud på statsbudgettet har over en årrække reduceret statens gæld. 
Statsgældens andel af BNP er siden 1995 faldet fra 57 pct. til 37 pct. i 
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2003. I absolutte tal faldt statsgælden i 2003 med 6 mia.kr. og er ultimo 
2003 opgjort til 515 mia.kr.  

Det generelt lave renteniveau i 2003 gjorde det muligt for staten  
at refinansiere relativt højt forrentet gæld med lavere forrentet  
gæld, hvilket resulterede i en lavere gennemsnitsrente på gældsporte-
føljen. I forhold til 2002 faldt renteudgifterne i 2003 med 4 mia.kr. til 
27 mia.kr.  

 
INTRODUKTION AF ELEKTRONISK HANDEL OG MARKET MAKING FOR 
DANSKE STATSPAPIRER 

Statsgældsforvaltningen har i 2003 sammen med markedsdeltagerne 
introduceret elektronisk handel og market making i danske statspapirer. 
Der er dermed skabt et mere effektivt marked for danske statspapirer, 
der nu handles efter international standard. Dette har skabt fornyet 
interesse fra internationale banker og investorer og tiltrukket nye aktive 
markedsdeltagere.  

Den 4. november 2003 åbnede handlen på engrosmarkedet, dvs. inter-
dealer-markedet, for danske statspapirer på handelsplatformen MTS. 
Hvor størstedelen af handlen førhen foregik via telefon, handles danske 
statspapirer nu elektronisk på samme platform som de fleste andre EU-
landes statspapirer.  

I forbindelse med oprettelsen af elektronisk handel er der oprettet en 
primary dealer-ordning, hvor en række banker forpligter sig til løbende 
at stille bud- og udbudspriser inden for fastlagte spreads og beløb. Der 
er p.t. 13 primary dealere.  

Også på detailmarkedet er der i 2003 etableret elektronisk handel 
med og market making i statspapirer. Den 1. december startede en pris-
stillerordning på detailmarkedet for danske statspapirer, hvor p.t. seks 
banker er forpligtede til løbende at stille bud- og udbudspriser på en 
elektronisk handelsplatform på Københavns Fondsbørs. Ordningen har 
gjort det muligt, også for private og mindre investorer, at lægge ordrer 
direkte ind på Københavns Fondsbørs. 

Med introduktionen af elektronisk handel er gennemsigtigheden i det 
danske statspapirmarked forbedret. I modsætning til tidligere er der nu, 
både på engros- og detailmarkedet, adgang til konkret førhandelsin-
formation om priser og mængder, hvortil der kan indgås handler. 

De nye initiativer har samlet betydet, at danske statspapirer nu kan 
handles elektronisk, hvad enten der er tale om engrostransaktioner mel-
lem investeringsbanker eller om mindre transaktioner for den lille inve-
stor. Hertil kommer, at der siden efteråret 2003 har været etableret 
handel med danske statspapirer på de internationale handelsplatforme, 
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TradeWeb og BondVision, hvor både værdipapirhandlere og institutio-
nelle investorer deltager.  

 
UDSTEDELSESSTRATEGI MED FOKUS PÅ LIKVIDITET, KONTINUITET OG 
GENNEMSIGTIGHED 

Såvel den indenlandske som den udenlandske låntagning er baseret på 
langsigtede strategier i overensstemmelse med målsætningen om at 
dække statens finansieringsbehov til lavest mulige, langsigtede låneom-
kostninger under hensyntagen til et acceptabelt niveau for risikoen. 

Ved opbygning af likvide benchmarkserier i nogle få vigtige løbetids-
segmenter kan staten opnå en likviditetspræmie og dermed dække lå-
nebehovet til en lavere rente. Låntagningsstrategien fokuserer på ud-
stedelse i de 2-, 5- og 10-årige løbetidssegmenter, som også internatio-
nalt er toneangivende, og serierne søges opbygget til en passende stør-
relse.  

Udstedelsesstrategien for 2004 er: 
• Det indenlandske lånebehov i 2004 på 73,5 mia.kr. finansieres ved 

udstedelse af fastforrentede stående lån fordelt på ca. 40 pct. i det 2-
årige, 20 pct. i det 5-årige og 40 pct. i det 10-årige løbetidssegment. 
Såfremt der købes op i papirer med forfald i efterfølgende år eller 
indgås valutaswaps fra kroner til euro, vil det indenlandske lånebehov 
forøges. 

• Finansieringsbidraget fra skatkammerbevisprogrammet forventes at 
blive omkring nul. 

• 2- og 5-årige låneviftepapirer opbygges fremover til et udestående 
på mindst 35 mia.kr. og 10-årige til mindst 60 mia.kr. Dette er på  
linje med sammenlignelige benchmarkudstedelser i euroområdet og 
vil understøtte likviditet og handel på elektroniske handelsplatfor-
me.  

• Det udenlandske lånebehov i 2004 på 16,1 mia.kr. finansieres primært 
ved udstedelse af et eurolån i det 5-årige segment. 
 

ÅBNING AF TRE NYE INDENLANDSKE STATSPAPIRER I 2004 

Alle papirer i statens lånevifte udskiftes i 2004: 
• Den 13. januar 2004 blev salget af et 3 pct. statsgældsbevis med udløb 

i november 2006 indledt.  
• Den 12. februar 2004 blev salget af 4 pct. stående lån med udløb i no-

vember 2015 indledt. 
• I andet eller tredje kvartal åbnes en ny statsobligation i det 5-årige 

løbetidssegment. 
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NYT EUROLÅN I 2004 

Hjørnestenen i den udenlandske lånestrategi har siden 2002 været ud-
stedelse af større eurolån i det 5-årige løbetidssegment. Den udenland-
ske låntagning i 2003 bestod af et 5-årigt syndikeret eurolån på 17 
mia.kr., der blev udstedt via et syndikat af internationale banker. Lånet 
blev prisfastsat og handles på linje med lignende udstedelser fra andre 
højtratede EU-lande. I 2004 ventes det udenlandske lånebehov på 16 
mia.kr. primært finansieret ved udstedelse af et nyt eurolån i det 5-årige 
løbetidssegment. Lånet forventes optaget i 1. halvår. 

 
NYE TILTAG I STYRINGEN AF RISIKO PÅ STATENS GÆLD 

Den overordnede målsætning for statsgældspolitikken om at dække 
statens finansieringsbehov til lavest mulige, langsigtede låneomkostnin-
ger under hensyntagen til, at risikoen holdes på et acceptabelt niveau, 
tilgodeses gennem fastlæggelsen af strategiske benchmarks for likvidi-
tet og renteeksponering.  

Likviditeten understøttes af udstedelsespolitikken og de ovenfor 
nævnte markedstiltag. Renteeksponeringen udtrykkes ved mål for va-
righeden og rentefixingen. Disse mål fastlægges på baggrund af en 
langsigtet analyse og en afvejning mellem omkostninger og risiko. I 
2003 er der sket en række nye tiltag inden for styring af renterisikoen: 
• Det centrale strategiske benchmark for renteeksponeringen er fortsat 

varigheden på den samlede statsgæld. Dette mål opsummerer afvej-
ningen mellem omkostninger og risiko i statsgældspolitikken. Som 
noget nyt opereres i den daglige forvaltning med et nyt snævrere sig-
tebånd for varigheden, baseret på en fast diskonteringsrente. Sigte-
båndet for 2004 er fastlagt symmetrisk omkring varigheden på stats-
gælden primo 2004 til 3 år +/- 0,25 og er baseret på gennemsnitsren-
ten primo 2004.  

• Som supplement til varigheden er rentefixingen i 2004 indført som et 
nyt mål for renteeksponeringen. Rentefixingen udgør det beløb i 
gældsporteføljen, der skal fastsættes ny rente på i det følgende år, 
dvs. afdrag, variabelt forrentet gæld samt swapporteføljen. Rentefix-
ingen supplerer varighedsmålet med information om eksponeringen i 
de enkelte år.  

• Endelig er Statsgældsforvaltningens Cost-at-Risk-model, som benyttes 
til at kvantificere afvejningen mellem omkostninger og renterisiko, 
blevet udbygget med den udenlandske statsgæld. Endvidere er der in-
troduceret nye risikomål, der understøtter fastlæggelsen af de strate-
giske benchmarks for renteeksponeringen. 



 
 

 
 

Hovedprincipper
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KAPITEL 1 
Hovedprincipper for statens låntagning 

SAMMENFATNING    1.1 

Det overordnede mål for statsgældspolitikken er at dække statens fi-
nansieringsbehov til lavest mulige, langsigtede låneomkostninger under 
hensyntagen til et acceptabelt risikoniveau. 

Den overordnede strategi for statens låntagning aftales ved kvartalsvi-
se møder mellem Finansministeriet og Statsgældsforvaltningen i Natio-
nalbanken. Den praktiske implementering af strategien varetages af 
Statsgældsforvaltningen. Statsgældsforvaltningen er opdelt i front-, 
middle- og back office, en opdeling der sikrer adskillelse af de forskelli-
ge funktioner. 

Der er i en aftale mellem regeringen og Nationalbanken lagt rammer 
for omfanget og fordelingen af statens indenlandske og udenlandske 
låntagning. Der er her fastsat en indenlandsk og en udenlandsk norm, 
som tilsammen understøtter adskillelsen af finans- og pengepolitikken. 

Både indenlandsk og udenlandsk statslig låntagning er baseret på lang-
sigtede strategier rettet mod at opfylde den overordnede målsætning, 
herunder at holde risikoen på et acceptabelt niveau. Der lægges vægt på, 
at de overordnede lånestrategier er konsistente over tid, samt at de er 
kendte af markedsdeltagerne. Den indenlandske lånestrategi er baseret 
på opbygning og vedligeholdelse af en attraktiv lånevifte i de 2-, 5- og 10-
årige løbetidssegmenter. Den udenlandske lånestrategi er baseret på op-
bygning af større lån i euro i det 5-årige løbetidssegment. 

Statsgældsforvaltningen lægger vægt på åbenhed over for offentlig-
heden og de finansielle markeder. Informationer om statens låntagning 
og gæld offentliggøres løbende. 

 
STATSGÆLDSFORVALTNINGEN   1.2 

Statsgælden omfatter passiver i form af den indenlandske og udenland-
ske statsgæld samt aktiverne i Den Sociale Pensionsfond og indeståen-
det på statens konto i Nationalbanken. 

Statsgældsforvaltning omfatter udarbejdelse og implementering af 
strategier til styring af statsgælden. Valget af strategi baseres på en 
langsigtet analyse og afvejning af omkostninger og risiko. Herudover 
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administrerer Statsgældsforvaltningen genudlån og garantier for en 
række selskaber. 

 
Lovgrundlag for statens låntagning  
Ifølge grundloven kan statslån optages ifølge lov. Lovgrundlaget for 
statens låntagning findes i Lov om bemyndigelse til optagelse af statslån 
af 19931. Denne lov bemyndiger finansministeren til at optage lån på 
vegne af staten inden for et maksimum på 950 mia.kr. Dette beløb ud-
gør dermed den øvre grænse for statens samlede indenlandske og uden-
landske gæld. I den løbende gældsforvaltning er finansministeren des-
uden bemyndiget til at indgå swapaftaler og andre finansielle transakti-
oner. 

Statens udgifter i forbindelse med låntagningen, fx renteudgifter og 
emissionskurstab (forskellen mellem lånenes nominelle værdi og kurs-
værdi), optages på de årlige finanslove. 

 
Ansvarsfordeling mellem Finansministeriet og Nationalbanken 
Finansministeren har det overordnede og politiske ansvar for statens 
låntagning og gæld, herunder relationerne til Folketinget. Nationalban-
ken har siden 1991 varetaget forvaltningen af statsgælden. Arbejdsde-
lingen er fastlagt i en aftale mellem Finansministeriet og Nationalban-
ken.  

Den overordnede strategi for statens låntagning aftales ved kvartalsvi-
se møder mellem Finansministeriet og Statsgældsforvaltningen i Natio-
nalbanken på basis af skriftlige oplæg fra Statsgældsforvaltningen. Fi-
nansministeriet bemyndiger Statsgældsforvaltningen til at udføre den 
vedtagne strategi. På mødet i december aftales den overordnede strate-
gi for det efterfølgende år, herunder varighedsmålet, papirerne i låne-, 
opkøbs- og genudlånsviften samt værdipapirudlånsordningerne. Ved de 
efterfølgende kvartalsvise møder aftales eventuelle justeringer og yder-
ligere specifikationer af årets overordnede strategi. Aftalerne følges op 
med månedlig rapportering til Finansministeriet samt beretning ved 
hvert kvartalsmøde. 

 
Organisering af Statsgældsforvaltningen i Nationalbanken 
I Nationalbanken løses Statsgældsforvaltningens opgaver af Statsgælds-
sektionen i Kapitalmarkedsafdelingen, Handelsafdelingen, Regnskabs-
afdelingen, Statsgældsbogholderiet og Intern Revision. Statsgældsfor-
valtningen er hermed opdelt i front- , middle- og back office, som vare-
tager hver sine funktioner. Klar funktionsadskillelse og klare forret-

 1
 Lov nr. 1079 af 22/12/1993 med efterfølgende ændringer. 
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ningsgange mindsker de operationelle risici og øger muligheden for 
intern kontrol. En veldefineret opdeling af ansvarsområder sikrer, at 
forskellige typer faglig ekspertise udnyttes bedst muligt, og at opgaver 
relateret til statsgældsforvaltning løses uafhængigt af andre opgaver i 
Nationalbanken. Organiseringen af Statsgældsforvaltningen er opsum-
meret i boks 1.1. 

Statsgældssektionen i Kapitalmarkedsafdelingen er ansvarlig for middle 
office-funktioner og formulerer de principielle overvejelser om stats-
gældspolitik, udarbejder oplæg til lånestrategier samt foretager risiko-
styring og løbende analyser. Sektionen sætter ligeledes retningslinjer for 
Handelsafdelingen med hensyn til salg, opkøb og andre transaktioner, 
herunder swaptransaktioner.  

Handelsafdelingen er ansvarlig for den operationelle del af stats-
gældspolitikken og forestår udstedelse af statspapirer, opkøb, swaptran-
saktioner samt en række tilknyttede transaktioner. 

Back office-funktioner som afvikling og bogføring varetages af Regn-
skabsafdelingen og Statsgældsbogholderiet.  

Statsgældsforvaltningen bliver revideret af Intern Revision i National-
banken på vegne af Rigsrevisionen. Rigsrevisionens opgave er at revide-
re statens regnskaber og undersøge, om statslige midler administreres, 
som Folketinget har besluttet. Rigsrevisionen offentliggør løbende resul-
taterne af sine undersøgelser, bl.a. på webstedet www.rigsrevisionen.dk.  

ORGANISERING AF STATSGÆLDSFORVALTNINGEN Boks 1.1 

 

 

 

Finansministeriet

Front office:
• Udføre transaktioner

på statens gæld

Middle office:
• Statsgældspolitik
• Lånestrategi
• Risikostyring

Back office:
• Afvikling 
• Bogføring

Intern Revision i Nationalbanken:
• Revision af statsgældsforvaltningen 

på vegne af Rigsrevisionen

Statsgældsforvaltningen i Nationalbanken

RigsrevisionenFinansministeriet

Front office:
• Udføre transaktioner

på statens gæld

Middle office:
• Statsgældspolitik
• Lånestrategi
• Risikostyring

Back office:
• Afvikling 
• Bogføring

Intern Revision i Nationalbanken:
• Revision af statsgældsforvaltningen 

på vegne af Rigsrevisionen

Statsgældsforvaltningen i Nationalbanken

Rigsrevisionen
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Medarbejdere i Statsgældsforvaltningen skal, i lighed med Nationalban-
kens øvrige medarbejdere, overholde interne regler baseret på Finans-
tilsynets retningslinjer mod spekulation. 

 
NORMEN FOR INDENLANDSK OG UDENLANDSK LÅNTAGNING 1.3 

Normen for statens låntagning udgør rammen for omfanget og forde-
lingen af statens indenlandske og udenlandske låntagning. Normen er 
fastlagt i en aftale mellem regeringen og Nationalbanken. Der er fastsat 
en indenlandsk og en udenlandsk norm, som tilsammen understøtter 
adskillelsen af finans- og pengepolitikken. 

I henhold til den indenlandske norm dækker den indenlandske låntag-
ning i kroner som udgangspunkt statens indenlandske bruttofinansierings-
behov, dvs. statens løbende underskud og afdrag på den indenlandske 
gæld. Den udenlandske norm indebærer, at det udenlandske lånebehov 
svarer til afdragene på den udenlandske gæld, som er optaget af hensyn til 

 

VIGTIGE BEGREBER I OPGØRELSEN AF STATENS GÆLD OG LÅNTAGNING Boks 1.2 
 
Opgørelse af statsgælden 

Statsgælden opgøres som statens samlede indenlandske og udenlandske gæld fra-

trukket aktiverne i Den Sociale Pensionsfond og indeståendet på statens konto i Nati-

onalbanken, jf. tabellen nedenfor. 
 

OPGØRELSE AF STATSGÆLDEN, NOMINEL VÆRDI  

Mia.kr. Ultimo 2002 Ultimo 2003 

Indenlandsk gæld ....................................... 625 611 
Udenlandsk gæld ........................................ 84 84 
Den Sociale Pensionsfond .......................... -141 -139 
Statens konto i Nationalbanken ................ -46 -41 

Statsgæld i alt ............................................. 521 515 

Statsgæld i pct. af BNP ............................... 38,3 37,0 

 
Det indenlandske bruttofinansieringsbehov og lånebehov 

Det indenlandske lånebehov opgøres som: 

+ Udbetalinger fra staten (inkl. renteudgifter og udbetaling af genudlån) 

– Indbetalinger til staten (inkl. renteindtægter og tilbagebetaling af genudlån) 

= Nettofinansieringsbehov 

+ Afdrag på den indenlandske gæld 

+ Den Sociale Pensionsfonds nettoobligationskøb 

= Indenlandsk bruttofinansieringsbehov 

– Reduktion i indestående på statens konto i Nationalbanken 

= Indenlandsk lånebehov 
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valutareserven. Definitionerne af indenlandsk og udenlandsk bruttofinan-
sieringsbehov er gennemgået i boks 1.2. 

Iflg. EU-traktaten må statens konto i Nationalbanken ikke overtræk-
kes. Statens låntagning tilrettelægges derfor, så der altid er et passende 
indestående på statens konto til at opfange udsving i statens ind- og 
udbetalinger. Usikkerhed om indestående på statens konto knytter sig 
bl.a. til den usikkerhed, der er forbundet med forudsigelse af indbeta-
ling af forskellige former for skatter. 

Staten kan endvidere vælge, fx i lyset af markedsforholdene, at fort-
sætte udstedelsen af statspapirer, selv om årets lånebehov er finansieret. 
I så fald tages hul på det efterfølgende års lånebehov. 

Formålet med statens udenlandske låntagning er at sikre en passende 
valutareserve. I situationer, hvor valutareserven enten falder eller stiger 
mere end ønskeligt, kan der derfor forekomme situationer, hvor afdrage-
ne på statens udenlandske lån ikke svarer til den udenlandske låntagning. 
Hvis valutareserven falder mere end ønskeligt, vil staten optage lån i valu-
ta. Hvis valutareserven vokser mere, end det anses for nødvendigt, kan 

 

FORTSAT Boks 1.2 
 
Det indenlandske bruttofinansieringsbehov øges ved indgåelse af valutaswaps fra kro-

ner til euro og ved opkøb af indenlandske papirer med udløb i efterfølgende år. Effek-

ten fra valutaswaps skyldes, at kronebenet af statens valutaswaps fra kroner til euro 

regnes som afdrag på den indenlandske gæld ved swappens indgåelse og som låntag-

ning ved swappens udløb. Effekten fra opkøb skyldes, at opkøb i indenlandske statspa-

pirer regnes som afdrag på den indenlandske gæld på opkøbstidspunktet. Det inden-

landske bruttofinansieringsbehov dækkes ved salg af statsobligationer, statsgældsbevi-

ser, nettosalg af skatkammerbeviser og en evt. reduktion i indestående på statens konto 

i Nationalbanken.  
Statens indenlandske lånebehov udgøres af den del af det indenlandske brutto-

finansieringsbehov, som planlægges finansieret ved udstedelse af indenlandske  

statspapirer. Statspapirsalget tilrettelægges efter de skøn for det indenlandske lå-

nebehov, som offentliggøres i Finansministeriets budgetoversigter. Daglige opgø-

relser af det indenlandske lånebehov findes på Danmarks Nationalbanks websted 

www.nationalbanken.dk. 
 

Det udenlandske bruttofinansieringsbehov  
Det udenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som: 

+ Afdrag på den udenlandske gæld 

= Udenlandsk bruttofinansieringsbehov 
 

Det udenlandske lånebehov svarer til det udenlandske bruttofinansieringsbehov, så-

fremt der ikke afviges fra normen for den udenlandske låntagning.  
Det udenlandske lånebehov dækkes primært ved optagelse af lån i euro samt ved 

indenlandske udstedelser kombineret med valutaswaps fra kroner til euro. 
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den udenlandske låntagning blive mindre, end hvad den udenlandske 
norm umiddelbart tilsiger. Det forudsætter dog, at indeståendet på sta-
tens konto giver mulighed herfor. Desuden kan der forekomme omforde-
linger mellem årene af det udenlandske finansieringsbehov, fx i forbin-
delse med opbygningen af eurolån. 

 
MÅL OG MELLEMMÅL FOR STATSGÆLDSPOLITIKKEN  1.4 

Den overordnede målsætning for statsgældspolitikken er at dække sta-
tens finansieringsbehov til lavest mulige, langsigtede låneomkostninger 
under hensyntagen til, at risikoen holdes på et acceptabelt niveau.  

Herudover sigtes mod at understøtte et velfungerende indenlandsk 
kapitalmarked og at lette statens adgang til kapitalmarkederne på 
længere sigt. Målsætningerne for den danske statsgældspolitik svarer til 
internationale standarder. 

Den overordnede målsætning tilgodeses gennem fastlæggelsen af 
mellemmål, såkaldte strategiske benchmarks, for likviditet og renteeks-
ponering.  

Den overordnede målsætning om lavest mulige, langsigtede omkost-
ninger tilgodeses ved at sikre høj likviditet i statspapirerne. Ved opbyg-
ning af likvide papirer kan staten opnå en likviditetspræmie. De konkre-
te strategiske benchmarks, som knytter sig til likviditet, er mindstevolu-
men i de enkelte udstedelser og sigtepunkter for fordelingen af statspa-
pirsalget. En jævn afdragsprofil inden for de nærmeste år bidrager til 
opretholdelsen af et stabilt låneprogram. 

Den overordnede målsætning indebærer en afvejning mellem om-
kostninger og risiko på statsgælden. De strategiske benchmarks for ren-
teeksponering afspejler denne afvejning. Det centrale benchmark for 
renteeksponeringen er varighedsmålet for statsgælden. Dette mål op-
summerer afvejningen mellem omkostninger og risiko i statsgældspoli-
tikken. Herudover anvendes, som et supplerende mål for renteekspone-
ringen, størrelsen af det beløb i gældsporteføljen, der skal fastsættes ny 
rente på i det følgende år, såkaldt rentefixing. Rentefixingen på et givet 
tidspunkt omfatter de afdrag, der forfalder inden for det kommende år, 
samt størrelsen af den variabelt forrentede gæld og swapporteføljen, 
hvorpå der fastsættes ny rente inden for et år.  

Statsgældsforvaltningen har udviklet en model (Cost-at-Risk-modellen), 
som benyttes til at kvantificere afvejningen mellem omkostninger og ren-
terisiko. Cost-at-Risk-modellen er således et vigtigt instrument ved udar-
bejdelse af lånestrategier, herunder fastlæggelse af strategiske bench-
marks for renteeksponeringen. Cost-at-Risk-modellen kan ligeledes an-
vendes som en scenariomodel til analyse af implikationerne af stats-
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gældspolitikken for udestående i de enkelte papirer. Dermed er model-
len også et vigtigt instrument ved fastlæggelse af de strategiske bench-
marks for likviditet. 

 
STRATEGI OG INSTRUMENTER I DEN STATSLIGE LÅNTAGNING 1.5 

Både indenlandsk og udenlandsk statslig låntagning er baseret på lang-
sigtede strategier rettet mod at opfylde den overordnede målsætning, 
herunder at holde risikoen på et acceptabelt niveau. 

For at understøtte åbenhed og troværdighed omkring statsgældsfor-
valtningen, lægges der vægt på, at de overordnede lånestrategier er kon-
sistente over tid, samt at de er kendte af markedsdeltagerne. Desuden 
anvendes alene standardiserede og velkendte instrumenter. 

Forvaltningen af statsgælden er tilrettelagt under hensyntagen til, at 
staten har en dominerende stilling på det indenlandske marked. Transak-
tioner fordeles som udgangspunkt jævnt over året. 

Med henblik på at fastholde effektiviteten i statsgældsforvaltningen fo-
retages løbende evaluering af de udarbejdede strategier og implemente-
ringen heraf. 

 
Strategi og instrumenter i indenlandsk låntagning 
Den overordnede strategi for den indenlandske låntagning er at opbyg-
ge og vedligeholde en attraktiv lånevifte. Det gøres ved at sikre likvide 
serier i statspapirer af typen fastforrentede stående lån i de 2-, 5- og 10-
årige segmenter. For at understøtte likviditet og handel på elektroniske 
platforme opbygges de 2- og 5-årige låneviftepapirer til et udestående 
på mindst 35 mia.kr. og det 10-årige til mindst 60 mia.kr. Likviditet i 
låneviften bidrager til at sikre lave låneomkostninger for staten. Forde-
lingen af udstedelsen på flere forskellige punkter på rentekurven fore-
tages for bl.a. at opnå en bred investorfordeling. En bred investorforde-
ling mindsker risikoen for, at svigtende efterspørgsel blandt én type 
investorer medfører stigende låneomkostninger. 

De 2-, 5- og 10-årige løbetidssegmenter er også internationalt de vig-
tigste. Standardiserede udstedelser bidrager til at gøre obligationsseri-
erne attraktive for både indenlandske og udenlandske investorer. 

I låneviften indgår ligeledes skatkammerbeviser, som er korte statspa-
pirer af typen nulkuponlån. Også i skatkammerbevisprogrammet til-
stræbes det at opbygge likvide serier. Skatkammerbeviser udstedes ved 
månedlige auktioner. Bevisernes korte løbetid gør auktioner til den 
mest hensigtsmæssige salgsform givet hensynet til opbygning af likvide 
serier. Der åbnes et nyt 12-måneders skatkammerbevis hver tredje må-
ned. Der udstedes i beviset, indtil restløbetiden er 3 måneder. 
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I tillæg til udstedelsespolitikken benyttes opkøb og værdipapirudlån til 
at understøtte likviditeten i statspapirerne. Opkøb af papirer med udløb 
i efterfølgende år flytter således afdragstidspunktet frem til opkøbsåret, 
hvorved det indenlandske lånebehov, og dermed udstedelsen i lånevif-
tepapirerne, øges. 

Staten og Den Sociale Pensionsfond har etableret værdipapirudlånsord-
ninger, der tilsammen dækker størstedelen af de indenlandske statspapirer, 
og som kan benyttes af berettigede deltagere.  

Den indenlandske gæld er tildelt den højeste rating af Moody's (Aaa), 
Standard & Poor's (AAA) og FitchRatings (AAA). 

 
Strategi og instrumenter i udenlandsk låntagning 
Statens udenlandske gæld, som er optaget af hensyn til valutareserven, 
er udelukkende eksponeret i euro. Der optages alene lån med ekspone-
ring i euro – enten direkte eller ved brug af valutaswaps til euro. 

Størstedelen af statens udenlandske lånebehov dækkes ved udstedelse 
af syndikerede eurolån. Ved at optage lån direkte i euro sikres en simpel 
lånekonstruktion, ligesom kreditrisikoen forbundet med at indgå valuta-
swaps til euro undgås. Det er strategien at fortsætte med at opbygge en 
vifte af større eurolån i det 5-årige løbetidssegment. 

Som supplement til optagelsen af eurolån benyttes indenlandsk ud-
stedelse kombineret med valutaswaps fra kroner til euro. Denne form 
for udenlandsk låntagning kan være prismæssigt attraktiv og understøt-
ter opbygningen af den indenlandske lånevifte.  

For at sikre et tilstrækkeligt indestående på statens konto, eller ved 
behov for hurtigt at øge valutareserven, kan staten herudover udstede 
Commercial Papers (CP'er). 

Den udenlandske gæld er tildelt den højeste rating af Moody's (Aaa), 
Standard & Poor's (AAA) og FitchRatings (AAA). 

 
STYRING AF RISIKO PÅ STATSGÆLDEN   1.6 

Fastlæggelse og implementering af lånestrategier samt den daglige 
administration af statsgældspolitikken sker under hensyntagen til for-
skellige former for risici. 

Renterisici styres som ovenfor nævnt ved hjælp af mål for varigheden 

og rentefixingen. Varigheden kan ændres ved brug af renteswaps, som 
omlægger statens rentebetalinger mellem fast og variabel forrentning. 
Renteswaps gør det muligt at adskille udstedelsesstrategien, der er ret-
tet mod udstedelse af likvide obligationsserier, fra styringen af renterisi-
ko på statsgælden. Rentefixingen kan bl.a. ændres via fordeling af sta-
tens udstedelser på forskellige løbetidssegmenter og opkøb.  
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Valutakursrisici styres ved at begrænse valutaeksponeringen på den 
udenlandske statsgæld til euro. Med Danmarks fastkurspolitik over for 
euroen giver dette en lav valutakursrisiko. Statens udenlandske låntag-
ning sker af hensyn til Nationalbankens valutareserve, som tilsvarende 
overvejende er eksponeret i euro. 

Kreditrisici begrænses ved, at staten kun indgår swaps med modpar-
ter, der har en relativt høj kreditværdighed (rating), og som har under-
skrevet en sikkerhedsstillelsesaftale. 

Operationelle risici søges minimeret ved en klar adskillelse af de for-
skellige funktioner i Statsgældsforvaltningen og ved veldefinerede for-
retningsgange. Endvidere begrænses de operationelle risici ved, at Stats-
gældsforvaltningen udelukkende anvender standardiserede og velkend-
te finansielle instrumenter. 

Juridiske risici minimeres ved at benytte standardiserede kontrakter. 
 

MARKEDSINDRETNING OG LÅNTAGNING I PRAKSIS   1.7 

Udstedelse af statsobligationer og statsgældsbeviser foretages af Natio-
nalbanken på vegne af staten. 

Den 4. november 2003 åbnede handlen på engrosmarkedet for danske 
statspapirer på handelsplatformen, MTS. Overgangen til elektronisk 
handel og market making har betydet, at hvor størstedelen af handlen 
førhen foregik i telefonmarkedet, handles danske statspapirer nu elek-
tronisk og på samme platform som de fleste andre EU-landes statspapi-
rer. 

I forbindelse med overgangen til elektronisk handel er der oprettet en 
primary dealer-ordning. En række banker, primary dealerne, er i denne 
ordning forpligtede til at foretage market making, dvs. løbende at stille 
bud- og udbudspriser inden for fastlagte spreads og beløb. Statens 
transaktioner i statsobligationer og statsgældsbeviser finder sted på 
engrosmarkedet med primary dealerne som modparter. 

Handel med danske statspapirer på MTS-platformen er oprettet på et 
særligt markedssegment, MTSDk. Statsobligationer og statsgældsbeviser 
udstedes nu elektronisk på MTSDk. Kun primary dealere er modparter. 
Der udstedes primært ved løbende salg, såkaldt tapsalg. Tapsalg inde-
bærer, at salget spredes ud over året, og at gunstige markedsforhold 
kan udnyttes. Primary dealernes market making sikrer, at der løbende er 
priser og bud/udbud i markedet. Ved tapsalg udsteder staten til den 
bedste budpris i markedet, men stiller ikke selv priser. 

Åbning af nye statspapirer foregår ved, at staten indlægger udbuds-
mængde og -pris i markedet, hvorefter matchende bud fra primary dea-
lere resulterer i handler. 
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Statens opkøb foretages ligeledes på MTSDk med primary dealerne som 
modparter. Papirer med mere end 13 måneders restløbetid er omfattet 
af primary dealernes market making. Staten køber op i disse papirer ved 
at handle til den bedste udbudspris i markedet. Ved opkøb af papirer 
med kortere restløbetid end 13 måneder indlægger staten budmængde 
og -pris i markedet, hvorefter matchende udbud fra primary dealere 
resulterer i handler.  

På webstedet www.mtsdenmark.com findes en nærmere beskrivelse af 
MTSDk. 

Også på detailmarkedet er der i 2003 blevet etableret elektronisk 
handel med og market making i statspapirer. Den 1. december 2003 
startede en ny prisstillerordning, der har gjort det muligt for private og 
mindre investorer at få udført deres handler i danske statspapirer i et 
elektronisk marked på principielt samme måde, som det foregår på en-
grosmarkedet. Statsgældsforvaltningen i Nationalbanken har indgået en 
aftale med en række banker, der forpligter sig til løbende at stille bud- 
og udbudspriser inden for aftalte spreads og for 3 mio.kr. pr. papir pr. 
bank. Aftalen omfatter de danske statspapirer, der er omfattet af mar-
ket makingen på engrosmarkedet. Handlen foregår på en elektronisk 
handelsplatform baseret på handelssystemet, Saxess. Københavns Fonds-
børs varetager den daglige administration og overvågning af ordningen. 
Handelssystemet er åbent for alle medlemmer af obligationsdelmar-
kedet på Københavns Fondsbørs. Herudover kan private investorer selv 
lægge ordrer ind i systemet via opkobling til deres bank eller børsmæg-
ler. 

Skatkammerbeviser udstedes ved månedlige auktioner. Ved skatkammer-
bevisauktionerne kan handelsberettigede på Københavns Fondsbørs' obli-
gationsdelmarked og Nationalbankens pengepolitiske modparter deltage. 

Alle indenlandske statspapirer er noteret på Københavns Fondsbørs. 
Ved optagelse af syndikerede eurolån etableres et syndikat af velre-

nommerede banker til at formidle låntagningen.  
Statsobligationer, statsgældsbeviser og skatkammerbeviser er registre-

ret i Værdipapircentralen (VP). Det er desuden muligt at opbevare danske 
statspapirer i Euroclear og Clearstream. Ved handel med statspapirer fore-
går afviklingen normalt i VP, men kan også ske i Euroclear og Clear-
stream. 

 
INFORMATIONSPOLITIK    1.8 

Det er et vigtigt led i statsgældspolitikken at give markedsdeltagere og 
den øvrige offentlighed adgang til oplysninger om statens lånestrategi-
er, og hvorledes disse strategier løbende implementeres. Der offentlig-
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gøres løbende en bred vifte af information vedrørende statens låntag-
ning og gæld. 

Meddelelser udsendes bl.a. via. Københavns Fondsbørs og DN-
Nyheder1. Meddelelser kan ligeledes findes på Nationalbankens 
websted www.nationalbanken.dk under statsgæld. Her er det endvide-
re muligt ved registrering under nyhedsservice automatisk at modtage 
e-mails, når der kommer ny information om statens låntagning og 
gæld. Information om MTSDk og handlen herpå findes på webstedet 
www.mtsdenmark.com. 

Hver december og juni udsender staten en meddelelse, som indehol-
der en beskrivelse af statens lånestrategi for det kommende år hen-
holdsvis halvår.  

Forud for åbningen af en ny statsobligation eller et nyt statsgældsbevis 
sendes en meddelelse med oplysninger om det nye lån – herunder kupon, 
løbetid og åbningsdag. Ligeledes udsendes meddelelser med indkaldelse 
til skatkammerbevisauktioner, og efterfølgende offentliggøres resultatet 
af disse auktioner. 

Den anden bankdag i hver måned offentliggøres information om statens 
låntagning og afdrag den seneste måned fordelt på indenlandsk og uden-
landsk gæld. 

Herudover offentliggøres daglige opgørelser af statens lånebehov, sta-
tens salg og opkøb af statspapirer samt månedlige opgørelser af statens 
transaktioner af valutaswaps fra kroner til euro. 

Endelig udarbejdes den årlige publikation, Statens låntagning og gæld, 
med beskrivelse af udviklingen det foregående år, detaljerede gælds- og 
transaktionsopgørelser samt rapportering om forhold af betydning for 
gældsplejen. 

En samlet oversigt over den løbende information, der udsendes om sta-
tens låntagning og gæld, findes i bilagsdelen bagerst i publikationen. 

 
 
 
 
 
 

 1
  Nationalbankens system for udsendelse af information til tilsluttede nyhedsbureauer. 
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KAPITEL 2 
Indenlandsk låntagning 

SAMMENFATNING    2.1 

Det indenlandske bruttofinansieringsbehov i 2003 var 99,7 mia.kr., og 
der blev solgt indenlandske statspapirer for 94,1 mia.kr. Derudover var 
der et træk på statens konto på 5,8 mia.kr. Statens indenlandske udste-
delser fordelte sig på 4 pct. statsgældsbevis 2004, 4 pct. statsgældsbevis 
2005, 4 pct. stående lån 2008, 5 pct. stående lån 2013 samt skatkammer-
beviser. Der var et positivt finansieringsbidrag på 2,3 mia.kr. fra skat-
kammerbevisprogrammet. 

I januar 2004 blev der åbnet et nyt 2-årigt statsgældsbevis, 3 pct. stats-
gældsbevis 2006, og i februar blev der åbnet en ny 10-årig obligation, 4 
pct. stående lån 2015. Det 5-årige låneviftepapir vil blive udskiftet sene-
re i 2004. Salget af statsgældsbeviser og statsobligationer vil i 2004 fort-
sat ske i de 2-, 5- og 10-årige løbetidssegmenter.  

Det indenlandske lånebehov i 2004 er 73,5 mia.kr., der sigtes finansie-
ret ved at udstede 40 pct. i det 2-årige, 20 pct. i det 5-årige og 40 pct. i 
det 10-årige løbetidssegment.  

Der sigtes mod et udestående på mindst 35 mia.kr. i de 2- og 5-årige 
låneviftepapirer og mindst 60 mia.kr. i det 10-årige låneviftepapir, før 
de skiftes ud i låneviften. 

 
RENTEUDVIKLING    2.2 

Renten på de fleste statspapirer faldt med 0,5-1 procentpoint i 1. halvår 
2003, hvorefter udviklingen vendte, jf. figur 2.2.1. Ved årets udgang var 
renterne i de længere løbetidssegmenter tilbage på niveauet fra årets 
begyndelse, hvilket afspejlede sig i en stejlere rentekurve, jf. figur 2.2.2. 
Rentebevægelserne var overvejende relateret til den geopolitiske situa-
tion samt til forventninger om vending i de økonomiske konjunkturer. 

Det 10-årige rentespænd til Tyskland var gennem 2003 omkring 15 ba-
sispoint, dog med en midlertidig indsnævring af rentespændet hen over 
sommeren, jf. figur 2.2.3. 
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EFFEKTIVE RENTER PÅ UDVALGTE STATSPAPIRER I 2003 Figur 2.2.1 

 

 

UDVALGTE NULKUPONRENTESTRUKTURER I 2003 Figur 2.2.2
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FINANSIERINGSBEHOV    2.3 

Det indenlandske bruttofinansieringsbehov i 2003 var 99,7 mia.kr., og 
der blev solgt indenlandske statspapirer for 94,1 mia.kr., jf. tabel 2.3.1. 
Derudover var der et træk på statens konto på 5,8 mia.kr. 

10-ÅRIGT RENTESPÆND OVER FOR TYSKLAND I 2003 Figur 2.2.3 

Anm.: Rentespændet er korrigeret for løbetidsforskelle. 

 

 

 

STATENS DAU-, NETTO- OG BRUTTOKASSESALDO Tabel 2.3.1

Mia.kr. 2000 2001 2002 2003 

Drifts-, anlægs- og udlånsbudget .......................... 30,7 24,0 25,8 12,8 
Genudlån af statslån .............................................. -2,8 -2,4 -8,9 -4,7 
Fordelte emissionskurstab og skyldige renter1 ..... 1,4 0,4 -0,1 -0,7 

Andre kapitalposter2 .............................................. -2,3 0,9 -20,0 -6,7 

Nettokassesaldo ...................................................... 27,0 22,9 -3,2 0,6 

Afdrag på indenlandsk statsgæld ......................... 91,3 101,2 112,4 107,3 
Afdrag på udenlandsk statsgæld .......................... 15,7 17,8 22,5 17,1 

Bruttokassesaldo .................................................... -80,0 -96,2 -138,1 -123,8 

Indenlandsk bruttofinansieringsbehov3 ................ 62,3 81,1 115,5 99,7 

Salg af statspapirer, kursværdi .............................. 65,7 87,7 121,9 94,1 

Anm.: 2000-02 er statsregnskabstal. 2003 er baseret på prognosen i Budgetoversigt 3, december 2003, Nationalbankens 
pressemeddelelse samt foreløbige tal for statens bogføring 

1 Inkl. opkøbskurstab. 
2 Indeholder bl.a. statens beholdningsbevægelser, jf. Budgetoversigt 3, december 2003. 
3 Baseret på Nationalbankens tal ultimo året. Tallene kan derfor afvige fra regnskabstallene og fra Budgetoversigt 3, 
 december 2003. 
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Det indenlandske bruttofinansieringsbehov i 2004 er i Budgetoversigt 3, 
december 2003, opgjort til 90,5 mia.kr., jf. tabel 2.3.2. Efter offentliggø-
relse af budgetoversigten blev der i 2003 opkøbt for nominelt 6,1 
mia.kr. i papirer med udløb i 2004, hvorved finansieringsbehovet for 
2004 blev reduceret. Det resterende bruttofinansieringsbehov dækkes 
dels ved udstedelse af indenlandske statspapirer og dels ved træk på 
statens konto. I 2004 forventes et træk på statens konto på 10,9 mia.kr., 
således at indeståendet på statens konto ultimo 2004 forventes at blive 
30 mia.kr., jf. figur 2.3.1. 

Det indenlandske lånebehov, der dækkes ved udstedelse af indenland-
ske statspapirer, er i 2004 på 73,5 mia.kr. Det indenlandske lånebehov i 
2004 vil blive øget i det omfang, der foretages opkøb i indenlandske 
papirer med udløb efter 2004 eller ved indgåelse af valutaswaps fra kro-
ner til euro. 

 

STATENS INDENLANDSKE LÅNEBEHOV I 2004 Tabel 2.3.2 

Mia.kr.  

Indenlandsk bruttofinansieringsbehov, jf. Budgetoversigt 3, 2003 ........... 90,5 
Opkøb i 2004-papirer i 2003 i forhold til Budgetoversigt 3 ....................... 6,1 
Nedbringelse af indestående på statens konto ........................................... 10,9 

Indenlandsk lånebehov ................................................................................. 73,5 

  

 

INDESTÅENDE PÅ STATENS KONTO, 2003-04 Figur 2.3.1 

Anm.: Opkøb af statspapirer med forfald inden for året vil udjævne indeståendet på statens konto i 2004. 
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STATSPAPIRSALG OG STRATEGI   2.4 

Som i de foregående år vil der i 2004 blive opretholdt en attraktiv låne-
vifte bestående af likvide statspapirer. Statens indenlandske låntagning 
sker ved udstedelse af statsobligationer, statsgældsbeviser og skatkam-
merbeviser. Udstedelserne i statsobligationer og statsgældsbeviser kon-
centreres i tre løbetidssegmenter. Statsobligationer udstedes i de 5- og 
10-årige løbetidssegmenter, mens statsgældsbeviser udstedes i det 2-
årige løbetidssegment. Skatkammerbeviserne er de korteste papirer i 
låneviften og udstedes med en løbetid på op til 12 måneder. 

 
Statsobligationer og statsgældsbeviser 
Statsobligationer og statsgældsbeviser er fastforrentede stående lån. 
Internationalt anvender statslige låntagere overvejende denne låntype. 

Den 21. januar 2003 blev 4 pct. statsgældsbevis 2005 åbnet med et 
nominelt salg på åbningsdagen på 4,6 mia.kr. Samtidig blev udstedelser 
i 4 pct. statsgældsbevis 2004 indstillet. Salgsfordelingen i 2003 for de 
enkelte statspapirer fremgår af tabel 2.4.1.  

Efter introduktionen af MTS i november 2003 bliver statspapirerne ud-
stedt til primary dealere i danske statspapirer, jf. kapitel 9. 

 

INDENLANDSKE STATSLÅN I 2003  Tabel 2.4.1

 Emission 

Mio.kr. Nominelt Kursværdi Kurstab 

Nominelt 
udestående 
ultimo 2003 

5 pct. stående lån 2013 ................................... 32.100 34.117 -2.017 77.945 
4 pct. stående lån 2008 ................................... 20.400 20.908 -508 41.354 

Statsobligationer i alt ...................................... 52.500 55.024 -2.524  

4 pct. statsgældsbevis 2004 ............................. 700 712 -12 43.382 
4 pct. statsgældsbevis 2005.............................. 35.150 36.070 -920 35.150 

Statsgældsbeviser i alt ..................................... 35.850 36.782 -932  

Statsobligationer og statsgældsbeviser i alt .... 88.350 91.806 -3.456  

Skatkammerbevis 2004 IV ............................. .. 10.239 10.001 238 10.239 
Skatkammerbevis 2004 III ............................... 13.866 13.585 281 13.866 
Skatkammerbevis 2004 II ................................ 19.610 19.211 399 19.610 
Skatkammerbevis 2004 I ................................. 23.632 23.168 464 23.632 
Skatkammerbevis 2003 IV ............................... 11.392 11.212 180  
Skatkammerbevis 2003 III ............................... 5.189 5.123 66  
Skatkammerbevis 2003 II ................................ 379 376 3  
Indfrielser ......................................................... 80.364 80.364   

Skatkammerbeviser, netto .............................. 3.943 2.311 1.632  

Statspapirsalg i alt ........................................... 92.293 94.118 -1.825  
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I Danmark udstedes statsobligationer og statsgældsbeviser via tapsalg. I 
2003 blev en væsentlig del af årets udstedelser foretaget i 1. halvår, jf. 
figur 2.4.1.  

Den 13. januar 2004 blev 3 pct. statsgældsbevis 2006 åbnet med et 
nominelt salg på åbningsdagen på 8 mia.kr. Det nye statsgældsbevis 
erstattede 4 pct. statsgældsbevis 2005 i låneviften. Den 12. februar 2004 
blev 4 pct. stående lån 2015 åbnet og erstatter dermed 5 pct. stående 
lån 2013 i låneviften. Det 5-årige låneviftepapir vil blive udskiftet senere 
i 2004. 

I 2004 sigtes mod at udstede 40 pct. i det 2-årige, 20 pct. i det 5-årige 
og 40 pct. i det 10-årige løbetidssegment for året som helhed. Simulati-
oner af strategien i den såkaldte scenariomodel viser, at strategien er 
konsistent over tid med en tilfredsstillende opbygning i de enkelte papi-
rer. Denne strategi spreder udstedelserne ud over flere punkter på ren-
tekurven for bl.a. at opnå en bred investorfordeling i låneviftepapirerne. 
Der sigtes mod et udestående på mindst 35 mia.kr. i de 2- og 5-årige 
låneviftepapirer og mindst 60 mia.kr i det 10-årige låneviftepapir, når 
udstedelse i papirerne indstilles. 

 
Skatkammerbeviser 
Skatkammerbeviser er nulkuponpapirer, dvs. investor modtager ingen 
rentebetalinger i papirets løbetid. Forrentningen sker ved, at skatkam-
merbeviserne udstedes til underkurs og indløses til pari. Skatkammerbe-
viserne sælges ved månedlige auktioner.  

UDSTEDELSER AF STATSPAPIRER I 2003 FORDELT PÅ LØBETIDSSEGMENT Figur 2.4.1 
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Budmængde og acceptprocenter ved de afholdte skatkammerbevisauk-
tioner i 2003 fremgår af figur 2.4.2. Acceptprocenten var generelt højere 
end i 2002. 

Sammenlagt var der i 2003 et positivt finansieringsbidrag fra skat-
kammerbevisprogrammet på 2,3 mia.kr. 

Ved udgangen af 2003 var det samlede udestående i skatkammerbevi-
ser 67,3 mia.kr. Dette er 3,9 mia.kr. højere end ved udgangen af 2002. 
Der forventes ikke noget finansieringsbidrag fra skatkammerbevispro-
grammet i 2004. I kapitel 8 findes en nærmere analyse af det danske 
skatkammerbevisprogram.  

 
OPKØB     2.5 

Staten fører en aktiv opkøbspolitik, hvor udestående statspapirer tilba-
gekøbes fra det sekundære marked. Staten opkøber både i statspapirer, 
der forfalder i indeværende år, og i statspapirer med udløb i efterføl-
gende år. Opkøb i statspapirer med forfald i efterfølgende år foretages 
primært med henblik på at udjævne gældens afdragsprofil, understøtte 
likviditeten i låneviftepapirerne samt under gunstige markedsforhold at 
tage hul på lånebehovet i efterfølgende år. Opkøb af papirer med for-
fald inden for året påvirker ikke årets lånebehov, men udjævner låne-

BUDMÆNGDER OG ACCEPTPROCENTER VED SKATKAMMERBEVIS-
AUKTIONER I 2003 Figur 2.4.2 

Anm.: 3 måneder inkluderer papirer med restløbetid på 3 og 4 måneder. 6 måneder inkluderer papirer med restløbetid 
på 5, 6 og 7 måneder. 9 måneder inkluderer papirer med restløbetid på 8, 9 og 10 måneder, og 12 måneder 
inkluderer papirer med restløbetid på 11 og 12 måneder. 
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behovet inden for året og anvendes primært til at udjævne indeståen-
det på statens konto. Opkøbte obligationer annulleres normalt umid-
delbart efter opkøb.  

I 2003 blev størstedelen af opkøb i papirer med forfald efter 2003 fo-
retaget i 2. halvår, jf. figur 2.5.1, hvor størstedelen af årets finansie-
ringsbehov var dækket. 

Der blev i 2003 opkøbt for 26,4 mia.kr. til kursværdi i 7 pct. stående 
lån 2004, jf. tabel 2.5.1, hvoraf 16,8 mia.kr. blev købt fra Den Sociale 
Pensionsfonds beholdning. Opkøb i dette papir har reduceret lånebeho-
vet i 2004. Omfanget af opkøb i 2003 af papirer med udløb i efterføl-
gende år er nogenlunde på niveau med omfanget i 2002, jf. tabel 2.5.2. 

STATENS OPKØB AF STATSPAPIRER I 2003 Figur 2.5.1 

 

 

OPKØB AF INDENLANDSKE STATSPAPIRER I 2003 Tabel 2.5.1

 Opkøbt 

Mio.kr. Nominelt Kursværdi 

Nominelt 
udestående 
ultimo 2003 

Opkøb med udløb i 2003 ............................... 14.600 14.711  

Heraf:    
5 pct. statsgældsbevis 2003 ............................ 10.500 10.578  
8 pct. stående lån 2003 .................................. 4.100 4.133  

Opkøb med udløb efter 2003 ........................ 25.020 26.357  

Heraf:    
7 pct. stående lån 2004 .................................. 25.020 26.357 42.081 
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For 2004 er det besluttet, at staten kan opkøbe i alle statspapirer, der 
ikke indgår i låneviften eller har benchmarkstatus, bortset fra 7 pct. stå-
ende lån 2024. Opkøbsviften pr. januar 2004 fremgår af meddelelsen fra 
december 2003 om statsgældspolitikken i 2004. Meddelelsen er optrykt i 
bilagsdelen bagerst i publikationen. 

Ud over statens opkøb køber Den Sociale Pensionsfond (DSP) statspa-
pirer til sin egenbeholdning, jf. kapitel 5. 

 
VÆRDIPAPIRUDLÅN    2.6 

Værdipapirer i statens værdipapirudlånsordning kan lånes i 1-5 handels-
dage. Værdipapirudlånsordningen omfatter de statspapirer, som indgår 
i statens lånevifte, og papirer med benchmarkstatus. Værdipapirudlån  
i andre statspapirer kan ske via DSPs værdipapirudlånsordning, jf. kapi-
tel 5.  

I 2003 var omfanget af udlån i statens værdipapirudlånsordning 13 
mia.kr., jf. tabel 2.6.1. Heraf var omkring halvdelen udlån i 4 pct. ståen-
de lån 2008. 

I forbindelse med introduktionen af elektronisk market making via 
MTSDk er gebyret for anvendelse af statens værdipapirudlånsordning 
nedsat fra 0,25 pct. p.a. til 0,20 pct. p.a. for låneviftepapirer med et ude-
stående under 20 mia.kr., og fra 0,50 pct. p.a. til 0,40 pct. p.a. for stats-
papirer med et udestående over 20 mia.kr., eller som er omfattet af DSPs 
værdipapirudlånsordning. 

Vilkår for statens værdipapirudlånsordning er optrykt i bilagsdelen 
bagerst i publikationen.  

 

STATENS OPKØB, 1999-2003, KURSVÆRDI Tabel 2.5.2 

Mia.kr. 1999 2000 2001 2002 2003 

Udløb inden for året ........................ 23,2 31,5 19,5 11,4 14,7 
Udløb i efterfølgende år .................. 5,5 17,8 20,1 27,5 26,4 

Opkøb i alt ........................................ 28,7 49,3 39,7 38,9 41,1 

      

 

UDLÅN I STATENS VÆRDIPAPIRUDLÅNSORDNING, 2003 Tabel 2.6.1 

Mia.kr.  

4 pct. statsgældsbevis 2005 .................................................................................. 2,5 
4 pct. stående lån 2008 ........................................................................................ 6,7 
5 pct. stående lån 2013 ........................................................................................ 3,9 

Udlån i alt .............................................................................................................. 13,0 
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KAPITEL 3 
Udenlandsk låntagning 

SAMMENFATNING    3.1 

Hjørnestenen i den udenlandske lånestrategi har siden 2002 været ud-
stedelse af større eurolån i det 5-årige løbetidssegment. Et evt. resteren-
de udenlandsk lånebehov finansieres som udgangspunkt ved inden-
landsk udstedelse kombineret med indgåelse af valutaswaps fra kroner 
til euro.  

Uanset udstedelsesform anvendes udelukkende simple lånekonstrukti-
oner, der er velkendte i markedet. 

Den udenlandske låntagning i 2003 bestod af et 5-årigt syndikeret eu-
rolån på 17,0 mia.kr. til kursværdi. I 2004 er det udenlandske lånebehov 
16,1 mia.kr. I 1. halvår 2004 forventes et nyt eurolån udstedt. 

 
STRATEGI FOR UDENLANDSK LÅNTAGNING  3.2 

Det udenlandske lånebehov svarer til de årlige afdrag på den udenland-
ske gæld, som er optaget af hensyn til valutareserven. Den udenlandske 
gæld er udelukkende eksponeret i euro. Herved begrænses valutakursri-
sikoen som følge af den danske fastkurspolitik over for euro. Samtidig er 
valutareserven primært eksponeret i euro. 

 
Udstedelse af eurolån 
Staten har i 2002 og 2003 optaget 5-årige lån direkte i euro. Herved 
sikres en simpel lånekonstruktion med valutaeksponering i euro. Evt. 
låntagning i andre valutaer omlægges via valutaswaps til euro.  

Udstedelserne har været syndikerede obligationslån, hvor lånet for-
midles til investorerne gennem et syndikat af banker, som står for den 
praktiske gennemførelse af salget. For en detaljeret gennemgang af 
syndikerede udstedelser henvises til Statens låntagning og gæld, 2002, 
boks 3.1.  

Statens udstedelse i euro er i international sammenligning meget be-
grænset, og staten er en relativt sjælden udsteder i dette marked. Den-
ne knaphed understøtter efterspørgslen efter statens euroobligationer 
fra investorer, som ønsker en diversificeret portefølje af højtratede euro-
statsobligationer. 
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Staten sammenligner låneomkostningerne ved en syndikeret udstedelse 
med de låneomkostninger, som andre højtratede stater har opnået ved 
tilsvarende udstedelser. Gruppen af statslige udstedere, som staten 
normalt sammenligner sig med, omfatter Tyskland, Belgien, Finland, 
Holland, Spanien og Østrig. Desuden sammenholdes låneomkostninger-
ne med omkostningerne ved andre udstedelsesformer.  

 
Commercial Papers 
Commercial Papers (CP'er) er kortfristede papirer, som hurtigt kan ud-
stedes gennem banker, hvormed der er etableret et CP-låneprogram. 
Staten har to CP-låneprogrammer med et maksimalt udestående for 
hvert af programmerne på 6 mia.USD. Formålet med CP-låneprogram-
merne er at have et beredskab, der hurtigt kan øge valutareservens stør-
relse eller indeståendet på statens konto. 

Statens to CP-låneprogrammer er vendt mod henholdsvis euromar-
kedet og det amerikanske marked. Det er muligt at udstede i flere valu-
taer via det europæiske CP-låneprogram, mens udstedelser via det ame-
rikanske CP-låneprogram alene kan ske i dollar. Da valutaeksponeringen 
på statens udenlandske gæld udelukkende er i euro, kombineres CP-
udstedelser i andre valutaer end euro med valutaterminsforretninger, så 
sluteksponeringen bliver i euro. 

 
Udenlandsk låntagning i 2004 
Statens udenlandske lånebehov i 2004 er på 16,1 mia.kr., hvilket svarer 
til årets afdrag på den udenlandske gæld. Det planlægges at udstede et 
syndikeret eurolån i benchmarkstørrelse i 1. halvår 2004. Timingen af 
eurolånet sker bl.a. under hensyntagen til tidspunktet for andre landes 
euroudstedelser. Et evt. resterende lånebehov forventes dækket ved 
udstedelse i de indenlandske låneviftepapirer kombineret med valuta-
swaps fra kroner til euro. 

 
UDENLANDSK LÅNTAGNING I 2003   3.3 

Statens mellem- og langfristede udenlandske lånoptagelse i 2003 bestod 
af et syndikeret eurolån på 17,0 mia.kr. til kursværdi (2,3 mia.euro). Lå-
net svarede stort set til årets afdrag på den udenlandske gæld.  

Beredskabet for statens europæiske CP-låneprogram blev testet i maj 
2003. 

 
Syndikeret lån i euro 
Staten udstedte i maj 2003 et syndikeret eurolån på 2,3 mia.euro med 
udløb i november 2008 til finansiering af statens udenlandske lånebehov 
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for 2003. Lånets karakteristika og investorfordeling er beskrevet i boks 
3.1. 

 

EUROLÅN, 3,25 PCT. 2008 Boks 3.1  
 
Karakteristika for Kingdom of Denmark, Eurolån 3,25 pct. 2008: 

• Størrelse: 2,3 mia.euro 

• Udløbsdato: 14. november 2008 

• Rentespænd til Tyskland ved launch: OBL141 +18 basispoint  

• Rating: AAA/Aaa 

• Fee: 0,10 pct. 

• Lovvalg og jurisdiktion: Dansk 

• Notering: Københavns Fondsbørs 

• Registrering: Værdipapircentralen 

• Lead managere: ABN Amro, Deutsche Bank og JP Morgan 

• Senior Co-lead managere: Danske Bank og Nordea 

• Co-lead managere: CSFB, Goldman Sachs, BNP Paribas og Morgan Stanley. 

 

Den geografiske fordeling af de modtagne investorbud med en budrente på, eller un-

der, tildelingsrenten er vist i figuren nedenfor. Figuren illustrerer, hvorledes interessen 

for udstedelsen fordelte sig geografisk, men er ikke et udtryk for den endelige investor-

fordeling. 

Investorbuddene på eurolånet havde en noget større andel af europæiske inve-

storer, end det var tilfældet for statens syndikerede eurolån udstedt april 2002. Dette 

kan bl.a. henføres til, at bookbuilding-processen, på grund af en stor investorinteres-

se, varede under en dag.  

 

GEOGRAFISK FORDELING AF MODTAGNE INVESTORBUD MED 
BUDRENTE PÅ, ELLER UNDER, TILDELINGSRENTEN, PCT.  

Anm.: Figuren omfatter alene modtagne bud med en budrente på, eller under, tildelingsrenten (OBL141 +18 
basispoint).  
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ABN Amro, Deutsche Bank og JP Morgan blev udpeget til at lede syndi-
katet (lead managere) med assistance fra Danske Bank og Nordea (seni-
or co-lead managere) samt seks andre banker (co-lead managere). 

Under hele forløbet af udstedelsen indgik Statsgældsforvaltningen i 
drøftelser med syndikatets lead managere om emissionens pris, mængde 
og udstedelsestidspunkt. Udstedelsen blev gennemført hurtigere og til 
en bedre pris end initialt forventet. Der blev i alt indsamlet bud for 8,4 
mia.euro, hvoraf mere end 90 pct. af buddene var bud til den endelige 
tildelingsrente. Udstedelsen blev fastsat til 2,3 mia.euro, hvilket overflø-
diggjorde yderligere udenlandsk låntagning i 2003. Buddene var karak-
teriseret ved en bred fordeling på investortyper, som primært omfattede 
fund managers, banker, centralbanker samt forsikrings- og pensionskas-
ser. Der var en klar overvægt af bud fra europæiske lande, hvilket til 
dels kan tilskrives det korte tidsrum, hvor det var muligt at indgive bud. 

Udstedelsen blev prisfastsat 18 basispoint over renten på den tyske 
statsobligation OBL141, og lå tæt på eurobenchmarkkurven, som er en 
interpoleret kurve for primært tyske statsobligationers effektive rente. 
Prisniveauet var på niveau med tilsvarende statslige udstedelser fra den 
gruppe af lande, som staten normalt sammenligner sig med. 

Udstedelsen har efterfølgende ligget prismæssigt stabilt i forhold til 
eurobenchmarkkurven, jf. figur 3.3.1. 

 

RENTESPÆND TIL EUROBENCHMARKKURVEN FRA 1. MAJ 2003 TIL           
31. DECEMBER 2003 Figur 3.3.1 

Anm.: 
 
Kilde: 

Rentespændene er korrigeret for løbetidsforskelle. Den finske udstedelse er 3 pct. 07/2008, den belgiske udste-
delse er 3 pct. 09/2008, og den østrigske udstedelse er 4 pct. 07/2009. 
Bloomberg. 
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KAPITEL 4 
Rente- og valutaswaps 

SAMMENFATNING    4.1 

Staten anvender swaps til at omlægge rente- og valutavilkår på stats-
gælden. I 2003 har staten indgået renteswaps for i alt 13 mia.kr. ligeligt 
fordelt mellem kronerenteswaps og eurorenteswaps. Hovedparten af de 
indgåede renteswaps er 10-årige. Staten har i 2003 ikke indgået valuta-
swaps fra kroner til euro. 

 
MARKEDET FOR RENTESWAPS    4.2 

En renteswap er en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger 
over en nærmere fastlagt periode. Ved indgåelse af renteswaps byttes 
ikke hovedstole mellem parterne, men rentebetalingerne beregnes på 
baggrund af en referencehovedstol. En renteswap har to "ben". Det ene 
"ben" er betalingerne til modparten (fx en variabel rente), mens det 
andet "ben" er betalingerne fra modparten (fx en fast rente). Normalt 
prisfastsættes renteswaps, så nutidsværdien af betalingsrækkerne i de to 
"ben" er ens på renteswappens indgåelsestidspunkt.  

Swapspændet er forskellen mellem swaprenten – den faste rentebeta-
ling i renteswappen – og den effektive rente på statspapiret med en 
tilsvarende løbetid. Swapspændet er dermed en indikator for, hvor at-
traktivt det på indgåelsestidspunktet er at indgå renteswaps. 

 Euroswapspændet og kroneswapspændet faldt i 2002 og har i hele 
2003 ligget på et lavt niveau i forhold til tidligere år, jf. figur 4.2.1. 

Forværringen af de offentlige budgetter i en række europæiske lande 
har øget udbudet af statsobligationer. Det større udbud af statsobliga-
tioner i forhold til udbudet af obligationer med større kreditrisiko har 
medvirket til en indsnævring af swapspændet. En mere stejl rentekurve 
har endvidere betydet, at det er blevet mere attraktivt at modtage fast 
rente og betale variabel rente. Den øgede efterspørgsel efter at modta-
ge fast rente, bl.a. fra institutionelle investorer, har medvirket til at ind-
snævre swapspændet.  
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STATENS BRUG AF RENTESWAPS   4.3 

Staten anvender typisk renteswaps til at omlægge gæld fra fast til vari-
abel rentebetaling og dermed styre varigheden på statsgælden. Brugen 
af renteswaps gør det muligt at adskille udstedelsespolitikken fra styring 
af renterisiko på gælden. Renteswaps indgås på krone- og euromar-
kedet afhængigt af markedsforholdene. 

Behovet for at indgå renteswaps baseres på varighedsmålsætningen 
under hensyntagen til alternative strategier til opnåelse af den ønskede 
varighed på statsgælden.  

 I udgangspunktet sigtes der mod at sprede indgåelsen af renteswaps 
over året. Den konkrete timing samt valg af løbetid og valuta er baseret 
på swapspænd samt swapkurvens stejlhed og krumning. Udviklingen på 
swapmarkederne følges løbende. Når staten indgår renteswaps, tages 
kontakt til 2-4 potentielle modparter, som giver tilbud på swappen. 
Modparten med det bedste bud får handlen.  

Målt ved referencehovedstole indgik staten i 2003 renteswaps for i alt 
12,7 mia.kr. fordelt på ni forskellige swapmodparter, jf. tabel 4.3.1. Der 
er indgået for 6,3 mia.kr. på kroneswapmarkedet og for 6,4 mia.kr. på 
euroswapmarkedet. Hovedparten af de indgåede renteswaps er indgået 
i det 10-årige segment, hvor staten modtager en fast rente i 10 år og 
betaler en variabel 6-måneders rente. I bilagstabel 4a, 4b og 4c bagerst i 
publikationen findes oplysninger om statens swaps. 

SWAPSPÆNDET PÅ 10-ÅRIGE KRONE- OG EURORENTESWAPS, 2002-03 Figur 4.2.1 

Anm.: 
Kilde: 

Swapspændet er forskellen mellem swaprenten og statsobligationsrenten med en tilsvarende løbetid.  
Bloomberg. 
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Staten havde ved udgangen af 2003 en portefølje af renteswaps, målt 
ved størrelsen af referencehovedstolene, på 96 mia.kr.  

 
STATENS BRUG AF VALUTASWAPS   4.4 

Valutaswaps benyttes til at omlægge gæld mellem valutaer. Ved indgå-
else af valutaswaps fra kroner til euro betaler staten en kronehovedstol 
og modtager en eurohovedstol. Løbende betaler staten en variabel ren-
te i euro og modtager en variabel rente i kroner. Når valutaswappen 
udløber, bliver de to hovedstole udvekslet igen.  

Staten benytter udstedelse af indenlandske statspapirer kombineret 
med valutaswaps fra kroner til euro til at dække den del af det uden-
landske lånebehov, der ikke bliver dækket af eurolånet. Staten indgik 
ikke valutaswaps fra kroner til euro i 2003, jf. kapitel 3. Ultimo 2003 
havde staten et udestående i valutaswaps fra kroner til euro på 16,2 
mia.kr. 

Staten indgik i 2003 to valutaswaps fra pund til euro. Swappene blev 
indgået til fortsat afdækning af to lån i pund fra Den Europæiske Inve-
steringsbank. 

Danmarks Skibskreditfond (DSF) fik i 2003 adgang til statslige genud-
lån, jf. kapitel 10. Ordningen giver DSF mulighed for genudlån i dollar. I 
forbindelse hermed vil staten indgå en valutaswap fra kroner til dollar. 
Der blev i 2003 ikke ydet genudlån i dollar til DSF.  

 
 

STATENS TRANSAKTIONER I RENTESWAPS, 2003 Tabel 4.3.1 

Mio.kr. 5-årige 7-årige 10-årige I alt 

1. kvartal .........................................................   900 900 
2. kvartal ......................................................... 300 800 900 2.000 
3. kvartal .........................................................  800 1.800 2.600 
4. kvartal .........................................................   800 800 

DKK-renteswaps i alt ...................................... 300 1.600 4.400 6.300 

1. kvartal .........................................................    0 
2. kvartal ......................................................... 4.169 4.169 
3. kvartal ......................................................... 372 1.861 2.233 
4. kvartal .........................................................    0 

Eurorenteswaps i alt ....................................... 372 0 6.030 6.402 

Renteswaps i alt .............................................. 672 1.600 10.430 12.702 

Anm.: Ved indgåelse af renteswaps byttes ikke hovedstole mellem parterne, men rentebetalingerne beregnes på bag-
grund af en referencehovedstol. Tabellen angiver størrelsen af referencehovedstolene for de renteswaps, staten 
indgik i 2003. For eurorenteswaps er referencehovedstolene omregnet til kroner med eurokursen 7,4446 svarende 
til eurokursen ultimo 2003. 
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KAPITEL 5 
Den Sociale Pensionsfond 

SAMMENFATNING    5.1 

Den Sociale Pensionsfond (DSP) blev oprettet ved lov i 1970, hvor der 
blev indført et særligt folkepensionsbidrag. Midlerne blev henlagt til 
DSP og anbragt i obligationer. Med virkning fra 1982 blev loven ændret, 
og indbetalingerne til DSP ophørte. DSP blev videreført som en del af 
statens aktiver. Forvaltningen af DSPs midler varetages af Statsgældsfor-
valtningen i Nationalbanken. 

DSPs beholdning af obligationer havde ultimo 2003 en nominel værdi 
på 138,7 mia.kr., hvoraf statsobligationer udgjorde godt 85 pct. Resten 
var primært realkreditobligationer. Ved udgangen af 2003 var varighe-
den på DSPs obligationsbeholdning 4,2 år. 

DSPs renteindtægter beløb sig til 9,6 mia.kr. i 2003. Der blev overført 
8,1 mia.kr. til Socialministeriet til dækning af pensionsforbedringer, 
mens DSPs betaling af pensionsafkastskat udgjorde 1,3 mia.kr. 

 
DSPs MIDLER     5.2 

Hvert år fastsættes et beløb på Finansloven, som DSP overfører til Social-
ministeriet til dækning af pensionsforbedringer. DSPs midler placeres i 
børsnoterede obligationer, primært statsobligationer. Der investeres 
ikke i statens låneviftepapirer eller i papirer med benchmarkstatus. Prin-
cipperne for forvaltningen af DSPs midler er nærmere beskrevet i boks 
5.1.  

I 2003 var DSPs renteindtægter på 9,6 mia.kr., jf. tabel 5.2.1. DSP over-
førte 8,1 mia.kr. til Socialministeriet til finansiering af pensionsforbed-
ringer, mens pensionsafkastskatten udgjorde 1,3 mia.kr. Der blev ud-
trukket og solgt obligationer fra DSPs beholdning for i alt 30,8 mia.kr. til 
kursværdi, hvoraf 16,8 mia.kr. var salg af 7 pct. stående lån 2004 til sta-
ten. 

I 2003 købte DSP for 22,5 mia.kr. til kursværdi i 6 pct. stående lån 
2011, for 5,4 mia.kr. i 6 pct. stående lån 2009, for 2,0 mia.kr. i 5 pct. stå-
ende lån 2005 samt for 0,4 mia.kr. i 7 pct. stående lån 2024. Samlet køb-
te DSP i 2003 for 30,3 mia.kr. til kursværdi. 
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Ved udgangen af året udgjorde DSPs beholdning af obligationer 138,7 
mia.kr. til nominel værdi og 152,4 mia.kr. til kursværdi, jf. tabel 5.2.2. 
Den nominelle beholdning er faldet 2,7 mia.kr. fra 2002 til 2003.  

 
 

DSPs OBLIGATIONSBEHOLDNING, ULTIMO 1998-2003 Tabel 5.2.2 

Mia.kr. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Nominel værdi ................................. 143,6 141,6 139,6 141,1 141,4 138,7 
Kursværdi ......................................... 159,8 150,7 149,1 150,5 155,0 152,4 

Anm.: I opgørelsen af nominel værdi indgår indeksobligationer til indekseret værdi. Kursværdien er beregnet på bag-
grund af de officielle børskurser ultimo 2003 i overensstemmelse med regnskabspraksis for statsregnskabet. 

DSPs INDTÆGTER OG UDGIFTER Tabel 5.2.1

Mia.kr. 2002 2003 

Indtægter   
Renter mv. ....................................................... 9,6 9,6 

Udgifter   
Overførsel til Socialministeriet ....................... 7,9 8,1 
Pensionsafkastskat .......................................... 2,0 1,3 

Netto ................................................................ -0,3 0,2 

Anm.: Tal for 2002 er statsregnskabstal, mens tal for 2003 er foreløbige tal for statens bogføring.  

 

 

FORVALTNINGEN AF DSP Boks 5.1 
 
DSP blev oprettet ved lov i 1970, hvor der blev indført et særligt folkepensionsbidrag. 

Midlerne blev henlagt til DSP og anbragt i obligationer. Med virkning fra 1982 blev 

loven ændret, og indbetalingerne til DSP ophørte. DSP blev videreført som en del af 

statens aktiver. 

DSP er under Socialministeriets og Finansministeriets ansvarsområder. Bestyrelsen af 

DSPs midler varetages af et udvalg med repræsentanter fra Finansministeriet, Social-

ministeriet og Nationalbanken. Forvaltningen af DSPs midler varetages af Statsgælds-

forvaltningen i Nationalbanken. 

Principperne for bestyrelsen af DSPs midler er nærmere fastsat i et reglement, hvor-

af det fremgår, at der tilstræbes en god forrentning af DSPs aktiver under hensynta-

gen til de samlede statsfinansielle konsekvenser af DSPs dispositioner. Af reglementet 

fremgår endvidere, at midlerne primært skal investeres i statsobligationer. Det til-

stræbes, at DSPs køb foretages uden væsentlig påvirkning af rentedannelsen på obli-

gationsmarkedet. 

Renterne af DSPs obligationsbeholdning efter betaling af pensionsafkastskat an-

vendes til finansiering af pensionsforbedringer eller henlægges i DSP. DSPs grundka-

pital kan anvendes til finansiering af pensionsforbedringer, såfremt udgifterne til 

pensionsforbedringer overstiger DSPs renteindtægter. 

I finansloven fastsættes det beløb, der løbende overføres fra DSP til Socialministeriet til 

dækning af udgifter til pensionsforbedringer, der gennemføres med henvisning til DSP. 
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Statsobligationer udgør godt 85 pct. af den samlede obligationsbehold-
ning, jf. tabel 5.2.3. DSP ejer en relativt stor andel af det samlede ude-
stående i flere statspapirserier. Resten af beholdningen består langt 
overvejende af realkreditobligationer og indeksobligationer. 

DSPs beholdning fordelt på udløbsår er vist i figur 5.2.1. Statspapirerne 
i beholdningen har, bortset fra 7 pct. stående lån 2024, alle udløb i 2011 

DSPs OBLIGATIONSBEHOLDNING FORDELT PÅ OBLIGATIONSTYPER,  
ULTIMO 2003 Tabel 5.2.3

Nominel værdi Mia.kr. Pct. 
Pct. af samlede udestå-

ende i statspapiret 

7 pct. stående lån 2004 .................... 2,2 1,6 5,2 
5 pct. stående lån 2005 .................... 5,0 3,6 8,6 
8 pct. stående lån 2006 ..................... 25,7 18,5 45,3 
7 pct. stående lån 2007 .................... 27,6 19,9 53,0 
6 pct. stående lån 2009 .................... 29,2 21,0 43,8 
6 pct. stående lån 2011 .................... 27,7 20,0 45,7 
7 pct. stående lån 2024 .................... 0,4 0,3 1,4 
10 pct. serielån 2004 ........................ 0,5 0,4 55,8 

Statsobligationer i alt ....................... 118,1 85,2  

Realkreditobligationer mv.1 ............. 13,0 9,3  
Indeksobligationer2 .......................... 7,6 5,5  

I alt .................................................... 138,7 100,0  
1 Realkreditobligationer mv. omfatter ud over realkreditobligationer også kommune-, fiskeribank- og skibskreditobli-

gationer, som ikke er indeksobligationer. 
2 Indekseret værdi. 
 
  

 

DSPs OBLIGATIONSBEHOLDNING FORDELT PÅ UDLØBSÅR, ULTIMO 2003, 
NOMINEL VÆRDI Figur 5.2.1 
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eller tidligere, mens den overvejende del af realkredit- og indeksobliga-
tionerne har udløb efter 2011. I den løbende forvaltning af DSPs midler 
tilstræbes en udjævning af placeringsbehovet. 

Varigheden på DSPs obligationsbeholdning var 4,2 år ved udgangen af 
2003, jf. tabel 5.2.4. Der har været en stigning i varigheden på behold-
ningen af statsobligationer. Det skyldes primært salget af 7 pct. stående 
lån 2004 med efterfølgende køb af 6 pct. stående lån 2011. Varigheden 
på DSPs obligationsbeholdning indgår i styringen af statsgældens sam-
lede varighed.  

 
DSPs VÆRDIPAPIRUDLÅNSORDNING   5.3 

DSPs værdipapirudlånsordning omfatter DSPs statspapirer af typen stå-
ende lån. Værdipapirudlånsordningen understøtter likviditeten i stats-
papirer uden for låneviften. Udlån sker mod betaling af et gebyr til DSP 
og mod sikkerhed i andre statspapirer. Gebyret for lån i DSPs værdipa-
pirudlånsordning blev i november 2003 nedsat fra 0,5 pct. til 0,4 pct. Det 
var primært 7 pct. stående lån 2007 og 6 pct. stående lån 2009, der blev 
udlånt i 2003, jf. tabel 5.3.1. 

Gebyrindtægterne fra ordningen udgjorde i 2003 0,3 mio.kr.  
Nærmere vilkår for DSPs værdipapirudlånsordning fremgår af bilags-

delen bagerst i publikationen. 
 

VARIGHED PÅ DSPs OBLIGATIONSBEHOLDNING Tabel 5.2.4 

År Ultimo 2002 Ultimo 2003 

Statsobligationer ............................................. 3,8 4,2 
Realkreditobligationer mv. ............................. 0,7 1,1 
Indeksobligationer .......................................... 10,3 10,0 

Samlet beholdning .......................................... 3,7 4,2 

Anm.: For konverterbare realkreditobligationer er anvendt en optionsjusteret varighed, og varigheden af indeksobliga-
tioner er beregnet med en inflationsantagelse på 2 pct. pr. år. 

 

 

UDLÅN I DSPs VÆRDIPAPIRUDLÅNSORDNING, 2003 Tabel 5.3.1 

Mia.kr.  

5 pct. stående lån 2005 ................................................................................. 0,5 
7 pct. stående lån 2007 ................................................................................. 5,7 
6 pct. stående lån 2009 ................................................................................. 3,2 
6 pct. stående lån 2011 ................................................................................. 0,9 
7 pct. stående lån 2024 ................................................................................. 0,1 

I alt ................................................................................................................. 10,4 
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KAPITEL 6 
Risikostyring på statsgælden 

SAMMENFATNING    6.1 

Risikostyring på statsgælden omfatter styring af renterisiko, valutakurs-
risiko, kreditrisiko samt operationel risiko. 

Renterisikoen styres ved fastlæggelse af et varighedsbånd for stats-
gælden suppleret med størrelsen af det beløb i porteføljen, der skal fast-
sættes ny rente på i det følgende år (rentefixingen). Varighedsbåndet 
for 2004 er fastsat til 3,0 år +/- 0,5 år. Det svarer til, at varighedsbåndet 
er fastsat symmetrisk omkring varighedsniveauet ved udgangen af 2003.  

Cost-at-Risk-modellen (CaR-modellen) er en simulationsmodel, der an-
vendes til at kvantificere renteomkostninger og -risiko. I modellen be-
regnes omkostninger og risiko under forskellige antagelser om udform-
ningen af statsgældspolitikken. Dermed understøtter CaR-modellen 
valget af strategi for statsgældspolitikken. 

Den udenlandske statsgæld er eksponeret i euro. Dette giver en lav va-
lutakursrisiko som følge af den danske fastkurspolitik over for euroen. 
Samtidig er Nationalbankens valutareserve overvejende eksponeret i 
euro. 

Brugen af swaps betyder, at staten har en kreditrisiko på sine swap-
modparter. Krediteksponeringen på swapporteføljen er i 2003 faldet 
med 2,7 mia.kr. til 5,5 mia.kr. Staten indgår kun nye swaps med modpar-
ter, som er villige til at stille sikkerhed for swappens værdi. Staten har 
indgået aftaler om sikkerhedsstillelse med 22 modparter. Swaps indgået 

målt ved hovedstolene. 
Statsgældsforvaltningen har i de senere år klarlagt og reduceret ope-

rationelle risici, bl.a. gennem implementering af et nyt porteføljesty-
ringssystem for statsgælden.  

 
RISIKOSTYRING    6.2 

I Statsgældsforvaltningen styres risikoen på statsgælden defineret som 
den indenlandske og udenlandske statsgæld fratrukket indeståendet på 
statens konto samt Den Sociale Pensionsfonds portefølje. Derudover 
indgår også genudlånsporteføljen i risikostyringen. Det betyder, at sta-

med disse modparter dækker 93 pct. af den samlede swapportefølje 
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tens aktiver fra genudlån bliver taget med i varighedsberegninger, op-
gørelse af valutakurseksponering mv.  

 
RENTERISIKO     6.3 

Renterisiko er risikoen for højere renteomkostninger på statens gæld 
som følge af renteudviklingen. I CaR-modellen simuleres renteomkost-
ningerne på statsgælden på baggrund af 2.500 forskellige rentescenari-
er. I modellen simuleres de årlige renteomkostningsfordelinger 10 år 
frem i tiden. På baggrund af fordelingerne kan der beregnes forskellige 
omkostnings- og risikomål. I tabel 6.3.1 ses de centrale mål, der anven-
des i Statsgældsforvaltningens omkostnings- og risikoanalyse. 

 
Varighed 
Varigheden er et udtryk for den gennemsnitlige rentebindingstid på 
porteføljen. En kort varighed er typisk forbundet med lave gennemsnit-
lige omkostninger, da renten normalt stiger med løbetiden. Omvendt 
betyder en kort varighed, at der inden for en kort periode skal fastsæt-
tes ny rente på en større del af porteføljen, hvilket øger risikoen. Varig-
heden indeholder dermed information om det valgte trade-off mellem 
omkostninger og risiko på statsgælden. 

Hvert år i december fastlægges et varighedsbånd for den samlede 
statsgæld på et møde mellem Statsgældsforvaltningen og Finansministe-

 

FORSKELLIGE OMKOSTNINGS- OG RISIKOMÅL Tabel 6.3.1 

Mål  Forklaring 

Forventede rente-
omkostninger 

 
Angiver middelværdien af de beregnede omkostningsscenarier i 
et givet år 

Absolut CaR   
Angiver de maksimale omkostninger med 95 pct. sandsynlighed i 
et givet år 

Relativ CaR  
 
 
 

 

Angiver forskellen mellem absolut CaR og de forventede rente-
omkostninger. Relativ CaR angiver dermed den maksimale stig-
ning i omkostningerne i forhold til middelværdien for et givet år 
med 95 pct. sandsynlighed 

Hale-CaR  
 

 
Middelværdien af omkostningerne i et givet år, givet omkostnin-
gerne er højere end absolut CaR 

Varighed  Porteføljens gennemsnitlige rentebindingstid 

Rentefixingen 
 
 

 
Porteføljemål der omfatter de afdrag, der forfalder inden for ét 
år, samt størrelsen af den variabelt forrentede gæld og swappor-
teføljen, hvorpå der fastsættes ny rente inden for ét år 

Afdragsprofil 
 

 
År-til-år fordeling af gæld der forfalder. Mål for refinansierings-
risiko i et givet år 
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riet. Statsgældsforvaltningen styrer varigheden på porteføljen inden for 
dette bånd i løbet af året. 

Varigheden er reduceret med godt 1 år siden 1998. Faldet i varigheden 
skal ses i lyset af den faldende statsgæld. Risikoen for stigende renteud-
gifter på statsgælden har dermed fået mindre betydning for statsbud-
gettet. Det har ført til en strategisk beslutning om en anden afvejning af 
omkostninger over for risiko i retning af kortere varighed. 

Statsgældens varighed har i de seneste år ligget i den nedre del af va-
righedsbåndet på 3,5 år +/- 0,5 år, jf. figur 6.3.1. 

I 2003 har en metodemæssig ændring af varighedsberegningen, jf. 
boks 6.1, reduceret varigheden med omkring et kvart år, så varigheden 
ved udgangen af 2003 var 3,0 år. 

På baggrund af den nye varighedsberegning er varighedsbåndet for 
2004 fastsat til 3,0 år +/- 0,5 år og skaber således symmetri i båndet om-
kring varighedsniveauet ved udgangen af 2003. 

Renteændringer påvirker varigheden, men ikke den faktiske rentebin-
dingstid på porteføljen. Derfor beregnes varigheden også med en fast 
diskonteringsrente.  

I den daglige risikostyring styres efter statsgældens varighed beregnet 
ud fra en fast diskonteringsrente. For 2004 er der fastlagt et bånd for 
statsgældens varighed opgjort med fast diskonteringsrente på 3,0 år +/- 
0,25 år. Varigheden opgjort med variabel diskonteringsrente skal stadig 

 

STATSGÆLDENS VARIGHED, ULTIMO Figur 6.3.1 

Anm.: Fra 2004 kommer et brud i opgørelsen af varigheden som følge af en metodemæssig omlægning af varigheds-
beregningen. Opgjort efter den nye metode er varigheden på statsgælden ultimo 2003 på 3 år. 
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overholde det bredere bånd på 3,0 år +/- 0,5 år. Det brede bånd bruges 
til at fange effekten på varigheden af renteændringer. 

Ved udgangen af 2004 vil anvendelsen af varighedsbåndet baseret på 
fast diskonteringsrente blive evalueret. 

VARIGHED Boks 6.1 
 
Hvert år i december bliver målsætningen for den samlede statsgælds varighed fast-

lagt. Varigheden er et sammenfattende mål for gældens omkostnings- og risikoprofil. 

Statsgældens varighed er et centralt strategisk benchmark, der anvendes som pejle-

mærke i den løbende risikostyring af statsgælden. 

Macauley-varighed og optionsjustering: Gældens varighed opgøres som en Macau-

ley-varighed (VMac), defineret som: 

hvor s er opgørelsestidspunktet, is er diskonteringsrenten, og t er tidspunktet for den 

fremtidige betaling Ct. Varigheden kan også udtrykkes på formen Σt (t-s) wt, hvor wt er 

den andel, som betalingen på tidspunkt t udgør af betalingernes samlede nutidsvær-

di. Varigheden er således et vægtet gennemsnit af længden af perioderne til de en-

kelte betalinger. For DSPs beholdning af konverterbare realkreditobligationer er det 

nødvendigt at anvende en optionsjusteret varighed. Konverterbare obligationer ind-

går med en lavere varighed end tilsvarende papirer uden konverteringsret på grund 

af sandsynligheden for førtidig indfrielse. 

Gennemsnitlig rentebindingstid: I den danske statsgældsforvaltning bruges varig-

heden som et udtryk for den gennemsnitlige rentebindingstid. En lang varighed in-

debærer, at renten er låst fast på en stor del af gælden i lang tid. Lang varighed redu-

cerer variationen i de årlige renteomkostninger og er dermed forbundet med lav risi-

ko i relation til statsgælden. 

Variabel og fast diskonteringsrente: Varigheden kan opgøres med variabel og fast 

diskonteringsrente. Renteændringer påvirker vægtningen af de enkelte betalinger på 

porteføljen og dermed porteføljens varighed. Renteændringer påvirker imidlertid ik-

ke tidspunktet for de faktiske betalinger og dermed heller ikke porteføljens risikopro-

fil. Ved at beregne varigheden på baggrund af en fast diskonteringsrente fjernes de 

udsving i varighedsmålet, der udelukkende er forårsaget af renteændringer. I den 

daglige risikostyring af statsgælden styres efter et varighedsbånd, hvor varigheden er 

beregnet med fast diskonteringsrente. 

Sammenvejning af statsgældens instrumenter: Frem til og med ultimo 2003 blev va-

righeden på statsgælden beregnet ved at sammenveje varigheden på gældens del-

porteføljer med deres respektive nominelle andele af den samlede statsgæld.  

Fra og med 2004 bliver varigheden på den samlede statsgæld beregnet ved at 

sammenveje varigheden på de enkelte delporteføljer med deres respektive markeds-

værdier. Denne metodeomlægning betyder, at varigheden ultimo 2003 er omkring et 

kvart år kortere med den nye beregningsmetode. 

Varigheden på porteføljens passiver bliver regnet med positivt fortegn, mens porte-

føljens aktiver bliver regnet med negativt fortegn. Varigheden på statens indestående 

i Nationalbanken er 0. 
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Rentefixing og afdragsprofil 
Varigheden er et mål for porteføljens gennemsnitlige rentebindingstid. 
Som gennemsnitsmål siger varigheden ikke noget om den tidsmæssige 
spredning på renteeksponeringen. 

Ved spredning af statens renteeksponering over tid undgås, at der skal 
fastsættes ny rente på en relativt stor del af porteføljen i et givet år. 
Varighedsmålet suppleres derfor af et porteføljemål for rentefixingen. 
Rentefixingen på et givet tidspunkt omfatter de afdrag, der forfalder 
inden for ét år, samt størrelsen af den variabelt forrentede gæld og 
swapporteføljen, hvorpå der fastsættes ny rente inden for ét år. 

Rentefixingen er steget i de seneste år, jf. figur 6.3.2. Det skyldes bl.a., 
at varigheden på statsgælden er blevet reduceret ved at indgå ren-
teswaps. Renteswaps fra fast til variabel rente forkorter varigheden og 
øger rentefixingen, da der fastsættes rente på det variable ben hver 6. 
måned.  

Ultimo 2003 er rentefixingen 275 mia.kr. Alt andet lige betyder det, at 
en generel rentestigning på 1 procentpoint vil resultere i øgede rente-
udgifter på 2,75 mia.kr. 

For at sprede renteeksponeringen, og dermed reducere risikoen, tilret-
telægges statsgældspolitikken under hensyntagen til, at afdragene på 
gælden efter nyudstedelser inden for de nærmeste år har en forholds-
vist jævn profil. Det bidrager til opretholdelsen af et stabilt lånepro-
gram. Afdragsprofilen for den indenlandske og udenlandske statsgæld 
fremgår af figur 6.3.3 og 6.3.4. 

 

RENTEFIXINGEN, ULTIMO Figur 6.3.2 
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I kapitel 11 præsenteres nye tiltag inden for renterisikostyring af stats-
gælden. 

 
Cost-at-Risk-modellen (CaR-modellen) 
CaR-modellen anvendes til at kvantificere renteomkostninger og -risiko 
på statsgælden under forskellige strategiske antagelser vedrørende til-

AFDRAGSPROFIL – INDENLANDSK STATSGÆLD, ULTIMO 2003 Figur 6.3.3 

Anm.: Ekskl. skatkammerbeviser. 

  

 

AFDRAGSPROFIL – UDENLANDSK STATSGÆLD, ULTIMO 2003 Figur 6.3.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014+

Lån optaget før 2003 Lån optaget i 2003

Mia.kr.

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009+

Lån optaget før 2003 Lån optaget i 2003

Mia.kr.



 57 

rettelæggelsen af statsgældspolitikken, herunder forskellige niveauer 
for porteføljens varighed. I CaR-modellen simuleres 2.500 scenarier for 
statens årlige renteomkostninger 10 år frem i tiden. På baggrund af 
disse scenarier er det muligt at beregne de forventede renteomkostning-
er og -risici. CaR-modellen blev i 2003 udbygget med den udenlandske 
statsgæld, jf. boks 6.2, og omfatter nu den indenlandske og udenland-
ske statsgæld samt swapporteføljerne. 

 Figur 6.3.5 viser CaR-tal for renteomkostningerne på den indenland-
ske og udenlandske gæld til og med 2013. Med udgangspunkt i Finans-

MODELLERING AF UDENLANDSK STATSGÆLD I CAR-MODELLEN Boks 6.2 
 
Cost-at-Risk-modellen har hidtil kun omfattet den indenlandske statsgæld, som udgør 

hovedparten af statsgælden. I 2003 blev modellen udvidet med den udenlandske 

statsgæld på knap 84 mia.kr. med henblik på at opnå en mere dækkende opgørelse 

af statsgældens renteomkostninger og -risiko.  

Alle eksisterende udenlandske lån og swaps er lagt ind i modellen. I modellen an-

tages, at det udenlandske lånebehov dækkes ved at udstede ét eurolån hvert år. Der 

kan desuden simuleres valutaswaps fra kroner til euro. 

Modelleringen af indenlandske og udenlandske renter sker analogt med udgangs-

punkt i en CIR1-renteproces for den korte danske rente og en for den korte tyske ren-

te. I rentesimuleringen udsættes de to processer for det samme stød, så de enkelte 

scenarier for de indenlandske og udenlandske renter korrelerer. 

1 Cox, J. C., Ingersoll, J. E. og Ross, S. A., 1985, A Theory of the Term Structure of Interest Rates, Econometrica, vol. 
53, nr. 2, s. 385-407. 

 

 

COST-AT-RISK FOR INDENLANDSK OG UDENLANDSK STATSGÆLD Figur 6.3.5
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ministeriets mellemfristede fremskrivning er der i CaR-modellen indlagt 
en antagelse om overskud på statens finanser de kommende 10 år. An-
tagelsen om overskud på statens finanser reducerer statsgælden og 
dermed de forventede renteomkostninger. Omvendt trækker antagel-
sen om et stigende renteniveau i CaR-modellen mod højere forventede 
renteomkostninger. De to modsatrettede effekter resulterer i en for-
holdsvist stabil udvikling i de forventede renteomkostninger fra 2005. 
Ifølge CaR-simulationerne er de forventede renteomkostninger på den 
indenlandske og udenlandske statsgæld omkring 34 mia.kr. fra 2005. 

Usikkerheden på de beregnede skøn for statens renteomkostninger 
stiger med tidshorisonten, da en større del af den eksisterende gæld vil 
være refinansieret til fremtidige ukendte renter, ligesom renteudfalds-
rummet øges over tid. Målt ved relativ CaR øges usikkerheden på rente-
omkostningerne fra 1 mia.kr. i 2004 til 12 mia.kr. i 2013. 

Absolut CaR angiver 95 pct.-fraktilen i de simulerede omkostningsfor-
delinger og udtrykker dermed de med 95 pct. sikkerhed højeste rente-
omkostninger, staten vil få i et givet år. Absolut CaR er givet som sum-
men af de forventede renteomkostninger og relativ CaR i figur 6.3.5. For 
at få et mål for statens forventede renteomkostninger, hvis ét af de 5 
pct. højeste omkostningsscenarier indtræffer, anvendes hale-CaR. Hale-
CaR er statens forventede renteomkostninger, givet omkostningerne er 
højere end absolut CaR. I 2013 er hale-CaR estimeret til ca. 50 mia.kr.  

 
VALUTAKURSRISIKO    6.4 

Statens udenlandske låntagning sker for at refinansiere gæld, som er 
optaget af hensyn til valutareserven. Den udenlandske låntagning bety-
der, at staten løber en valutakursrisiko, dvs. risikoen for at gældens 
værdi i kroner stiger som følge af en ændring i valutakurserne. Statens 
udenlandske gæld er udelukkende eksponeret i euro, hvilket giver en 
lav valutakursrisiko på grund af den danske fastkurspolitik over for euro. 
Valutareserven er samtidig overvejende placeret i euro. 

I 2003 fik Danmarks Skibskreditfond adgang til statslige genudlån. Af-
talen betyder, at staten potentielt kan få dollargæld. Dollargælden vil 
imidlertid modsvares af et dollaraktiv, hvorfor staten ikke påtager sig 
valutakursrisiko som følge af genudlånsordningen. De nærmere detaljer 
i genudlånsordningen er beskrevet i kapitel 10.  

 
KREDITRISIKO    6.5 

Statens swapportefølje er forbundet med en kreditrisiko for staten. Ved 
indgåelse af en swap er markedsværdien normalt nul. Kreditrisikoen 
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opstår, fordi en swap over tid – alt afhængigt af rente- og valutakursud-
viklingen – kan få en positiv markedsværdi for staten. En swap med en 
positiv markedsværdi udgør et aktiv for staten og er forbundet med en 
kreditrisiko, idet staten bliver eksponeret over for swapmodpartens be-
talingsevne.  

Statens kreditrisiko søges minimeret ved at følge nogle faste princip-
per for kreditstyringen. Hovedprincippet er, at kreditrisikoen spredes på 
en række modparter, der har en høj kreditværdighed, og som stiller 
sikkerhed i tilfælde af en swapportefølje med en markedsværdi i statens 
favør. Staten kan førtidsophæve swaps, såfremt modpartens rating fal-
der under et vist niveau. Principperne for statens kreditstyring er beskre-
vet mere detaljeret i bilagsdelen bagerst i publikationen. 

Staten har i 2003 indgået 39 nye swaps med en samlet hovedstol på 13 
mia.kr. I løbet af 2003 er 21 swaps udløbet. Ultimo 2003 var der 294 
swaps med en samlet hovedstol på 138 mia.kr., jf. tabel 6.5.1. 

Markedsværdien på statens swapportefølje var ultimo 2003 2,3 mia.kr., 
hvilket er 5,4 mia.kr. lavere i forhold til ultimo 2002, jf. tabel 6.5.2. Fal-

STATENS SWAPPORTEFØLJE, 2001-03, ULTIMO Tabel 6.5.1

 2001 2002 2003 

Antal modparter ............................................. 33 31 29 
Antal swaps ..................................................... 233 276 294 

  Mia.kr.  

Renteswaps, danske kroner ........................... 27,4 37,0 43,6 
Renteswaps, andre valutaer ........................... 27,6 51,9 52,7 
Valutaswaps ekskl. DKK-EUR swaps .............. 59,5 39,9 24,1 
DKK-EUR swaps ............................................... 4,8 16,2 16,2 
Strukturerede swaps ....................................... 1,7 1,7 1,6 

Hovedstol, i alt ................................................ 121,0 146,8 138,2 

    

 

SWAPPORTEFØLJENS MARKEDSVÆRDI (NETTO), 2001-03, ULTIMO Tabel 6.5.2 

Mia.kr. 2001 2002 2003 

Renteswaps, danske kroner .......................... 1,3 3,8 4,0 
Renteswaps, andre valutaer .......................... 0,1 2,5 2,4 
Valutaswaps ekskl. DKK-EUR swaps ............. 7,9 1,2 -4,2 
DKK-EUR swaps .............................................. 0,0 -0,0 -0,0 
Strukturerede swaps ...................................... 0,3 0,2 0,1 

I alt .................................................................. 9,6 7,7 2,3 

Anm.: Swapporteføljens markedsværdi på nettobasis angiver summen af de enkelte swaps markedsværdier. Ved opgø-
relse af statens krediteksponering tages udgangspunkt i markedsværdien på nettobasis af statens swap opgjort 
for de enkelte swapmodparter. Dette skyldes, at i tilfælde af en swapmodparts konkurs anvendes netting, således 
at swaps med negative markedsværdier vil blive modregnet swaps med positive markedsværdier i opgørelsen af 
det endelige krav på konkursboet. 
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det i dollarkursen gennem 2003 har været den drivende faktor bag den-
ne udvikling. Det skyldes, at en stor del af de indgåede valutaswaps er 
brugt til omlægning fra USD-eksponering til EUR-eksponering. 

Swapporteføljens markedsværdi er i dag mindre følsom over for dol-
larkursen i forhold til tidligere, jf. tabel 6.5.3. Baggrunden herfor er pri-
mært en mindre portefølje af valutaswaps fra dollar til euro. Det skyldes 
udløb af tidligere indgåede valutaswaps fra dollar til euro, og at statens 
udenlandske låntagning i 2002-03 udelukkende er sket ved direkte lån-
tagning i euro eller ved indgåelsen af valutaswaps fra kroner til euro, jf. 
kapitel 3.  

Rentefald fører til en stigende markedsværdi af statens renteswappor-
tefølje. Dette afspejler, at renteswaps typisk er brugt til omlægning fra 
lang til kort rente. Markedsværdien på statens renteswaps ultimo 2003 
er stort set uændret i forhold til ultimo 2002, hvilket primært kan henfø-
res til, at renteniveauerne på opgørelsesdagene lå tæt på hinanden på 
trods af store rentebevægelser i løbet af 2003. 

Udsving i markedsværdien kan ikke opfattes som en egentlig gevinst el-
ler et tab for staten. I tilfælde af at staten førtidsophæver en swap, fx som 
følge af en nedgradering af swapmodpartens kreditværdighed, vil staten 
skulle indgå en ny swap med samme karakteristika som den førtidsophæ-
vede for at sikre en uændret porteføljeeksponering. Hvis den førtids-
ophævede swap havde en positiv markedsværdi for staten, ville den nye 
swap imidlertid blive indgået under mindre fordelagtige markedsvilkår 
end ved indgåelsen af den oprindelige swap. Gevinsten forbundet med 
swappens førtidsophævelse bliver dermed opvejet af tabet forbundet 
med indgåelsen af en identisk swap under dårligere markedsvilkår. 

Nye swaps indgås kun med modparter, hvormed der er indgået en af-
tale om ensidig sikkerhedsstillelse. Ultimo 2003 havde statens swapmod-
parter stillet sikkerhed for 3,4 mia.kr., hvilket bidrog til at reducere kre-
diteksponeringen, jf. tabel 6.5.4. Krediteksponeringen på swapporteføl-
jen er i 2003 faldet med 2,7 mia.kr. til 5,5 mia.kr. 

Staten har indgået aftaler om sikkerhedsstillelse med 22 modparter. 
Swaps indgået med disse modparter dækker 93 pct. af den samlede 
swapportefølje målt ved hovedstolene, jf. tabel 6.5.5. I årene fremover vil 
dækningsgraden løbende blive forhøjet, i takt med at swaps med mod-
parter, hvormed der ikke er indgået sikkerhedsaftale, udløber. En sikker-

SWAPPORTEFØLJENS VALUTAKURSFØLSOMHED OVER FOR USD, ULTIMO Tabel 6.5.3

Mia.kr. 2000 2001 2002 2003 

Ændring i markedsværdi ved en 1 pct. 
appreciering af USD over for DKK ............... 

 
0,40 

 
0,49 

 
0,32 

 
0,18 
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hedsaftale med en swapmodpart indebærer, at swapmodparten stiller 
sikkerhed, når markedsværdien i statens favør overstiger et aftalt beløb. 
Staten kan således fortsat have en kreditrisiko på swapmodparten. 

Swapporteføljens fordeling på modparternes ratings er vist i figur 
6.5.1. Der er ikke sket de store forskydninger i løbet af 2003, dog blev en 

SWAPPORTEFØLJENS KREDITKVALITET, 2001-03, ULTIMO Tabel 6.5.4 

 2001 2002 2003 

Rating 

Antal 
mod-
parter 

Kredit- 
eksponering 

(mia.kr.) 

Antal 
mod-
parter 

Kredit- 
eksponering 

(mia.kr.) 

Antal  
mod-
parter 

Kredit- 
eksponering 

(mia.kr.) 

AAA .....................................  9 2,4 7 1,0 6 0,8 
AA+ .....................................  3 1,1 3 1,8 3 1,1 
AA .......................................  5 2,1 2 0,7 5 1,4 
AA- ......................................  12 3,6 9 2,3 7 1,2 
A+ ........................................  3 0,3 10 2,4 7 1,0 
A ..........................................  1 0,3 - - - - 
A- .........................................  - - - - 1 0,0 

I alt ......................................  33 9,9 31 8,2 29 5,5 

Heraf:       
- Aktuel markedsværdi ......   10,0  8,6  6,2 
- Indlagt sikkerhed .............   -4,0  -4,4  -3,4 
- Potentiel eksponering .....   4,0  4,0  2,8 

Anm.: Krediteksponeringen består af aktuel krediteksponering, svarende til positive markedsværdier opgjort på netto-
basis for de enkelte swapmodparter, og potentiel krediteksponering, som er et skøn over fremtidige positive mar-
kedsværdier. Indlagt sikkerhed fratrækkes beregningen. For en nærmere beskrivelse af teknikken i beregningen 
af krediteksponeringen henvises til Statens låntagning og gæld, 2000, appendiks 11.B.  

 

 
SWAPPORTEFØLJEN FORDELT PÅ MODPARTERS RATINGS, ULTIMO Figur 6.5.1 
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enkelt modpart, hvormed der er indgået aftale om sikkerhedsstillelse, 
nedgraderet to niveauer, fra A+ til A-. 

 
OPERATIONEL RISIKO    6.6 

Operationel risiko defineres af Bank for International Settlements (BIS) 
som "…risikoen for økonomiske tab som følge af fejl i interne processer, 
menneskelige fejl, systemfejl eller tab som følge af eksterne begivenhe-
der".1  

Statsgældsforvaltningen har i de senere år øget fokus på håndtering 
af operationelle risici. 

Statsgældsforvaltningen er opdelt i front-, middle- og back office, 
hvilket giver en klar funktionsadskillelse og ansvarsfordeling.  

Der er udarbejdet klare forretningsgange for de enkelte arbejdsopga-
ver i Statsgældsforvaltningen. Forretningsgangene ajourføres løbende. 
Klare forretningsgange mindsker de operationelle risici og giver bedre 
mulighed for intern kontrol. 

Nationalbanken implementerede i 2003 et nyt porteføljestyringssy-
stem (PSS) for statsgælden. Systemet har forbedret den daglige risikosty-
ring af statsgælden og reduceret de operationelle risici, jf. boks 6.3. 

Endvidere begrænses de operationelle risici ved, at Statsgældsforvalt-
ningen alene anvender standardiserede og velkendte finansielle instru-
menter.  

Der er etableret en plan for nødberedskab ("Second Site"), så centrale 
dele af Statsgældsforvaltningens forretning kan videreføres i tilfælde af 
væsentlige afbrydelser i forretningsaktiviteterne. 

De juridiske risici minimeres ved at benytte standardiserede kontrakter. 
 

 1
  Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, februar 2003, Basel Com-

mittee on Banking Supervision. 

SWAPPORTEFØLJENS DÆKNING AF SIKKERHEDSAFTALER FORDELT PÅ 
RATING, ULTIMO 2003  Tabel 6.5.5 

Rating Modparter 
Hovedstol, 

mia.kr.  

Pct. med 
sikkerheds-

aftale 

Kredit-
eksponering, 

mia.kr.  

AAA ............................................................ 6 12 50 0,8 
AA+ ............................................................ 3 27 93 1,1 
AA .............................................................. 5 24 99 1,4 
AA- ............................................................. 7 34 95 1,2 
A+ ............................................................... 7 32 99 1,0 
A- ................................................................ 1 8 100 0,0 

I alt ............................................................. 29 138 93 5,5 
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NYT PORTEFØLJESTYRINGSSYSTEM (PSS) FOR STATSGÆLDEN Boks 6.3 
 
I 2003 blev et nyt porteføljestyringssystem for statsgælden implementeret. Det nye 

porteføljestyringssystem opdateres én gang om dagen med informationer om statens 

transaktioner den foregående dag. Transaktionerne indlæses automatisk fra back of-

fice-systemerne. Derudover indlæses automatisk prisoplysninger og stamdata for pa-

pirerne i porteføljen. På baggrund heraf beregnes relevante nøgletal, som indgår i 

den daglige risikostyring. Medarbejderne i Statsgældsforvaltningen har adgang til de 

centrale nøgletal via en intern webportal.  

Den daglige drift og vedligeholdelse af porteføljestyringssystemet foretages af en 

administratorgruppe i Nationalbanken. Ud over den daglige drift af systemet har 

denne gruppe, som de eneste, ret til at udføre ændringer i porteføljestyringssystemet.  

Det nye porteføljestyringssystem har integreret statens daglige transaktioner, be-

holdningsopgørelser samt markedsoplysninger om statens papirer i ét fælles system. 

Dette har forbedret den daglige overvågning og afrapportering af centrale nøgletal 

på statsgælden.  

For en beskrivelse af teknikken bag det nye porteføljestyringssystem henvises til 

Danmarks Nationalbank, Finansiel Styring i Danmarks Nationalbank, 2004, kapitel 14.  
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KAPITEL 7 
Statsgæld og statsgaranterede enheder 

SAMMENFATNING    7.1 

Statsgælden faldt med 6 mia.kr. som følge af overskud på statens finan-
ser og var ved udgangen af 2003 på 515 mia.kr. Renteudgifterne på 
statsgælden faldt i 2003 med 4 mia.kr. i forhold til 2002 og udgjorde 27 
mia.kr. Faldet i renteudgifterne skyldes det lave renteniveau i 2003. 

Det offentlige budgetoverskud i 2003 er af Finansministeriet skønnet 
til 18,5 mia.kr., svarende til et overskud på 1,3 pct. af BNP. Den offentli-
ge sektors bruttogæld (ØMU-gæld) ultimo 2003 er skønnet til 597 
mia.kr., svarende til 42,8 pct. af BNP. 

Udenlandske investorer ejede 27 pct. af de danske statspapirer ved 
udgangen af 2003. Den udenlandske ejerandel af den 10-årige bench-
markobligation steg til lidt over 30 pct. ved udgangen af 2003. 

De statsgaranterede enheder havde ved udgangen af 2003 en samlet 
gæld med statsgaranti på 78 mia.kr.  

Udeståendet af genudlån, der administreres i Statsgældsforvaltningen, 
var 15 mia.kr. ultimo 2003.  

 
STATSGÆLD OG RENTEUDGIFTER   7.2 

I dette kapitel beskrives de dele af statens aktiver og passiver, som ad-
ministreres af Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank. I andre 
sammenhænge kan der forekomme andre opgørelser af statens gæld, 
ligesom der findes bredere offentlige gældsbegreber, hvor gælden hos 
amter og kommuner mv. indregnes (fx ØMU-gæld). 

 
Statsgæld 
Statsgælden opgøres som statens samlede indenlandske og udenlandske 
gæld fratrukket aktiverne i Den Sociale Pensionsfond og indeståendet 
på statens konto i Nationalbanken. Gælden opgøres til nominel værdi, 
jf. boks 7.1.  

Ved udgangen af 2003 var statsgælden opgjort til nominel værdi, 515 
mia.kr., jf. tabel 7.2.1. Det er et fald på 6 mia.kr. i forhold til 2002. Stats-
gældens andel af BNP er faldet siden 1995 og udgjorde i 2003 37 pct. af 
BNP, jf. figur 7.2.1. Opgjort til markedsværdi var statsgælden ved ud-
gangen af 2003 på 540 mia.kr., jf. boks 7.2. 
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OPGØRELSE AF STATENS GÆLD OG RENTEUDGIFTER Boks 7.1 
 
Statsgælden opgøres som den nominelle værdi af indenlandsk og udenlandsk gæld 

fratrukket statens indestående i Nationalbanken og statens aktiver i Den Sociale Pen-

sionsfond (DSP). I opgørelsen af statsgælden indgår kun passivsiden i forbindelse med 

genudlån, dvs. statslige udstedelser til finansiering af genudlån, hvorimod statens 

fordring på enhederne, der modtager genudlån, ikke medregnes. Dermed bidrager 

genudlån isoleret set til en forøgelse af den opgjorte statsgæld. Statsgælden korrige-

ret for genudlån er statsgælden fratrukket udestående genudlån til Ørestadsselskabet 

I/S, A/S Øresund og A/S Storebælt. 

Ændringen i statsgælden svarer til nettolåntagningen til nominel værdi fratrukket 

ændringen i DSPs aktiver. Nettolåntagningen til nominel værdi består af låntagning 

til kursværdi tillagt kursreguleringer i forbindelse med emission og opkøb. Genudlån 

betyder isoleret set en forøgelse af statens nettolåntagning, fordi staten finansierer 

genudlånene gennem udstedelse af statspapirer i låneviften. 

Opdelingen på henholdsvis indenlandsk og udenlandsk låntagning og gæld sker på 

basis af valuta. Indenlandsk gæld er eksponeret i kroner, mens udenlandsk gæld er 

eksponeret i valuta.  

Renteudgifter i forbindelse med statens gæld består af renter, fordelte emissions-

kurstab og realiserede valutakurstab. Renter på statslige udstedelser til finansiering af 

genudlån indgår dermed i renteudgifterne. Derimod medtages renteindtægter til sta-

ten i forbindelse med genudlån ikke i opgørelsen af renteudgifterne i tabel 7.2.2. Bå-

de renteudgifterne og renteindtægterne i forbindelse med genudlån indgår i opgø-

relsen af statens nettofinansieringsbehov. 

Renter og emissionskurstab periodiseres ifølge et optjeningsprincip. Renteudgifter-

ne opgøres i forhold til årets rentetilskrivning svarende til det antal dage, et lån løber 

det pågældende år. Emissionskurstabet, som udgøres af forskellen mellem nominel 

værdi og kursværdi ved emission, fordeles over lånets løbetid. 

 
UDVIKLING I STATSGÆLD OG RENTEUDGIFTER Figur 7.2.1
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Genudlån er lån fra staten til først og fremmest Ørestadsselskabet I/S, 
A/S Storebælt og A/S Øresund, der tilsammen står for langt hovedparten 
af statens samlede genudlån. Staten finansierer genudlån ved udstedel-
se i låneviftepapirer, hvorved bruttofinansieringsbehovet, og dermed 
statens passiver, forøges. I de år udlånene forfalder, bliver statens brut-
tofinansieringsbehov reduceret. Når staten yder genudlån til enhederne, 
får staten en fordring på enhederne. Statsgælden er defineret ekskl. 
statens aktiver i forbindelse med disse genudlån. Hvis statens aktiver i 
forbindelse med genudlån medtages i opgørelsen af statsgælden, var 
statsgælden ved udgangen af 2003 på 501 mia.kr., jf. tabel 7.2.1.  

 
Renteudgifter 
Renteudgifterne på statsgælden var i 2003 på 27 mia.kr., hvilket er et 
fald på 4 mia.kr. i forhold til 2002, jf. tabel 7.2.2. Faldet i statens rente-
udgifter skyldes det lave renteniveau, der har gjort det muligt for staten 
at refinansiere gæld til lavere renter.  

NETTOLÅNTAGNING OG BEVÆGELSER I STATSGÆLDEN, 2000-04 Tabel 7.2.1 

Mia.kr. 2000 2001 2002 2003 2004 

Nettolåntagning      
Indenlandsk låntagning .............................. -27,8 -14,0 8,6 -13,6 -12,9 
Udenlandsk låntagning1 .............................. -5,2 -1,0 -0,1 -0,2 0,0 
Træk på statens konto i Nationalbanken .... 3,9 -8,3 -6,3 5,1 10,9 

Nettolåntagning til kursværdi .................... -29,1 -23,3 2,2 -8,7 -2,0 

Kurstab      
Indenlandsk emissionskurstab2 ................... 3,2 1,0 5,3 -0,4 2,3 
Udenlandsk emissionskurstab2 .................... -0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 
Kursreguleringer ......................................... 0,4 -0,4 0,0 0,2 0,0 

Kurstab i alt ................................................. 3,6 0,6 5,4 -0,1 2,3 

Nettolåntagning til nominel værdi ............ -25,5 -22,7 7,5 -8,7 0,3 

Statusposter, ultimo året, nominel værdi      
Indenlandsk gæld ........................................ 624,0 611,0 624,9 611,0 600,3 
Udenlandsk gæld ........................................ 85,2 83,8 83,7 83,9 83,9 
Statens konto i Nationalbanken3 ............... -31,3 -39,6 -46,0 -40,9 -30,0 
Den Sociale Pensionsfond4 .......................... -139,6 -141,1 -141,4 -138,7 -138,2 

Statsgæld til nominel værdi ....................... 538,3 514,1 521,3 515,3 516,0 

Udestående genudlån5 ................................ 3,5 5,8 12,5 14,7 18,8 

Statsgæld korrigeret for genudlån ............ 534,9 508,3 508,8 500,6 497,2 

Kilde: Statsregnskab 2000, 2001 og 2002. For 2003 foreløbige tal fra statens bogføring. Skøn for 2004 er baseret på Finanslov 
for 2004. 

1 For 2000 inkl. provenu på 1,0 mia.kr. modtaget i forbindelse med nedbringelse af markedsværdien på en swap. 
2 Inkl. opkøbskurstab. 
3 For 2003 er statens konto opgjort i henhold til Nationalbankens månedsbalance. 
4 Den Sociale Pensionsfonds beholdning af indeksobligationer er opgjort til indekseret værdi. 
5 Genudlån til Ørestadsselskabet I/S, A/S Storebælt og A/S Øresund. 
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STATSGÆLDEN OPGJORT TIL MARKEDSVÆRDI Boks 7.2 

I statsregnskabet er statsgælden opgjort til nominel værdi. Gælden holdes typisk til 

udløb og indfris til pari, og hele gælden vil ikke blive afviklet eller omlagt over en 

kort horisont.  

En opgørelse af statsgælden til markedsværdi giver supplerende information om 

statsgælden. 

Når markedsrenten er lavere end lånerenten, vil markedsværdien være større end 

den nominelle værdi, og omvendt hvis markedsrenten er højere. I den danske stats-

gældsforvaltning bruges varighed som et udtryk for den gennemsnitlige rentebin-

dingstid. Varighed udtrykker ligeledes markedsværdiens rentefølsomhed. Jo højere 

varighed, des mere følsom er markedsværdien af gælden over for renteændringer. 
 

STATSGÆLDEN TIL NOMINEL VÆRDI OG MARKEDSVÆRDI, ULTIMO 2003  

Mia.kr. Nominel værdi Markedsværdi 

Indenlandsk gæld ....................................... 611 650 
Udenlandsk gæld ....................................... 84 83 
Den Sociale Pensionsfond .......................... -139 -152 
Statens konto i Nationalbanken ............... -41 -41 

Statsgæld i alt ............................................. 515 540 

Udestående genudlån ................................ 15 16 

Statsgæld korrigeret for genudlån ........... 501 524 

Anm.:  Markedsværdien er beregnet på baggrund af de officielle børskurser ultimo 2003 i overensstemmelse 
med regnskabspraksis for statsregnskabet. Instrumenter hvor der ikke findes børskurser, fx swaps, er 
værdiansat til markedsværdi efter de gældende markedsrenter.  

 
RENTEUDGIFTER FOR STATSGÆLDEN, 2000-04 Tabel 7.2.2

Mia.kr. 2000 2001 2002 2003 2004 

Indenlandsk gæld      
Renter ........................................................... 42,4 39,8 37,4 34,7 32,2 
Fordelte emissionskurstab .......................... 2,3 2,7 2,3 1,6 0,8 

Renteudgifter, i alt ...................................... 44,7 42,5 39,8 36,3 33,0 

Udenlandsk gæld      
Renter ........................................................... 3,9 4,0 3,2 2,0 1,6 
Realiserede valutakurstab på afdrag ......... 0,0 0,8 -0,7 0,0 -0,0 
Fordelte emissionskurstab .......................... 0,1 0,0 -0,0 0,0 0,0 

Renteudgifter, i alt ...................................... 4,0 4,7 2,6 2,0 1,6 

Renter vedrørende      
Statens konto i Nationalbanken ................. -2,1 -2,2 -1,9 -1,8 -1,5 
Den Sociale Pensionsfond ........................... -10,0 -9,3 -9,6 -9,6 -9,5 

I alt ............................................................... 36,6 35,8 30,8 27,0 23,7 

Anm.: Renteindtægter fra genudlån indgår ikke i opgørelsen af renteudgifter. 
Kilde: Statsregnskab 2000, 2001 og 2002. For 2003 foreløbige tal fra statens bogføring. Skøn for 2004 fra Finanslov for 

2004. 
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DEN OFFENTLIGE SEKTORS BRUTTOGÆLD (ØMU-GÆLD) 7.3 

Den offentlige sektors bruttogæld omfatter ud over statens gæld også 
gæld hos kommuner og amter mv. Statens gæld udgør den væsentligste 
del af den offentlige sektors bruttogæld. 

Opgørelsen af den offentlige sektors bruttogæld sker i henhold til EU-
traktaten. Gælden opgøres brutto, men den offentlige sektor kan kon-
solidere gælden med fordringer på sig selv. Det betyder fx, at behold-
ningen af statspapirer i Den Sociale Pensionsfond og de sociale fonde 
(herunder ATP) kan fratrækkes i gældsopgørelsen. Indeståendet på sta-
tens konto i Nationalbanken og Den Sociale Pensionsfonds samt de soci-
ale fondes beholdning af ikke-statsobligationer fratrækkes derimod 
ikke. 

Udviklingen i medlemslandenes budgetsituation overvåges af EU-
kommissionen og Ecofin-rådet med henblik på at vurdere, om budget-
disciplinen overholdes. Vurderingen sker med udgangspunkt i kriteri-
erne angivet i EU-traktaten og stabilitets- og vækstpagten. Ifølge EU-
traktaten må det offentlige underskud som hovedregel ikke overstige 3 
pct. af BNP, og den offentlige gæld må som hovedregel ikke overstige 
60 pct. af BNP. 

Det offentlige budgetoverskud er i 2003 skønnet til 18,5 mia.kr., sva-
rende til 1,3 pct. af BNP. Den offentlige sektors bruttogæld ultimo 2003 
er skønnet til 597 mia.kr., svarende til 42,8 pct. af BNP, jf. tabel 7.3.1. 

 
EJERFORDELING FOR STATSPAPIRER   7.4 

En bred investorbase understøtter opbygningen af et likvidt statspapir-
marked. En bredt sammensat investorbase mindsker risikoen for, at svig-
tende efterspørgsel blandt én type investorer medfører stigende låne-
omkostninger. 

Ejerfordelingen for danske kronedenominerede statspapirer fordelt på 
sektorer fremgår af tabel 7.4.1. Den udenlandske ejerandel faldt i 2003. 
Set over en længere periode er udlandets ejerandel faldet fra omkring 
40 pct. i 1998 til 27 pct. i 2003. Korrigeret for DSPs beholdning af stats-

DEN OFFENTLIGE SEKTORS BUDGETSALDO OG GÆLD, 2000-04 Tabel 7.3.1 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Budgetsaldo i mia.kr. ...................................... 32,5 37,5 21,2 18,5 20,7 
Budgetsaldo i pct. af BNP ............................... 2,5 2,8 1,6 1,3 1,4 
Bruttogæld i mia.kr. ........................................ 606,3 601,4 621,6 597,1 590,0 
Bruttogæld i pct. af BNP ................................. 47,3 45,4 45,5 42,8 40,6 

Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2003, Finansministeriet. 
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papirer, udgjorde udlandets ejerandel af danske statspapirer 33 pct. ved 
udgangen af 2003.  

Udenlandske investorer har i 2003 øget deres ejerandel af statspapirer 
med benchmarkstatus og ejede ved udgangen af 2003 lidt over 30 pct. 
af den toneangivende 10-årige benchmarkobligation, jf. figur 7.4.1. 
Yderligere oplysninger om ejerfordelingen af danske statspapirer kan 
findes på Nationalbankens websted www.nationalbanken.dk under 
"Statistik". 

EJERFORDELING FOR INDENLANDSKE STATSPAPIRER, ULTIMO KVT. Tabel 7.4.1

Pct. af nominelt udestående 4. kvt. 02 1. kvt. 03 2. kvt. 03 3. kvt. 03 4. kvt. 03 

Ikke-finansielle selskaber ................................... 3 2 2 3 3 
Finansielle institutioner inkl. Nationalbanken ... 23 27 26 24 22 
Forsikringsselskaber og pensionskasser ............ 16 16 18 19 22 
Offentlig sektor .................................................. 23 21 22 21 23 
Husholdninger mv. ............................................. 2 2 2 2 2 
Udlændinge ........................................................ 32 30 29 29 27 
Uoplyst ................................................................ 1 1 1 2 1 

I alt ...................................................................... 100 100 100 100 100 

Nominelt udestående i alt, mia.kr. .................... 642,7 676,5 663,2 665,2 627,9 

Kursværdi i alt, mia.kr. ....................................... 691,1 728,3 722,8 717,3 670,1 

Anm.: Nationalbanken har korrigeret tallene for genkøbsforretninger mellem danske pengeinstitutter og valutaudlæn-
dinge. Desuden er der skønsmæssigt korrigeret for valutaindlændinges beholdninger i depot i udlandet. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 

 

 

UDENLANDSK EJERANDEL AF 10-ÅRIG BENCHMARKOBLIGATION, ULTIMO Figur 7.4.1 

Anm.: 
 
Kilde: 

Der er korrigeret for genkøbsforretninger mellem danske pengeinstitutter og valutaudlændinge. Desuden er 
der skønsmæssigt korrigeret for valutaindlændinges beholdninger i depot i udlandet.  
Danmarks Nationalbank. 
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STATSGARANTEREDE ENHEDER   7.5 

Staten garanterer for låntagning og tilknyttede finansielle transaktioner 
for en række selskaber. Disse selskaber er typisk organiserede som stats-
ligt ejede aktieselskaber, hvis opgaver er fastlagt ved lov eller aktstykke, 
der samtidig giver adgang til statsgaranti for lån inden for en beløbs-
ramme. De statsgaranterede enheders bestyrelse og direktion er ansvar-
lige for enhedernes finansielle transaktioner, risikostyring mv.  

Staten fastlægger retningslinjer for de statsgaranterede enheders ak-
tivitet på lånemarkederne, da staten pådrager sig en risiko ved at stille 
en statsgaranti. De finansielle risici, staten pådrager sig ved at stille ga-
rantier, kan i princippet sidestilles med de risici, der stammer fra statens 
direkte låntagning i eget navn. Det må derfor sikres, at de statsgarante-
rede enheder gennem deres låntagning mv. ikke påtager sig risici, som 
staten ikke ville påtage sig direkte. Fx skal enhedernes valutaekspone-
ring som udgangspunkt begrænses til euro. Retningslinjerne for selska-
bernes låntagning er beskrevet i boks 7.3. 

En statsgaranti er attraktiv for låntager, fordi den reducerer låneom-
kostningerne. Når staten garanterer for et lån, vil långivers kreditrisiko 
tilknyttet dette lån være mindre, hvorfor långiver vil være villig til at 
låne ud til en lavere rente. 

 

RETNINGSLINJER FOR SELSKABERNES LÅNTAGNING Boks 7.3  

Retningslinjerne gælder for A/S Storebælt, A/S Øresund, Ørestadsselskabet I/S, Øre-

sundsbron, DSB, Hypotekbanken og Danmarks Radio. Retningslinjerne for selskaber-

nes låntagning er fastlagt i et aftalesæt bestående af tre elementer: En aftale mellem 

henholdsvis Finansministeriet, Kulturministeriet eller Trafikministeriet og National-

banken, en aftale mellem ministeriet og den enkelte enhed samt endelig en liste over 

acceptable låntyper. Denne liste udarbejdes og vedligeholdes af Statsgældsforvalt-

ningen i Nationalbanken. 

Listen over acceptable låntyper bygger på følgende kriterier: 

• Transaktionerne skal være gængse, dvs. kendte og brugte i markedet af anerkend-

te låntagere. 

• Transaktionerne skal være opbygget af simple elementer, som gør transaktionerne 

gennemskuelige. Dette gælder såvel transaktioner før swaps, som swaps og andre 

afledte instrumenter. 

• Der lægges vægt på, at styringen af kreditrisiko tager udgangspunkt i et rating-

baseret limitsystem. 

• Der tages skridt til at indgå aftaler om sikkerhedsstillelse (CSA-aftaler) for at sikre, 

at kreditrisikoen på ethvert tidspunkt er mindst mulig. 

• Valutakurseksponeringen skal som udgangspunkt begrænses til euro (eller svenske 

kroner i Øresundsbrons tilfælde). 
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De statsgaranterede enheder, som Statsgældsforvaltningen administre-
rer, omfatter A/S Storebælt, A/S Øresund, Øresundsbron, Hypotekban-
ken, DSB og Danmarks Radio.  

Staten garanterer sammen med den svenske stat for Øresundsbrons 
låntagning. Øresundsbrons låntagning mv. er underlagt retningslinjer 
fra den svenske og danske stat, der svarer til retningslinjerne for de an-
dre enheder. 

Samlet udgør selskabernes statsgaranterede gæld 78 mia.kr. ultimo 
2003, jf. tabel 7.5.1. 

Ud over de nævnte selskaber er også Ørestadsselskabet I/S underlagt 
retningslinjerne for de statsgaranterede enheder. Der stilles ikke stats-
garanti for selskabets låntagning, da der er tale om et interessentskab 
med staten som medejer. Statsgældsforvaltningen administrerer endvi-
dere statslån til TV2/Danmark A/S og TDC A/S for i alt 0,5 mia.kr., heraf 
størstedelen til TV2/Danmark A/S.  

A/S Storebælt, A/S Øresund og Ørestadsselskabet I/S har mulighed for 
at benytte genudlån. Det samlede udestående af genudlån var 14,7 
mia.kr. ultimo 2003. 

Ørestadsselskabet I/S optog i 2003 genudlån for i alt 1,7 mia.kr., mens 
A/S Øresund optog genudlån for 0,5 mia.kr.  

Danmarks Skibskreditfond, der er en privat selvejende institution, fik i 
2003 adgang til en genudlånsordning. Danmarks Skibskreditfond havde 
ved udgangen af 2003 ikke benyttet sig af genudlånsordningen. For en 
yderligere beskrivelse af ordningen henvises til kapitel 10. 

 
 
 
 

GÆLD MED STATSGARANTI Tabel 7.5.1

Mia.kr. Ultimo 2003 

Hypotekbanken ..................................................................................... 3,4 
A/S Storebælt ......................................................................................... 35,2 
A/S Øresund ........................................................................................... 6,4 
Øresundsbron ........................................................................................ 23,5 
DSB og DSB S-tog A/S ............................................................................ 8,0 
Danmarks Radio ..................................................................................... 1,5 

I alt .......................................................................................................... 78,0 

Anm.: Øresundsbrons gæld er garanteret af den danske og den svenske stat i fællesskab. 

 



 
 

 
 

Specialkapitler
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KAPITEL 8 
Skatkammerbevisprogrammet 

SAMMENFATNING    8.1 

Skatkammerbevisprogrammet er en del af statens indenlandske låne-
strategi. I tillæg til statsobligationer og statsgældsbeviser udstedes må-
nedligt skatkammerbeviser med en løbetid på op til et år. Programmet 
blev introduceret i 1990 samtidig med, at udstedelsen af variabelt for-
rentede lån blev indstillet. Beviserne er nulkuponpapirer. Forrentningen 
består i, at skatkammerbeviserne sælges til underkurs og indfries til pari 
på udløbstidspunktet.  

Skatkammerbevisprogrammet er et instrument til løbende låntagning 
i papirer med kort løbetid. Programmet medvirker til at sikre fleksibilitet 
i statens låntagning, bl.a. ved at investorbasen for statspapirer udbredes 
på flere typer af investorer. Ved udstedelse af skatkammerbeviser tages 
højde for statens likviditetsmæssige situation, men der er ikke tale om et 
egentligt likviditetsstyringsinstrument. I nogle lande er hovedformålet 
med korte statslige låneprogrammer likviditetsstyring.  

Udstedelse af skatkammerbeviser sker på månedlige auktioner. Denne 
udstedelsesform anvendes for at sikre en hurtig opbygning af et passen-
de udestående. I de senere år har der ved auktionerne været gode af-
sætningsmuligheder for skatkammerbeviser. Der har været en vis ten-
dens til koncentration i auktionsdeltagelsen, uden at dette dog synes at 
have påvirket prisdannelsen på auktionerne. Sammenligning af priser 
ved skatkammerbevisauktionerne og priser i det sekundære marked 
umiddelbart efter auktionerne peger mod en effektiv prisdannelse ved 
auktionerne. Der er, som det er tilfældet i andre lande, en tendens til, at 
prisen på skatkammerbeviser ved auktionerne er en anelse lavere end 
den efterfølgende handlede pris i det sekundære marked. 

Den sekundære handel med skatkammerbeviser er forholdsvist be-
grænset. Omkring en fjerdedel af omsætningen er i de seneste to år 
foregået på auktionsdage, hvor auktionsdeltagere foretager videresalg 
til kunder, herunder en del udenlandske investorer. 

 
SKATKAMMERBEVISPROGRAMMET OG STATSGÆLDSPOLITIKKEN 8.2 

Korte statslige låneprogrammer kan have flere formål. Det kan være en 
del af en lånestrategi, der udnytter lang såvel som kort låntagning. Her-
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ved opnås større fleksibilitet i låntagningen. Fx kan skatkammerbeviser 
tiltrække andre typer af investorer og derved medvirke til at diversifice-
re investorbasen for statspapirer. Derudover kan skatkammerbeviser an-
vendes som led i varighedsstyringen af gældsporteføljen. 

 Et andet udbredt formål med korte statslige låneprogrammer er som 
et instrument til styring af statens likviditet. Udstedelse kan i den for-
bindelse ske via direkte salg til investorer, når likviditetsbehovet opstår, 
frem for via auktion. 

Et tredje formål kan være, at introduktion af et kort statsligt lånepro-
gram kan medvirke til at udvikle pengemarkedet i lande, hvor velfunge-
rende pengemarkeder ikke eksisterer i forvejen. Skatkammerbeviser kan 
således fungere som reference for prisfastsættelsen af andre pengemar-
kedsprodukter og herved understøtte brugen af disse instrumenter. Hvis 
der er tale om et veludviklet pengemarked, som det danske, vil betydnin-
gen af et skatkammerbevisprogram for pengemarkedet være begrænset.  

I Danmark indgår skatkammerbevisprogrammet som en del af den in-
denlandske lånestrategi. Ved skatkammerbevisauktionerne tages højde 
for størrelsen af indeståendet på statens konto, men skatkammerbevis-
programmet benyttes ikke som et egentligt likviditetsstyringsinstru-
ment. Statens CP-låneprogrammer1 bliver anvendt i tilfælde af et behov 
for et større indestående på statens konto. 

 1
  Commercial Papers (CP'er) er kortfristede papirer, som hurtigt kan udstedes gennem banker, hvor-

med der er etableret et CP-låneprogram. Staten har gennem en række banker etableret to CP-
låneprogrammer. Udstedelse sker via bankernes direkte salg til investorer, hvor skatkammerbeviser 
udstedes på auktioner. 

UDESTÅENDE OG NETTOFINANSIERINGSBIDRAG FRA SKATKAMMERBEVIS-
PROGRAMMET Figur 8.2.1
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Skatkammerbevisprogrammet havde ultimo 2003 et udestående på 67 
mia.kr., jf. figur 8.2.1. Efter en relativt hurtig opbygning af programmet 
i 1990'erne faldt udeståendet jævnt over en årrække, bl.a. som følge af 
et faldende indenlandsk lånebehov og fremkomsten af andre penge-
markedsprodukter. De seneste tre år har programmet atter bidraget 
med et positivt nettofinansieringsbidrag, bl.a. som følge af indfasningen 
af et nyt 12-måneders bevis i 2001-02. 

 
SKATKAMMERBEVISAUKTIONER   8.3 

Auktionsudstedelsesformen for skatkammerbeviser er baseret på, at alle 
accepterede bud tilgodeses til den samme rente – skæringsrenten (uni-
form prisfastsættelse). I boks 8.1 er forløbet af en auktion beskrevet.  

Der foretages løbende evalueringer af skatkammerbevisauktionerne, 
som kan føre til ændringer i auktionsformatet. Senest blev auktionernes 
tidsforløb forkortet fra 1 time til en ½ time i april 2000. En relativt be-
grænset deltagerkreds ved skatkammerbevisauktionerne øger behovet 
for løbende at vurdere og evt. tilpasse auktionsformatet. 

 
Afsætningen på auktionerne 
Skatkammerbevisauktionerne fungerer overordnet set godt. På trods af 
et større udestående i programmet i forhold til tidligere har der således 
ikke været nævneværdige problemer med at opnå en tilstrækkelig 
mængde bud til acceptable priser ved auktionerne. 

Indtil slutningen af 2000 var acceptprocenterne forholdsvist høje, hvil-
ket bl.a. afspejlede lave budte mængder, jf. figur 8.3.1. Efterfølgende 
steg efterspørgslen efter skatkammerbeviser. Stigningen mere end opve-
jede det forøgede udbud, som fulgte oven på indfasningen af det nye 
12-måneders skatkammerbevis, og acceptprocenterne faldt mærkbart. 

 

SKATKAMMERBEVISAUKTIONER Boks 8.1 
 
Skatkammerbevisprogrammet er bygget op omkring månedlige auktioner, der nor-

malt afholdes den næstsidste bankdag i måneden. Ved hver auktion udstedes i de åb-

ne skatkammerbeviser, som har en restløbetid på 3 måneder og derover. Hver tredje 

måned åbnes et nyt 12-måneders bevis. 

Seneste frist for indlevering af bud er kl. 11.30 på auktionsdagen med efterfølgen-

de offentliggørelse af auktionsresultatet kl. 12.00. Medlemmer af Københavns Fonds-

børs' obligationsdelmarked og Nationalbankens pengepolitiske modparter kan delta-

ge. Der bydes på renten angivet med to decimaler. På grundlag af de indkomne bud 

fastsættes en skæringsrente. Bud til skæringsrenten eller derunder tilgodeses til skæ-

ringsrenten. Der kan ske pro rata-tildeling ved bud på skæringsrenten. En auktion kan 

afsluttes uden tildeling. 
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Deltagelse og budafgivelse på auktionerne 
Ved auktionsudstedelse, hvor der udstedes en stor mængde værdipapi-
rer på én gang, udgør pludseligt opstået uro på de finansielle markeder 
en risiko for forløbet af salget – især med et lille antal bydere. Ligeledes 
er auktionsudstedelse med begrænset deltagelse forbundet med større 
risiko for strategisk adfærd op til selve udstedelsen i forhold til udstedel-

BUDTE MÆNGDER OG ACCEPTPROCENT VED SKATKAMMERBEVISAUKTIONER Figur 8.3.1

 

 

ANTAL BYDERE VED SKATKAMMERBEVISAUKTIONERNE Figur 8.3.2
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se via tapsalg, hvor tidspunktet og beløbsstørrelsen for udstedelsen ikke 
er kendt af markedet på forhånd. 

Antallet af bydere ved skatkammerbevisauktionerne er relativt be-
grænset. Set over de seneste 6 år har der været en tendens til, at auktio-
ner med ekstraordinært stor deltagelse sjældnere finder sted, jf. figur 
8.3.2. Samtidig er de mindre byderes andel af de samlede bud ved auk-
tionerne reduceret, jf. figur 8.3.3. Samlet indikerer de to figurer en ten-
dens til svagt stigende koncentration i auktionsdeltagelsen. 

 Ud fra en konkurrencemæssig synsvinkel har antallet af potentielle del-
tagere ved skatkammerbevisauktionerne også betydning. I tilfælde af in-
effektiv prisdannelse kan ikke-deltagende banker, som ellers er henvist til 
at skaffe beviserne til mindre gunstige priser på det sekundære marked, 
uden større vanskeligheder selv deltage i auktionerne og dermed øge 
konkurrencen. Anvendelsen af uniform prisfastsættelse betyder, at ban-
ker, som ikke har det store forhåndskendskab til skatkammerbevismar-
kedet, vil kunne deltage i auktionerne uden nogen nævneværdig risiko 
forbundet med afgivne bud, der ligger langt over markedsniveauet.1 

 1
  Denne risiko er især relevant ved auktioner med multipel prisfastsættelse, hvor et vindende bud 

bliver effektueret til den budte pris. En auktionsdeltager kan dermed risikere, at et vindende bud 
effektueres til en langt højere pris, end de resterende deltagere vurderer markedsprisen til. Effekten 
kan også forekomme ved auktioner med uniform prisfastsættelse, specielt hvis der er et begrænset 
antal bydere. En byder med en vis markedsdominans vil således kunne påvirke prisfastsættelsen og 
evt. aftage skatkammerbeviser til en højere pris end de resterende deltageres vurdering af markeds-
prisen. Dette kan fx ske, hvis byderen har et behov for at aftage størstedelen af den udbudte mæng-
de ved auktionen, eller som følge af en stor efterspørgsel kombineret med en fejlvurdering af mar-
kedsprisen. 

MINDRE BYDERES ANDEL AF BUD VED SKATKAMMERBEVISAUKTIONERNE Figur 8.3.3 

Anm.: Med mindre bydere menes alle deltagere bortset fra de tre største. 

  

0

10

20

30

40

50

60

jan-98 jul-98 jan-99 jul-99 jan-00 jul-00 jan-01 jul-01 jan-02 jul-02 jan-03 jul-03

Pct.

Tendenslinje



 80 

Der har i det analyserede tidsrum været enkelte perioder med uro på de 
finansielle markeder, hvilket har afspejlet sig i deltagernes budafgivelse 
på skatkammerbevisauktionerne. I kølvandet på Ruslandskrisen var der 
således ingen tildeling ved auktionen med valør i september 1998, og 
spredningen i de budte renter var relativt høj, jf. figur 8.3.4. Ligeledes 
var perioden op til den danske euroafstemning i september 2000 præget 
af høj spredning i de budte renter på skatkammerbevisauktionerne. 
Endelig var der over sommeren 2002 tendens til stigende budspredning. 
Dette var sammenfaldende med høj volatilitet på obligationsmarkedet i 
kølvandet på markante udsving i aktiekurserne, bl.a. foranlediget af en 
række regnskabsskandaler i USA. 

 
Prisdannelsen på auktionerne 
Empiriske undersøgelser gennemført i en række lande peger i retning 
af, at auktionspriser på statspapirer ligger under papirernes samtidige 
priser i det sekundære marked, jf. boks 8.2. Denne tendens benævnes 
"underprisning". 

Underprisning kan forekomme, fordi byderne på auktionerne påtager 
sig en risiko for, at markedskurserne flytter sig i perioden, fra de indlæg-
ger bud, til de modtager oplysninger om deres tildelte mængde af skat-
kammerbeviser. Det må formodes, at byderne kompenseres for denne 
risiko via en lavere skæringskurs, end den samtidige markedskurs ville 
tilsige. 

STANDARDAFVIGELSE I BUDT RENTE PÅ SKATKAMMERBEVISAUKTIONER Figur 8.3.4 

Anm.: Standardafvigelsen i de budte renter er vægtet med størrelsen af buddene. 
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EMPIRISKE ANALYSER AF UNDERPRISNING VED STATSPAPIRAUKTIONER Boks 8.2 
 
Der er foretaget en del empiriske analyser af underprisning ved statspapirauktioner. 

Den metodiske tilgang består i at sammenholde et auktioneret statspapirs auktionspris 

med en samtidig sekundær markedspris. Som regel peger analyserne i retning af, at der 

finder underprisning sted. Niveauet for underprisningen varierer relativt meget i analy-

serne, ligesom underprisningen ikke er signifikant forskellig fra nul i alle tilfælde. 
 

Estimation af sekundær markedspris 

Ved estimationen af den sekundære markedspris har der som regel ikke været adgang 

til faktiske handelspriser på auktionsdagene, og i stedet er der taget udgangspunkt i 

stillede bud-/udbudspriser i de pågældende papirer. Det varierer, hvorvidt det er bud-

prisen, udbudsprisen eller evt. midtpunktet i spændet, som er blevet anvendt. Tids-

punktet på auktionsdagen, hvor de anvendte priser er stillet, kan ligeledes variere. 

I lande med forwardmarkeder benyttes ofte en sekundær markedspris fra for-

wardmarkedet på tidspunktet for auktionen, hvilket bidrager til at sikre samtidighed, 

når auktionsprisen sammenholdes med den sekundære markedspris. Dette gør sig ek-

sempelvis ofte gældende for analyser på amerikanske data. I USA eksisterer der såle-

des forwardmarkeder for statspapirer, allerede inden papirerne er udstedt ("when-

issued"-markeder). 
 

Empiriske resultater1 

De fleste undersøgelser har analyseret statspapirauktioner under ét, dvs. uden at skel-

ne til løbetiden for de auktionerede papirer. Det må formodes, at en lang løbetid 

forøger underprisningen som følge af større prisvolatilitet i lange papirer end i korte 

under forløbet af en auktion. På amerikanske data er der dog foretaget analyser, der 

har begrænset sig til T-bills. Disse peger i retning af en underprisning af T-bills på 0,01 

til 0,04 pct. af nominel værdi, hvilket som oftest, men ikke altid, er signifikant. En 

analyse på norske T-bills finder frem til signifikant underprisning svarende til 0,036 

pct. af nominel værdi.2 Analyser på svenske, norske og finske data, hvor statspapir-

auktioner under ét er blevet analyseret, finder frem til underprisning på henholdsvis 

0,020 (Sverige), 0,133 (Norge) og 0,041 (Finland) pct. af nominel værdi.3 Underpris-

ningen er signifikant forskellig fra nul i Norge og Finland. 

1 For en oversigtstabel over empiriske resultater henvises til Sara G. Castellanos (2001), Banco de México, A New 
Empirical Study of the Mexican Treasury Securities Primary Auctions: Is there more underpricing?, arbejdspapir. 

2 Geir Høidal Bjønnes (2001a), Winner's Curse in Discriminatory Price Auctions: Evidence from the Norwegian 
Treasury Bill Auctions, SIFR research report series no. 3, Stockholm Institute for Financial Research. 

3 Kjell Nyborg, Kristian Rydqvist, Suresh M. Sundaresan (2002), Bidder Behaviour in Multi-Unit Auctions: Evidence 
 from Swedish Treasury Auctions, Journal of Political Economy, 2002, vol. 110, no. 2; Geir Høidal Bjønnes (2001b), 
 Norwegian School of Management, Bidder Behavior in Uniform Price Auctions: Evidence from Norwegian 
 Treasury Bond Auctions, arbejdspapir; Matti Keloharju, Kjell Nyborg, Kristian Rydqvist (2002): Strategic Behavior 
 and Underpricing in Uniform Price Auctions: Evidence from Finnish Treasury Auctions, Institute of Finance and 
 Accounting working paper no. 367, London Business School. 

 



 82 

En anden forklaring på tilstedeværelsen af underprisning kan være 
mangel på tilstrækkelig konkurrence på statspapirauktionerne. De dan-
ske skatkammerbevisauktioner er fx domineret af et begrænset antal 
bydere, jf. ovenfor, og dette kan trække de budte kurser – og skærings-
kursen – nedad.1  

I det følgende undersøges, hvorvidt der i Danmark finder under-
prisning sted i forbindelse med skatkammerbevisauktionerne. Metoden i 
analysen svarer til andre empiriske undersøgelser om emnet. Skærings-
kursen på et auktioneret skatkammerbevis sammenholdes med et esti-
mat for bevisets samtidige pris i det sekundære marked. Det er imidler-
tid vanskeligt at finde priser i det sekundære marked på samme tid, som 
auktionerne finder sted. Estimatet beregnes derfor som den handels-
vægtede gennemsnitspris for alle faktiske handler indgået i det pågæl-
dende skatkammerbevis efter kl. 12.00 på auktionsdagen ud fra den 
betragtning, at markedsbevægelserne i løbet af auktionsdagene i gen-
nemsnit udligner hinanden. Indlæggelsen af mere snævre tidsmæssige 
kriterier for de sekundære handler, der benyttes i analysen (fx kun 
handler mellem kl. 12.00 og 14.00), påvirker ikke denne analyses resulta-
ter nævneværdigt.2  

Datagrundlaget for analysen består af et datasæt fra Københavns 
Fondsbørs med handelsoplysninger om skatkammerbeviser, og et data-
sæt med budoplysninger og fastsatte skæringskurser ved skatkammer-
bevisauktionerne. I analysen indgår alle auktioner i perioden januar 
1998-november 2003. I denne periode er der i alt afholdt auktioner for 
201 skatkammerbeviser, men antallet af observationer reduceres til 170 
som følge af manglende sekundær handel på auktionsdagen (efter kl. 
12.00) i en række auktionerede beviser. 

Figur 8.3.5 viser underprisningen i hvert enkelt auktioneret skatkam-
merbevis, dvs. bevisets sekundære markedspris fratrukket bevisets skæ-
ringskurs. Det fremgår, at der som oftest finder underprisning sted. 
Middelværdien er 0,004 pct. af nominel værdi, hvilket er statistisk signi-
fikant forskellig fra nul, jf. tabel 8.3.1. Skatkammerbeviser til en nominel 
værdi på 1 mio.kr. er således i gennemsnit 40 kr. dyrere i det sekundære 
marked umiddelbart efter auktionen i forhold til prisen for en tilsvaren-
de mængde ved auktionen. Sammenlignet med resultater fra lignende 
undersøgelser af korte statspapirer i andre lande (såvel som statspapirer 
under ét) er dette en lav underprisning, jf. boks 8.2. 

 1
  I forbindelse med en auktion i slutningen af september 1990 var der eksempelvis klare tegn på, at 

markedsrenterne steg kraftigt i dagene op til auktionen, jf. Statens låntagning og gæld, 1990, s. 79-
87. Udviklingen blev på auktionstidspunktet tolket som et forsøg fra markedsdeltagere på at hæve 
skæringsrenten på auktionen. 

2
  Et mere snævert tidsinterval fører til et relativt stort tab af observationer og begrænser styrken af 

regressionsanalyserne præsenteret nedenfor. 
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Regressionsanalyse 
Ved hjælp af lineær regression analyseres hvilke forhold, som har be-
tydning for niveauet af underprisningen i de auktionerede papirer. I 
boks 8.3 er baggrunden for valget af forklarende variable beskrevet. 
Resultatet af to regressionsanalyser er præsenteret i tabel 8.3.2, hen-
holdsvis kolonne I og II.  

Skatkammerbevisernes restløbetid har en positiv, og signifikant, be-
tydning for underprisningen af beviserne. Det kan skyldes, at auktions-

UNDERPRISNING VED SKATKAMMERBEVISAUKTIONER, 1998-2003 Figur 8.3.5 

Anm.: 
 
 
 
Kilde: 

Underprisning er beregnet som den handelsvægtede gennemsnitspris for alle faktiske handler indgået på 
auktionsdagen efter kl. 12.00 fratrukket skæringsprisen. Sidste observation er auktionen med valør november 
2003. En enkelt ekstrem observation er udeladt af figuren (auktionen af et 4-6 måneders papir i januar 1998 var 
forbundet med en underprisning på -0,08 pct. af nominel værdi). 
Københavns Fondsbørs, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

  

 

GENNEMSNITLIG UNDERPRISNING VED SKATKAMMERBEVISAUKTIONER, 
1998-2003 Tabel 8.3.1

Pct. af nominel værdi Underprisning t-værdi Observationer 

Auktioner 1998-2003 ........................ *** 0,004 4,56 170 

1998 ................................................... 0,000 0,05 25 
1999 ................................................... *** 0,007 4,68 28 
2000 ................................................... *** 0,007 3,04 26 
2001 ................................................... ** 0,003 2,23 34 
2002 ................................................... * 0,003 1,91 29 
2003 ................................................... 0,004 1,68 28 

Anm.: Underprisning er beregnet som den handelsvægtede gennemsnitspris for alle faktiske handler indgået på aukti-
onsdagen efter kl. 12.00 fratrukket skæringsprisen. Sidste observation er auktionen med valør november 2003.  

 *** indikerer et signifikansniveau på 1 pct., ** på 5 pct. og * på 10 pct. niveau. 
Kilde: Københavns Fondsbørs, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
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deltagerne foretrækker at købe beviser med en kortere restløbetid, hvor 
likviditeten på det sekundære marked er større. En anden årsag til den 
positive sammenhæng kan være, at prisvolatiliteten stiger med restløbe-
tiden og dermed øger deltagernes risikopræmie. 

En større tildelt mængde i et auktioneret skatkammerbevis synes  
at være forbundet med mindre underprisning. Effekten er dog kun 
signifikant på 10 pct. niveau i den ene af specifikationerne. Den nega-
tive sammenhæng kan have baggrund i, at der udstedes mere i tilfæl-
de af forholdsvist aggressive bud. Bjønnes (2001b), jf. boks 8.2, finder 
den modsatte effekt i sin analyse af auktioner for norske statsobliga-
tioner. I andre studier findes som regel ingen signifikant sammenhæng 
mellem størrelsen på den udstedte mængde og underprisningsni-
veauet. 

Ved åbningsauktioner har rentevolatilitet en signifikant positiv effekt 
på underprisningen. Jo større rentevolatilitet, desto større tenderer un-
derprisningen at være. Rentevolatiliteten op til auktioner, hvor der ud-

FORKLARENDE VARIABLE I REGRESSIONSANALYSERNE Boks 8.3 
 
Regressionsanalyserne, som søger at forklare skatkammerbevisernes underprisning 

ved auktionerne, er inspireret af tilsvarende analyser gennemført i studierne nævnt i 

boks 8.2. Følgende variable er inkluderet i regressionsanalyserne: 

• Rentevolatilitet op til auktion. Stigende rentevolatilitet kan øge underprisningen, 

idet auktionsdeltagerne i perioder med usikkerhed løber en større risiko for, at 

markedspriserne flytter sig i tidsrummet fra indlæggelse af bud til tildeling offent-

liggøres. Rentevolatiliteten opgøres som et 5-dages rullende gennemsnit op til auk-

tionsdatoen af den annualiserede standardafvigelse på en 3-måneders statslig nul-

kuponrente.  

• Antal bydere i auktioneret skatkammerbevis. Færre auktionsdeltagere kan øge un-

derprisningen, idet et lille antal deltagere øger risikoen for strategisk adfærd 

blandt deltagerne. 

• Restløbetid for auktioneret skatkammerbevis. Længere restløbetid kan øge un-

derprisningen af flere årsager. Dels løber auktionsdeltagerne en større risiko, jo 

længere restløbetiden er, fordi prisvolatiliteten er højere for længere papirer end 

for korte. Dels kan auktionsdeltagerne byde mindre aggressivt efter skatkammer-

beviser med lang restløbetid, som følge af at udeståendet (og likviditeten i det se-

kundære marked) løbende er under opbygning. 

• Tildelt mængde i auktioneret skatkammerbevis. Effekten på underprisningen af 

denne variabel kan være både positiv og negativ. På den ene side kan en større til-

delt mængde forventes at reducere prisen, som staten kan opnå for det enkelte be-

vis (og dermed have en positiv effekt på underprisningen). På den anden side kan 

en større tildelt mængde afspejle, at buddene har været aggressive. Hvis dette er 

den dominerende effekt, kan den tildelte mængde have en negativ effekt på un-

derprisningen. 
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stedes i allerede åbne skatkammerbeviser, har derimod ingen signifikant 
effekt på underprisningen. Bjønnes (2001a) og (2001b) finder en tilsva-
rende sammenhæng. I andre studier findes ofte en signifikant positiv 
sammenhæng mellem rentevolatilitet og underprisning på auktioner set 
under ét. 

En forklaring på den positive sammenhæng mellem underprisning og 
rentevolatilitet ved åbningsauktioner kan være, at der er større usikker-
hed forbundet med prisfastsættelsen af et nyt papir under volatile mar-
kedsforhold, end hvis der allerede eksisterer et sekundært marked i pa-
piret. Usikkerheden omkring prisfastsættelsen af et nyt papir under vo-
latile markedsforhold kan således afspejle sig i mindre aggressive bud og 
en højere underprisning.  

I anden talkolonne i tabel 8.3.2 er inkluderet en variabel – antallet af 
bydere i et auktioneret skatkammerbevis – som potentielt kan approk-
simere for konkurrenceniveauet ved auktionerne. Variablen har imidler-
tid, ligesom i andre empiriske undersøgelser, ingen signifikant effekt på 
underprisningen.  

 
SEKUNDÆR HANDEL MED SKATKAMMERBEVISER  8.4 

Skatkammerbeviser indgår som en integreret del af et større pengemar-
ked, hvor der eksisterer forskellige alternative instrumenter til kortsigtet 
placering. På trods af et voksende udestående i skatkammerbevispro-
grammet de senere år har den absolutte omsætning af skatkammerbevi-
ser vist en nedadgående tendens, jf. figur 8.4.1. I tredje kvartal 2003 var 
omsætningen målt i forhold til den udestående mængde (omsætnings-
hastigheden) 0,5, svarende til en årlig omsætningshastighed på 2. Til 

REGRESSIONSANALYSE MED UNDERPRISNING SOM AFHÆNGIG VARIABEL Tabel 8.3.2 

Ændring i underprisning ved en ændring på 1 enhed i  
forklarende variabel, kroner pr. udstedt million I II 

Konstant ....................................................................................  -6,9  -0,2 
Papirs restløbetid ved auktion, mdr. ....................................... ** 9,6 *** 9,9 
Tildelt mængde i papir, mia.kr. ............................................... * -8,8 -7,6 
Volatilitet ved åbningsauktion1 ............................................... ** 44 ** 43 
Volatilitet ved auktion1 ............................................................ -2,1  
Antal bydere ............................................................................. -1,7 
R2  ................................................................................................ 0,07 0,07 
Antal observationer ................................................................. 170 170 

Anm.: Den afhængige variabel er underprisningsvariablen defineret i tabel 8.3.1 multipliceret med 10.000, svarende til 
underprisning i kroner pr. auktioneret papir (der bydes på nominelle stykstørrelser af 1 mio.kr.). 

 *** indikerer et signifikansniveau på 1 pct., ** på 5 pct. og * på 10 pct. niveau.  
Kilde: Københavns Fondsbørs, Bloomberg, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 
1 5 dages rullende gennemsnit op til auktionsdato af den annualiserede standardafvigelse på en 3-måneders statslig  nul-
kuponrente. 
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sammenligning har den årlige omsætningshastighed i andre statspapirer 
med længere løbetid i de seneste år været på omkring 3. Omsætningen 
af skatkammerbeviser understøttes på det sekundære marked af en 
market maker-ordning med deltagelse af otte banker. 

Omsætningen af skatkammerbeviserne sker primært i umiddelbar for-
længelse af auktionerne, hvor auktionsdeltagerne foretager videresalg 

OMSÆTNING AF SKATKAMMERBEVISER Figur 8.4.1 

Anm.: 
Kilde: 

Den udstedte mængde af skatkammerbeviser på auktionerne indgår ikke i omsætningstallene. 
Københavns Fondsbørs, Danmarks Nationalbank og egne beregninger. 

  

 
EJERANDELE AF SKATKAMMERBEVISER Figur 8.4.2 
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til deres kunder. Omkring en fjerdedel af omsætningen har siden 2001 
fundet sted på auktionsdagene. 

Investorinteressen for danske skatkammerbeviser er primært funderet 
i danske finansielle institutter og udenlandske investorer. Øvrige inve-

 
 
 

storer ejer mindre end 1/5 af beviserne, jf. figur 8.4.2.  
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KAPITEL 9 
MTS Denmark og primary dealer-ordningen 
for danske statspapirer 

SAMMENFATNING    9.1 

Statsgældsforvaltningen i Nationalbanken har sammen med markeds-
deltagerne introduceret elektronisk handel og market making i danske 
statspapirer. Formålet har været at effektivisere markedspladsen og 
gøre det mere attraktivt for nye markedsdeltagere at bidrage til et vel-
fungerende statspapirmarked. Moderniseringen af det danske statspa-
pirmarked har været nødvendig for, at den danske markedsplads også 
fremover kan være på niveau med statspapirmarkederne i andre lande. 
Et effektivt statspapirmarked er en forudsætning for, at staten kan opnå 
en konkurrencedygtig finansiering af sit lånebehov.  

Den 4. november 2003 åbnede handlen på engrosmarkedet, dvs. inter-
dealer-markedet for danske statspapirer på handelsplatformen MTS. 
Hvor størstedelen af handlen førhen foregik via telefon, handles danske 
statspapirer nu elektronisk og på samme platform som de fleste andre 
EU-landes statspapirer. Overgangen til MTS har givet en større interesse 
for danske statspapirer hos internationale banker og investorer og har 
tiltrukket nye aktive markedsdeltagere.  

Handel med danske statspapirer på MTS-platformen er oprettet på et 
særligt markedssegment, MTS Denmark (MTSDk), på det belgiske MTS-
selskab MTS Associated Markets (MTSAM). 

I forbindelse med overgangen til elektronisk handel er der oprettet en 
primary dealer-ordning. En række banker, primary dealerne, er i denne 
ordning forpligtede til løbende at stille bud- og udbudspriser inden for 
fastlagte spreads og beløb. 

Den 1. december begyndte en prisstillerordning på detailmarkedet for 
danske statspapirer. En række banker har indgået en aftale med Stats-
gældsforvaltningen i Nationalbanken, hvorefter bankerne er forpligtede 
til løbende at stille bud- og udbudspriser på en elektronisk handelsplat-
form på Københavns Fondsbørs. Ordningen har gjort det muligt både 
for medlemmer af Københavns Fondsbørs' obligationsdelmarked og for 
private og mindre investorer selv at lægge ordrer ind, påvirke prisdan-
nelsen og få udført handler i et elektronisk marked for danske statspapi-
rer. 



 90 

De nye initiativer har samlet betydet, at danske statspapirer nu kan 
handles elektronisk, hvad enten der er tale om engrostransaktioner mel-
lem investeringsbanker eller om mindre transaktioner for den lille inve-
stor. Hertil kommer, at der siden efteråret 2003 har været etableret 
handel med danske statspapirer på de internationale handelsplatforme 
TradeWeb og BondVision, hvor både værdipapirhandlere og institutio-
nelle investorer deltager. Resultatet er en mere effektiv markedsplads 
og forbedret gennemsigtighed. 

 
PRIMARY DEALER-ORDNINGEN FOR DANSKE STATSPAPIRER 9.2 

I forbindelse med overgangen til elektronisk handel er der etableret en 
primary dealer-ordning for danske statspapirer. 

Primary dealer-ordninger findes i de fleste OECD-lande. Der er tale om 
aftaler, som udstedere indgår med en række banker, primary dealerne, 
som led i en målsætning om at sikre velfungerende engrosmarkeder for 
statspapirer. Indholdet i primary dealer-ordninger er en kombination af 
rettigheder og forpligtelser, der tildeles primary dealerne. Sigtet er at 
give primary dealerne pligt og tilskyndelse til at udnytte den elektroni-
ske handelsplads' muligheder og derigennem øge likviditet, effektivitet 
og gennemsigtighed i markedet.  

Den centrale forpligtelse er, at primary dealerne skal sørge for en ef-
fektiv market making, dvs. at de løbende skal stille bud- og udbudspriser 
inden for fastlagte spreads og for fastlagte beløb. I kombination med et 
elektronisk handelssystem betyder denne market making, at handler 
kan foretages på baggrund af konkret førhandelsinformation. Den væ-
sentligste rettighed, der tildeles primary dealerne, er adgang til det pri-
mære marked, dvs. rettigheden til at aftage statspapirer ved udstedelse. 

Tabel 9.2.1 indeholder en oversigt over udbredelsen af primary dealer-
ordninger og elektronisk market making på engrosmarkederne for 
statspapirer i EU-landene. 

Der findes ingen internationale standarder for primary dealer-
ordninger. Internationaliseringen af obligationsmarkederne, herunder 
især i euroområdet, har medført en tendens til større ensartethed mel-
lem primary dealer-ordningerne. 

Primary dealer-ordningen for danske statspapirer ligger på linje  
med ordningerne for andre EU-landes statspapirer. Market making-
forpligtelsen er den centrale forpligtelse. Den centrale rettighed er ret-
tigheden til at aftage statspapirer ved udstedelse. Endvidere er primary 
dealerne modparter ved statens opkøbstransaktioner.  

Introduktion af elektronisk handel på MTS-platformen har, som det 
var hensigten, skabt forøget interesse fra internationale banker for at 
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deltage aktivt i det danske statspapirmarked. Det har betydet, at en 
række nye internationale banker har meldt sig som primary dealere. Fra 
begyndelsen af MTSDk var kredsen af primary dealere: 

  
ABN Amro, Amtssparekassen Fyn, Barclays Bank Plc, Danske Bank, 
Deutsche Bank, HSH Nordbank, JP Morgan, Morgan Stanley, Nordea 
Bank, Nykredit Bank, SE Banken, Svenska Handelsbanken og Sydbank. 

 
Primary dealer-kontrakter for danske papirer er 1-årige kontrakter med 
udløb ved slutningen af hvert kalenderår. Den kontrakt, der blev indgå-
et i 2003 i forbindelse med overgang til elektronisk handel på MTSDk, 
løber dog frem til udgangen af 2004. Banker tildeles kun status af pri-
mary dealer på baggrund af forventninger om, at de kan indgå i et læn-
gerevarende konstruktivt samarbejde om at handle og udbrede danske 
statspapirer. Kontrakter kan dog opsiges inden for et kalenderår. 

Kredsen af primary dealere kan ændres. Statsgældsforvaltningen fore-
tager løbende evalueringer af, hvorledes de enkelte primary dealere 
lever op til deres market making-forpligtelser, og hvorledes de i øvrigt 
bidrager til et velfungerende marked for danske statspapirer. Evaluerin-
gerne bruges til at sikre, at man har den bedst mulige kreds af primary 
dealere. For primary dealerne er den løbende evaluering et forøget inci-
tament til at yde en god indsats.  

ELEKTRONISK MARKET MAKING PÅ ENGROSMARKEDER FOR 
STATSOBLIGATIONER I EU-LANDE Tabel 9.2.1 

 
Elektronisk 

market making MTS/EuroMTS2 
Primary dealer-

ordning 

Belgien ........................................................... Ja Ja Ja 
Danmark ......................................................... Ja Ja Ja 
Finland ............................................................ Ja Ja Ja 
Frankrig .......................................................... Ja Ja Ja 
Grækenland ................................................... Ja Ja Ja 
Holland ........................................................... Ja Ja Ja 
Irland .............................................................. Ja Ja Ja 
Italien ............................................................. Ja Ja Ja 
Luxembourg1 .................................................. Nej Nej Nej 
Portugal .......................................................... Ja Ja Ja 
Spanien ........................................................... Ja Ja Ja 
Storbritannien ................................................ Ja Nej Ja 
Sverige ............................................................ Ja Nej Ja 
Tyskland ......................................................... Ja Ja Nej 
Østrig .............................................................. Ja Ja Ja 

Kilde: OECD Public Debt Markets, Trends and Recent Structural Changes, 2002; OECD, Debt Management and Govern-
ment Securities Markets in the 21st Century, 2002; MTS-markedernes websteder samt statsgældsforvaltningernes 
websteder. 

1 Luxembourgs marked for statsobligationer er af meget begrænset størrelse.  
2 Evt. som ét af flere systemer. 
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Evalueringerne er baseret på et bredt udvalg af kriterier for at tage høj-
de for hver primary dealers samlede bidrag til et velfungerende marked. 
Der anvendes ikke snævre aritmetiske kriterier til at rangordne primary 
dealerne, bl.a. fordi det kan give primary dealerne forkerte incitamen-
ter, fx til at arrangere salg og tilbagekøb af papirer alene med det for-
mål at øge omsætningen. 

Boks 9.1 indeholder en beskrivelse af MTS-systemet, herunder opde-
lingen på MTS-selskaber og markedssegmenter. 

 

MTS-SYSTEMET OG DETS OPBYGNING Boks 9.1  
 
MTS er en forkortelse for Mercato dei Titoli di Stato, eller på dansk "marked for stats-

obligationer". MTS-systemet er et system for elektronisk handel, der baserer sig på 

den elektroniske handelsplatform Telematico. MTS er i dag det dominerende system 

for engroshandel med europæiske benchmarkobligationer. De fleste EU-lande har 

implementeret MTS-løsninger. 

 MTS S.p.A. er det selskab, der administrerer Telematico. Selskabet blev grundlagt i 

Italien i 1988. Det blev privatiseret i 1997 og ejes i dag af omkring 60 større internati-

onale finansielle institutioner. 

Markeder, der anvender MTS-løsninger, drives af dertil oprettede MTS-selskaber. I 

modsætning til MTS S.p.A. er disse selskaber såkaldte "utilities", dvs. deres formål er 

ikke at give ejerne et løbende afkast, men derimod at skabe de bedst og billigst muli-

ge vilkår for statspapirhandlen. MTS S.p.A. stiller MTS-handelsplatformen gratis til rå-

dighed for MTS-selskaberne mod at få en ejerandel på 20 pct. De enkelte MTS-selska-

ber fastlægger selv regler for markedsindretning, indtægtsstruktur, beslutningspro-

cedurer etc. MTS S.p.A. deltager ikke i beslutninger om markedsindretning og lignen-

de, der ikke direkte vedrører tekniske ændringer i MTS-systemet. Selskabernes ind-

tægter består af faste medlemsbidrag fra hver af markedsdeltagerne samt af variable 

transaktionsafgifter, der afholdes af de markedsdeltagere, der udfører transaktioner-

ne. Udgifterne består først og fremmest af betalinger til MTS S.p.A. for forbrug af 

computerkapacitet, såkaldt cpu-tid. Der er tale om variable udgifter, der afhænger af, 

hvor mange ændringer – prisændringer, handler etc. – markedsdeltagerne foretager i 

markedet. Dog er MTS S.p.A. sikret en vis minimumsbetaling for hvert regnskabsår. 

EuroMTS, der er platformen for handel med de største europæiske benchmarkobliga-

tioner (minimum tilsigtet udestående på 5 mia.euro), ejes i dag 100 pct. af MTS S.p.A. 

En MTS-løsning for handel med statspapirer kan laves, enten ved at der etableres et 

nyt selvstændigt MTS-selskab, eller ved at der oprettes et nyt markedssegment på et 

eksisterende MTS-selskab. 

Handlen med danske statspapirer foregår på et markedssegment, MTSDk, på det 

belgiske MTS-selskab, MTSAM. 

Den seneste udvikling er gået i retning af, at flere markedssegmenter oprettes på 

eksisterende selskaber. Inden for de seneste år er der på EuroMTS oprettet markeds-

segmenter for irske og for østrigske statspapirer, og på det belgiske MTSAM er der 

oprettet segmenter for belgiske, finske og nu også for danske statspapirer. Fordelen 

ved at have flere markedssegmenter inden for samme selskab er bl.a., at markeds-

segmenterne deles om administrationsomkostningerne. 



 93 

Arbejdet med at etablere primary dealer-ordningen og den elektroniske 
handel og market making i danske statspapirer er sket i et tæt samar-
bejde mellem Statsgældsforvaltningen og de ovennævnte banker. For-
hold vedrørende MTS-platformen for danske statspapirer, MTSDk, og 
forhold vedrørende markedet for danske statspapirer drøftes mellem 
Statsgældsforvaltningen og primary dealerne i den såkaldte Primary 
Dealer Komite, hvor også repræsentanter fra EuroMTS/MTS S.p.A. og 
administrationen i MTSAM møder op, bl.a. for at bidrage med teknisk 
viden om MTS-systemet samt for at orientere om udviklingen inden for 
andre MTS-selskaber og MTSAM-segmenter. 

 
MTSDk     9.3 

Engroshandlen i danske statspapirer foregår på MTSDk, der er et mar-
kedssegment på det belgiske MTS-selskab, MTS Associated Markets, 
MTSAM. I afsnit 9.4 findes en beskrivelse af MTSAM, og af hvorledes 
MTSDk indgår i MTSAM. 

 
Deltagere på MTSDk 
På MTSDk er der mulighed for følgende typer deltagere: 
• Statsgældsforvaltningen i Nationalbanken 
• Primary dealere i danske statspapirer 
• Pristagere, også kaldet market dealere, jf. nedenfor. 
 
Statsgældsforvaltningen optræder i markedet, når der foretages udste-
delser og opkøb på vegne af staten. 

Primary dealerne er som ovenfor nævnt forpligtede til at foretage 
market making, dvs. til at stille bud- og udbudspriser inden for fastlagte 
spreads og for fastlagte beløb. Primary dealerne kan, udover selv at stille 
priser der eventuelt vil blive handlet på, handle direkte på de priser, der 
stilles af andre primary dealere.  

Pristagere er værdipapirhandlere, som ikke er primary dealere, men 
som også har mulighed for at handle direkte på MTSDk. Pristagere kan 
ikke indlægge bud og udbud i systemet. Men de har adgang til informa-
tioner om priser og dybde i markedet, og de kan handle på de bud- og 
udbudspriser, der stilles i markedet. På den måde bidrager pristagerne 
til at understøtte et velfungerende marked, hvor statspapirerne er om-
sættelige under en effektiv prisdannelse. Tilstedeværelsen af pristagere 
giver primary dealerne et yderligere incitament til at stille skarpe priser 
med det formål at få en større del af handlerne. 

For MTSDk gælder, som for andre MTS-systemer, at deltagere skal væ-
re velrennomerede institutioner, der er kendte i markedet, og som op-
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fylder de gældende lovgivningsmæssige krav for at drive virksomhed 
som værdipapirhandler. 

 
Papirer der handles på MTSDk 
Alle statens papirer af typen stående lån med en restløbetid på over 13 
måneder handles og er omfattet af market making på MTSDk. For så 
vidt angår kravene til market making skelnes mellem to grupper af papi-
rer: 
• Benchmark- og låneviftepapirer 
• Andre. 

 
Pr. 1. februar 2004 er følgende papirer omfattet af market makingen: 

Benchmark- og låneviftepapirer: 
 4 pct. stgb. 2005 
 3 pct. stgb. 2006 
 4 pct. st. lån 2008 
 5 pct. st. lån 2013 
Andre: 
 5 pct. st. lån 2005 
 8 pct. st. lån 2006 
 7 pct. st. lån 2007 
 6 pct. st. lån 2009 
 6 pct. st. lån 2011 
 7 pct. st. lån 2024 
  

Fastlæggelse af benchmarkpapirerne i de 2-, 5-, og 10-årige segmenter 
besluttes og offentliggøres af Statsgældsforvaltningen efter drøftelse i 
Primary Dealer Komiteen. Nye låneviftepapirer omfattes af market ma-
kingen, når de når et udestående på minimum 5 mia.kr. 

For benchmark- og låneviftepapirer stilles skarpere krav til primary dea-
lernes market making. Alle primary dealere skal foretage market making i 
disse papirer. For andre papirer på MTSDk gælder, at hvert papir skal væ-
re omfattet af market making fra mindst fem primary dealere. I praksis 
foretager primary dealerne dog stort set altid market making i samtlige 
papirer på MTSDk. For både lånevifte-/benchmarkpapirer og andre papi-
rer gælder, at hver primary dealer skal foretage market making i mindst 
fem timer dagligt. Kravene til market makingen kan efter drøftelser i 
Primary Dealer Komiteen tilpasses på baggrund af markedsudviklingen og 
de løbende erfaringer med ordningen. 

På MTSDk er det, som på andre MTS-systemer, muligt at etablere han-
del i andre statspapirer end dem, hvori der er market making. Eksempler 
herpå er danske statspapirer med en restløbetid under 13 måneder. Som 
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det fremgår af boks 9.2, kan disse statspapirer handles i et særligt un-
dersegment i forbindelse med statens opkøb. 

Efter omlægningen af handlen til MTSDk er danske statspapirer fortsat 
noteret på Københavns Fondsbørs og registreret i Værdipapircentralen. 

 

 

STATENS UDSTEDELSE OG OPKØB PÅ MTSDk Boks 9.2  
 
Primary dealerne er modparter ved statens transaktioner på MTSDk. 

 

Udstedelse 

Statens udstedelse sker på MTSDk, primært som tap-udstedelser, dvs. udstedelse sker i 

det sekundære interdealer-marked. Staten sælger til den bedste budpris i markedet, 

dvs. staten optræder som pristager. Market makingen sikrer, at der løbende stilles pri-

ser inden for fastlagte spreads og for fastlagte beløb. Da primary dealerne konkurre-

rer indbyrdes, stilles der i praksis skarpere priser end krævet i henhold til primary dea-

ler-kontrakterne.  

Åbning af nye statspapirer sker i et særligt undersegment på MTSDk. I dette 

undersegment kan staten lægge udbudspriser og -mængder ind i systemet. Her 

optræder staten altså ikke kun som pristager. Primary dealerne kan op til 

åbningstidspunktet indlægge deres budpriser og budmængder i systemet. Disse bud 

danner efterspørgselskurven på åbningstidspunktet. Kort før åbningstidspunktet 

orienterer Statsgældsforvaltningen primary dealerne om størrelsen på det initiale 

udbud og det maksimale salg på dagen. På åbningstidspunktet indlægger staten sin 

initiale kombination af udbudspris og -mængde. Primary dealernes bud til og over 

statens udbudspris vil herefter blive effektueret til den budte pris, dvs. der er tale om 

såkaldt multiple pricing. Hvis staten ikke sælger hele den udbudte mængde, kan 

staten vælge at fjerne det resterende udbud fra systemet. Inden for åbningsdagen 

kan staten også efter den første afsætning fortsætte med at indlægge udbudspriser 

og -mængder i systemet. Fra og med dagen efter åbningen sker yderligere 

udstedelser i det nyåbnede papir som tap-udstedelser med staten som pristager. Den 

første åbning i dette system fandt sted 13. januar 2004 med åbningen af 3 pct. 

statsgældsbevis 2006. 

 

Opkøb 

Statens opkøb i papirer med market making på MTSDk sker ved, at staten opkøber til 

den bedste udbudspris i markedet. Herudover køber staten til Den Sociale Pensions-

fonds beholdning. 

Der er ikke market making i papirer med en restløbetid under 13 måneder. For dis-

se papirer sker statens opkøb i et særligt undersegment, hvor staten løbende kan ind-

lægge budpriser og -mængder. Primary dealerne kan tilsvarende indlægge deres ud-

budspriser og -mængder. Primary dealernes udbud på og under statens budpris vil 

blive effektueret. Statspapirer kan være åbne for opkøb i det særlige segment fra det 

tidspunkt, de når en restløbetid på 13 måneder, og til udløb. 
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Handel og prisdannelse på MTSDk 
Primary dealere kan – og vil typisk – stille skarpere priser og stille op for 
større beløb end krævet i henhold til primary dealer-kontrakten. Der vil 
automatisk blive indgået en handel, hvis der i systemet kommer mat-
chende bud og udbud i multipla af 20 mio.kr. 

 Alle deltagere i markedet har løbende adgang til information om de 
fem bedste priser i markedet samt om den tilsvarende dybde i markedet. 
Bedste priser fastlægges på baggrund af bud og udbud i multipla af 20 
mio.kr. 

Handlen foregår på såkaldt no-name-give-up-basis. Det fremgår derfor 
ikke af oplysningerne om bedste priser, hvem der står bag hvilke 
bud/udbud. Først når en handel er indgået, får handlerne oplysning om 
deres modpart. 

Pristagere kan som omtalt kun handle på de priser, der stilles af prima-
ry dealerne. Primary dealere kan, udover selv at stille priser, også handle 
på andres priser, dvs. de kan agere som pristagere. 

 
Markedsinformation 
Medlemmer af Københavns Fondsbørs' obligationsdelmarked er efter 
samme regler som hidtil forpligtede til at indberette deres handler, her-
under handler indgået på MTSDk. 

Gennemsigtigheden i det danske statspapirmarked er blevet forbedret 
med introduktionen af MTSDk. I modsætning til tidligere er der nu ad-
gang til konkret førhandelsinformation om priser og mængder, til hvilke 
der kan indgås handler. Deltagerne på MTSDk har adgang til denne 
information direkte via opkoblingerne på MTSDk. Førhandelsinforma-
tionen er endvidere offentligt tilgængelig, mod betaling, i realtid via 
internationale formidlere af markedsinformation. På MTSDks websted, 
www.mtsdenmark.com, er der endvidere gratis adgang til førhandelsin-
formation, der er forsinket 15 minutter. Denne facilitet findes ikke på 
noget andet MTS-system. Førhandelsinformationen fra MTSDk har sam-
men med førhandelsinformationen fra det nye detailmarked for stats-
papirer, jf. afsnit 9.6, givet alle dele af det danske statspapirmarked en 
grad af gennemsigtighed, der er unik i international sammenhæng. 

Statistik over handlen på MTSDk er tilgængelig via MTSDks websted. 
Her kan man bl.a. for hvert handlet papir finde oplysninger om omsæt-
ning og priser (højeste, laveste og gennemsnit) for den foregående han-
delsdag. Endvidere kan man bl.a. finde historiske oversigter over om-
sætningen i MTSDk1. 

 1
  Københavns Fondsbørs frigiver markedsstatistik om det danske statspapirmarked, baseret på oplys-

ninger fra de handlere, der er indberetningspligtige til Københavns Fondsbørs. 
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Clearing og afvikling 
Clearing og afvikling af handler foretaget på MTSDk har fra begyndel-
sen 4. november 2003 foregået via Værdipapircentralen (VP). Der er 
udviklet en særlig løsning på VP med såkaldt central clearinginstruktion. 
Dvs. når en handel er indgået mellem to parter på MTSDk, sender MTS-
systemet de relevante oplysninger til VP, hvorefter transaktionen umid-
delbart indgår i clearingen. Central clearinginstruktion er standard på 
MTS-systemer. 

De værdipapirhandlere, der ikke tidligere har anvendt VP, har måttet 
melde sig som deltagere på VP. De nye deltagere har i praksis koblet sig 
på VP via en af de banker, der i forvejen var på VP, og som kan tilbyde 
denne såkaldte custody-service. 

I de fleste MTS-systemer er det muligt for handlerne at vælge mellem 
flere forskellige clearingcentraler. Centralerne konkurrerer på den måde 
direkte med hinanden. Der arbejdes på at udvikle løsninger, så det på 
MTSDk bliver muligt at vælge mellem flere clearingcentraler ud over VP, 
herunder en eller flere af de store internationale clearingcentraler. 

 
MTS ASSOCIATED MARKETS (MTSAM)   9.4 

MTSDk er som omtalt et markedssegment på MTSAM. MTSAM, er et 
belgisk registreret MTS-selskab under belgisk tilsyn. I 2002 blev det op-
rindelige belgiske MTS-selskab, MTS Belgium, omdannet til MTSAM, da 
der blev oprettet et nyt markedssegment for handel med finske statspa-
pirer. Herefter bestod MTSAM af to markedssegmenter – et for belgiske 
og et for finske statspapirer – samt en administrativ overbygning. Sel-
skabskonstruktionen forblev ved den lejlighed uændret. Ejerkredsen 
bestod fortsat af primary dealerne i belgiske statspapirer, den belgiske 
statsgældsadministration og MTS S.p.A. 

 Ved oprettelsen af det nye segment for danske statspapirer ønskede 
primary dealerne i danske statspapirer at få et egentligt medejerskab af 
MTSAM. Den hidtidige ejerkreds valgte at imødekomme dette ønske. 
Der blev derfor iværksat et arbejde med at skabe en ny selskabsstruktur 
for MTSAM. Den nye selskabsstruktur skulle dels være i stand til at in-
korporere den nye medejerkreds og dels forberede selskabet til også 
fremover at kunne optage flere markedssegmenter med medejerskab. 
Principperne bag den nye selskabsstruktur er beskrevet i boks 9.3. 

MTSAM er i dag det eneste MTS-selskab, der umiddelbart tilbyder åb-
ning af nye markedssegmenter med medejerskab. 

Den daglige administration af MTSAM har til huse i Bruxelles og vare-
tages af i alt fire personer. Repræsentanter fra administrationen sørger 
bl.a. for den daglige kontakt til MTS S.p.A., opsætninger af handels-
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systemet til de forskellige markedssegmenters behov og udarbejdelse af 
handelsstatistik. Desuden deltager administrationen i forberedelserne af 
møderne i markedssegmenternes respektive markedskomiteer, jf. boks 
9.3. Ved disse møder deltager altid mindst én repræsentant for admini-
strationen, bl.a. for at bidrage med teknisk ekspertise og oplysninger om 
forholdene i de andre markedssegmenter på MTSAM.  

 
DE FØRSTE MÅNEDERS ERFARINGER MED MTSDk  9.5 

Alle primary dealere, nationale såvel som internationale, større såvel 
som mindre, var fra begyndelsen af MTSDk aktive i markedet. Teknikken 

PRINCIPPERNE BAG SELSKABSSTRUKTUREN I MTSAM Boks 9.3 
 
Det bærende princip bag udformningen af det nye MTSAM har været, at de enkelte 

markedssegmenter skal have stort set samme beslutningskompetence, som hvis de 

havde været selvstændige MTS-selskaber. 

Det betyder bl.a., at de enkelte markedssegmenter svarer for egne udgifter, og 

eventuelle overskud fordeles inden for hvert segment. 

 

Organisationsstruktur og beslutningskompetence 

• Bestyrelsen: Tager beslutninger af overordnet, strategisk karakter, hvor der er 

tværgående interesser for alle markedssegmenter. Kan påtale over for markeds-

segmenterne, hvis deres budgetter virker urealistisk optimistiske. Bestyrelsen består 

af seks repræsentanter fra hvert af de markedssegmenter, hvor primary dealere har 

medejerskab, en repræsentant for den belgiske statsgældsforvaltning, samt to re-

præsentanter for MTS S.p.A. 

• Markedskomiteerne: For hvert markedssegment er der en markedskomite beståen-

de af repræsentanter for Statsgældsforvaltningen, primary dealerne og MTS S.p.A. 

Desuden er der altid en repræsentant for administrationen i MTSAM til stede ved 

markedskomiteernes møder. For MTSDk er markedskomiteen og Primary Dealer 

Komiteen sammenfaldende. Markedskomiteerne fastlægger, på samme måde som i 

selvstændige MTS-selskaber, selv deres regler for markedsindretning, indtægts-

struktur, beslutningskompetence mv. Herunder fastlægger markedskomiteerne, 

hvorledes eventuelle overskud i segmentet skal fordeles på aktieafkast og/eller ra-

batter på transaktionsomkostninger.  

 
Ejerskabsstruktur 

Aktierne er opdelt i klasser, hvor hvert markedssegment har sin klasse aktier. Hver ak-

tieklasse er igen opdelt i tre underklasser: For primary dealere, for MTS S.p.A. og for 

statsgældsforvaltninger. Aktier for MTSDk er dog opdelt i kun to klasser, da den dan-

ske statsgældsforvaltning har valgt ikke at blive medejer. Det er heller ikke obligato-

risk for primary dealere i danske statspapirer at eje aktier, men indtil videre har alle 

valgt at gøre det. 

Bortset fra MTS S.p.A, der ejer 20 pct. af aktierne for hvert markedssegment, kan 

ingen aktionær eje mere end 10 pct. af aktiekapitalen i MTSAM. 
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fungerede fra start, herunder både handelssystemet og den videre pro-
ces i clearing og afvikling. 

Den gennemsnitlige daglige omsætning på MTSDk har i perioden frem 
til 3. februar 2004 været knap 4 mia.kr.1, hvilket må betegnes som til-
fredsstillende. Hertil kommer, at omsætningen i de første måneder skal 
ses i lyset af for det første, at november var en såkaldt "grace period" i 
MTSDk, dvs. en opstartsperiode, hvor der af hensyn til markedsdeltager-
nes tilpasning til det nye marked ikke var obligatorisk market making, 
og for det andet at handlen med statspapirer sædvanligvis er mindre i 
december end i årets øvrige måneder. 

Omsætningens fordeling på primary dealere fremgår af figur 9.5.2 
Som det fremgår, tegner de seks mest handlende primary dealere sig 

for ca. 70 pct. af primary dealernes samlede omsætning. 
De nye markedsdeltagere, der er kommet til i forbindelse med intro-

duktionen af MTSDk, har fra starten bidraget med til sammen mere end 
en tredjedel af den samlede omsætning. 

Både handelsvolumen og dybden i markedet er forøget siden starten 
på MTSDk, og der bliver stillet skarpere priser, end det hidtil har været 
tilfældet i det danske statspapirmarked. Samtidig er aktiviteten i højere 
grad blevet spredt ud på flere aktive deltagere. 

 1
  Som beskrevet i boks 9.2 finder åbning af nye statspapirer sted i et særligt undersegment. Den 13. 

januar 2004 åbnede staten 3 pct. stgb. 2006. Salget på åbningsdagen blev 8 mia.kr. Dette beløb er 
ikke medregnet som en del af den daglige omsætning. 

OMSÆTNING PÅ MTSDk Figur 9.5.1 
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ELEKTRONISK HANDEL PÅ ALLE DELE AF MARKEDET FOR DANSKE 
STATSPAPIRER    9.6 

Arbejdet med at skabe MTSDk har været medvirkende til at sætte skub i 
en udvikling hen mod elektronisk handel på alle dele af markedet for 
danske statspapirer. 

 
Elektroniske handelsplatforme med deltagelse af både værdipapir-
handlere og institutionelle investorer 
Inden for få måneder i efteråret 2003 kom danske statspapirer på både 
MTSDk, TradeWeb og BondVision. Som beskrevet ovenfor er MTSDk en 
såkaldt interdealer-platform, dvs. et engrosmarked hvor investerings-
banker handler indbyrdes. TradeWeb og BondVision er ledende elektro-
niske internationale såkaldte dealer-to-customer-platforme, hvor inve-
steringsbanker stiller op i bl.a. statspapirer over for større kunder, her-
under institutionelle investorer. 

Oprettelsen af MTSDk har medført en positiv udvikling, hvor interna-
tionale banker og investorer har fået større interesse for danske stats-
papirer, fordi de nu handles på samme måde som de fleste andre EU-
landes statspapirer. Større investeringsbanker, der agerer i Europa, bru-
ger i forvejen MTS-systemet og kan derfor nu handle danske statspapirer 
uden ekstra systemomkostninger. Det har samtidig dannet forudsætnin-
gen for, at danske statspapirer også er blevet optaget til handel på store 

FORDELING AF PRIMARY DEALERNES OMSÆTNING PÅ MTSDk Figur 9.5.2 

Anm.: Baseret på data fra perioden 4. november 2003-3. februar 2004. 
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internationale elektroniske dealer-to-customer-handelsplatforme. I ban-
kernes elektroniske systemer kombineres prisstillelsen på interdealer- 
markederne med prisstillelsen på dealer-to-customer-markederne. MTSDk 
har derfor gjort det nemmere og billigere at handle danske statspapirer 
på dealer-to-customer-systemerne. Større investorer har på samme måde 
som investeringsbanker lettere adgang til at handle danske statspapirer, 
når de handles på samme måde som andre landes statspapirer.  

 Markedsindretningen på dealer-to-customer-platformene adskiller sig 
fra interdealer-markederne. Bl.a. er der ikke market making i form af 
obligatorisk løbende prisstillelse. Den egentlige prisstillelse foregår ved 
såkaldt quote-on-request, hvor værdipapirhandlere stiller priser på bag-
grund af konkret tilkendegivet handelsinteresse fra en kunde eller en 
anden værdipapirhandler. 

 
Prisstillerordning på detailmarkedet for danske statspapirer 
Den 1. december 2003 startede en ny prisstillerordning. Ordningen gør 
det muligt både for medlemmer af Københavns Fondsbørs' obligations-
delmarked og for private og mindre investorer selv at lægge ordrer ind, 
påvirke prisdannelsen og få udført handler i et elektronisk marked for 
danske statspapirer. 

Statsgældsforvaltningen i Nationalbanken har indgået en aftale med 
følgende seks banker:  

 
Amtssparekassen Fyn, Danske Bank, Jyske Bank, Nordea Bank, Nykredit 
Bank og Sydbank, 

 
der forpligter sig til løbende at stille bud- og udbudspriser inden for aftal-
te spreads og for 3 mio.kr. pr. papir pr. bank. Aftalen omfatter de danske 
statspapirer, der er omfattet af market makingen på MTSDk. Kredsen af 
banker kan ændres. Der foretages løbende evalueringer af, hvorledes de 
enkelte banker lever op til deres market making-forpligtelser. 

Prisstillerordningen er oprettet på Københavns Fondsbørs og er base-
ret på en udvikling af handelssystemet Saxess. Ifølge aftale med Stats-
gældsforvaltningen varetager Københavns Fondsbørs den daglige admi-
nistration og overvågning af ordningen. Handelssystemet er åbent for 
alle medlemmer af obligationsdelmarkedet på Københavns Fondsbørs. 
Private og mindre investorer har adgang via deres bank eller børsmæg-
ler. 

Prisstillerordningen er unik i international sammenhæng ved det, at 
den giver private og mindre investorer mulighed for at handle statspapi-
rer på principielt samme måde, som det foregår på engrosmarkederne. 
Bankernes prisstillelse betyder, at investorerne har adgang til konkret 
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førhandelsinformation om priser, hvortil der rent faktisk kan handles. En 
anden lighed med engrosmarkedet er, at investorerne selv kan lægge 
ordrer ind i handelssystemet og derved selv både handle og påvirke 
prisdannelsen i markedet1. En ordres størrelse kan være på ned til én 
øre. Ordrer på nominelt 1.000 kr. eller derover kan være med til at på-
virke prisen. Handelsfunktionaliteten er såkaldt automatch, hvilket vil 
sige, at når handelssystemet registrerer to ordrer, der kan matche hin-
anden, vil der automatisk blive genereret en handel – uden at fx en 
bank først skal bekræfte handlen. 

Initiativerne omkring MTSDk og den nye prisstillerordning har samlet 
betydet, at danske statspapirer nu kan handles elektronisk, hvad enten 
der er tale om engrosmarkedstransaktioner eller om mindre transaktio-
ner for den lille investor. Resultatet er mere effektive markeder, hvor 
handelsomkostningerne er nedbragt, og hvor gennemsigtigheden er 
blevet forbedret. 

 
 
 
 

 1
  Private investorer må dog gå via en opkobling hos deres bank eller børsmægler. 
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KAPITEL 10 
Genudlån til Danmarks Skibskreditfond 

SAMMENFATNING 10.1 

Danmarks Skibskreditfond (DSF) fik i 2003 adgang til statslige genudlån i 
forbindelse med, at Folketinget vedtog indførelsen af en midlertidig 
driftsstøtte til skibsbygning på danske skibsværfter. 

Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank står, som agent for 
Finansministeriet på statsgældsområdet, for at yde genudlån til DSF. 
Genudlånsordningen er omfattet af et aftalesystem, der overordnet 
svarer til det, som gælder for statsgaranterede enheder.  

Der kan foretages genudlån til DSF i kroner og dollar. Genudlån ydes 
som fast forrentede serielån med en løbetid på op til 12 år. Renten på 
genudlån i kroner svarer til statens lånerente og beregnes på baggrund 
af nulkuponrentekurven for statspapirer, som estimeres ud fra markeds-
priserne på eksisterende statspapirer. Dvs. udlån til DSF afspejler de vil-
kår, som staten selv kan låne til. Ved genudlån i dollar indgår staten 
desuden en swap fra kroner til dollar, der omdanner et underliggende 
kronegenudlån til et dollargenudlån. Dollarbetalingerne i swappen 
modsvarer dollarbetalingerne i forbindelse med genudlånet, hvorfor 
staten ikke får nogen dollareksponering netto i forbindelse med genud-
lån i dollar.  

DSF har i forbindelse med et genudlån mulighed for at indgå en ter-
minsaftale med staten, der fastlåser renten på genudlånet i en periode 
på op til tre år inden udbetaling af genudlånet. DSF har mulighed for at 
førtidsindfri genudlån og opsige genudlån i terminsperioden til mar-
kedsværdi. Dvs. genudlånene er inkonverterbare uden nogen form for 
optionselementer som fx mulighed for indfrielse til pari. 

Staten finansierer genudlån til DSF, som ved genudlån til statsgarante-
rede enheder, ved udstedelse af indenlandske statspapirer.  

 
BAGGRUND 10.2 

Folketinget vedtog 24. april 2003 "Lov om midlertidig kontraktbetinget 
driftsstøtte til bygning af visse skibstyper". Loven giver mulighed for 
driftsstøtte til bygning af visse skibstyper på danske værfter, hvor der 
indgås kontrakt i perioden 1. januar 2003-31. marts 2004, jf. boks 10.1.  
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Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at det var en forudsætning 
for statens driftsstøtte, at Danmarks Skibskreditfond (DSF) medfinansie-
rer støtten, jf. boks 10.2 for beskrivelse af DSF. På den baggrund indgik 
staten ved Økonomi- og Erhvervsministeriet og DSF 13. juni 2003 en 
aftale, hvor DSF, mod betaling til staten, får overdraget eneretten til at 

LOV OM MIDLERTIDIG KONTRAKTBETINGET DRIFTSSTØTTE TIL BYGNING 
AF VISSE SKIBSTYPER Boks 10.1 
 
Følgende er uddrag fra bemærkningerne til forslag til "Lov om midlertidig kontrakt-

betinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper": 

"Da det ikke er lykkedes Europa-Kommissionen at opnå en frivillig aftale med Ko-

rea om fair og gennemsigtige konkurrencevilkår på det globale skibsbygningsmarked, 

besluttede Rådet, som modtræk mod den koreanske konkurrence, midlertidigt at 

genindføre muligheden for statsstøtte til nybygning af skibe, hvor kontrakten indgås 

frem til og med den 31. marts 2004." 

"På baggrund af den globale konkurrencesituation […] forventes det, at flere af de 

skibsproducerende EU-lande vil genindføre statsstøtte til skibsværftsindustrien […]. 

Det foreslås derfor at indføre den midlertidige kontraktbetingede driftsstøtte til byg-

ning af visse skibstyper fra den 1. januar 2003 til og med den 31. marts 2004 for at 

hindre at dansk skibsbygningsindustri udsættes for konkurrenceforvridning fra skibs-

bygningsindustrien hos de nærmeste EU-konkurrenter." 

"Det har været en forudsætning for statens medvirken i ordningen, at der mellem 

staten og Danmarks Skibskreditfond indgås en frivillig aftale om, at fonden medfi-

nansierer støtten. Statens andel af finansieringen udgør maksimalt 325 mio.kr.[...]". 

 

 
DANMARKS SKIBSKREDITFOND Boks 10.2  
 
Danmarks Skibskreditfond (DSF) er en privat selvejende institution, der blev oprettet i 

1961 i henhold til lov om et skibsfinansieringsinstitut, der senest er revideret i 2002. 

DSFs formål er at drive skibsfinansieringsvirksomhed, hvilket omfatter finansiering af 

ny- og ombygning af skibe og af køb, salg og refinansiering af skibe.  

DSF yder lån mod sikkerhedsstillelse. DSFs udlånsvirksomhed finansieres hovedsage-

ligt ved udstedelse af kroneobligationer af typen stående lån. Størstedelen af DSFs ny-

udlån ydes i dollar. DSF indgår swapaftaler for at afdække forskelle i rente- og valuta-

eksponering mellem DSFs långivning og lånoptagelse til finansiering af långivningen. 

DSFs egenkapital tjener til sikkerhed for DSFs forpligtelser. Ved udgangen af 2002 

udgjorde egenkapitalen 8,3 mia.kr., hvoraf 300 mio.kr. er garantikapital, tegnet af en 

kreds af garanter. Garantkredsen består af Danmarks Nationalbank, danske pengein-

stitutter og forsikringsselskaber samt danske rederier og værfter. DSF har en rating på 

Aa3 fra Moody's.  

DSF ledes af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion. Medlemmerne af 

repræsentantskabet udpeges af Danmarks Nationalbank, Finansrådet, Forsikring og 

Pension, Danmarks Rederiforening og Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i 

Danmark. 

Information vedrørende DSF kan findes på DSFs websted, www.skibskredit.dk. 
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administrere ordningen for såkaldt CIRR (Commercial Interest Reference 
Rate) finansiering på skibsbygningsområdet, jf. boks 10.3. Som led i 
overdragelsen af CIRR-ordningen får DSF adgang til statslige genudlån, 
hvor DSF kan låne til en rente, som svarer til statens lånerente. DSF an-
vender genudlånene til finansiering af CIRR-lån til skibsbygning ved 
danske værfter.  

 

CIRR-SKIBSFINANSIERING Boks 10.3 
 
Kort om CIRR-skibsfinansiering  

CIRR-skibsfinansiering er offentligt støttede eksportkreditter til skibsbygning, der lig-

ger inden for de fælles vilkår for OECD-landene, der fremgår af OECD-aftalen "Ar-

rangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits" fra 2002.  

OECD-aftalen fastlægger specifikke retningslinjer for offentligt støttede eksport-

kreditter for skibe. Ifølge ordningen er den såkaldte CIRR-rente minimumsrenten, der 

anvendes ved offentligt støttet finansiering af skibsbygning. CIRR-renten fastsættes 

normalt som renten på statsobligationer i det relevante løbetidssegment tillagt 1 pro-

centpoint. 
 
Den danske ordning for CIRR-skibsfinansiering 

Inden for EU kan kun offentligt støttede eksportkreditter for skibe, som opfylder vilkå-

rene i OECD-aftalen, godkendes. EU-kommissionen godkendte den danske ordning for 

CIRR-finansiering 28. november 2003, og ordningen trådte i kraft 15. december 2003. 

DSFs CIRR-lån til redere ydes som fast forrentede serielån med lige store halvårlige 

afdrag gennem lånets løbetid. Den på forhånd fastsatte løbetid for lånet kan være på 

op til 12 år regnet fra værftets Ievering af skibet til rederen. 

Som led i overdragelsen af CIRR-ordningen får DSF adgang til statslige genudlån, 

hvor DSF kan låne til en rente, som svarer til statens lånerente. Genudlånene til DSF 

skal anvendes til finansiering af DSFs CIRR-lån til redere, der kontraherer ny- og om-

bygning af skibe ved danske værfter inden for rammerne af OECDs vilkår for CIRR-

finansiering på skibsbygningsområdet. DSF låner til redere til en rente svarende til 

renten på genudlånet med tillæg af en marginal fastsat af DSF. Rederes lånerente kan 

dog aldrig være mindre end den på rentefastsættelsestidspunktet af OECD fastsatte 

CIRR-rente.  

DSF betaler staten for at overtage eneretten til at administrere ordningen for CIRR-

finansiering. DSFs betaling til staten og omfanget af genudlån beregnes på grundlag 

af omfanget af faktisk kontrakter for nybygning af visse skibe ved danske værfter i 

perioden 1. januar 2003-31. marts 2004. Kun kontrahering af skibe, hvor der er givet 

tilsagn om driftsstøtte i henhold til "Lov om midlertidig kontraktbetinget driftsstøtte 

til bygning af visse skibstyper", og som afleveres senest tre år efter endelig kontrakt-

dato, indgår i beregningsgrundlaget. Det maksimale omfang af genudlån til DSF er på 

18 mia.kr. DSFs betaling til staten ved det maksimale genudlånsomfang er 250 mio.kr. 

Summen af genudlån til udbetaling i et enkelt år kan højst andrage 8 mia.kr.  

Der kan ydes genudlån frem til 31. december 2012. DSF kan fastlåse renten på gen-

udlånet i en periode på op til tre år inden udbetalingen af genudlån ved at indgå en 

terminsaftale med staten. Dvs. udbetaling af genudlån kan ske frem til 31. december 

2015. 
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AFTALER VEDRØRENDE GENUDLÅN TIL DSF 10.3 

Genudlånsordningen for DSF er omfattet af tre aftaler: Aftalen mellem 
Økonomi- og Erhvervsministeriet og DSF, aftale mellem Finansministeri-
et og DSF samt aftale mellem Finansministeriet og Danmarks National-
bank, der er part i genudlånsordningen for DSF i egenskab af at være 
agent for Finansministeriet på statsgældsområdet. 

Aftalesystemet svarer overordnet til det, som gælder for statsgarante-
rede enheder i forbindelse med ydelse af statsgaranti og genudlån, jf. 
kapitel 7. 

 
Aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og DSF 
Aftalen mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og DSF fastlægger 
vilkårene for overdragelsen af CIRR-ordningen til DSF og for DSFs CIRR-
udlån til redere i forbindelse med kontrahering af skibe ved danske 
værfter, jf. boks 10.3.  

I henhold til aftalen får DSF adgang til statslige genudlån i kroner eller 
dollar til en fast rente svarende til statens lånerente. I aftalen beskrives 
også betingelserne for at få adgang til genudlån og omfanget af statsli-
ge genudlån.  

Administrationen af ordningen for CIRR-finansiering og den midlerti-
dige driftsstøtte på skibsbygningsområdet varetages af Erhvervs- og 
Boligstyrelsen. Erhvervs- og Boligstyrelsen skal således godkende de 
konkrete skibsbygningsprojekter til belåning til CIRR-renten, hvor der 
kan foretages genudlån til DSF. 

 
Aftale mellem Finansministeriet og DSF 
De detaljerede vilkår for genudlånene, herunder fastlæggelsen af gen-
udlånsrenten, jf. afsnit 10.4, er fastlagt i aftale mellem Finansministeriet 
og DSF. Ved henvendelse om genudlån skal DSF fremsende kopi af Er-
hvervs- og Boligstyrelsens godkendelse af, at der kan ydes genudlån. 

 
Aftale mellem Finansministeriet og Danmarks Nationalbank 
I en aftale mellem Finansministeriet og Danmarks Nationalbank bemyn-
diges Nationalbanken, som agent for Finansministeriet på statsgælds-
området, til at yde genudlån til DSF på vegne af Finansministeriet.  

 
UDFORMNING OG PRISFASTSÆTTELSE AF GENUDLÅN 10.4 

På linje med DSFs CIRR-lån til redere ydes genudlån til DSF som fast for-
rentede serielån i kroner eller dollar, der afvikles med lige store, halvår-
lige afdrag og med en fast løbetid på op til 12 år.  
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DSF har mulighed for at indgå en terminsaftale med staten, der fastlåser 
renten på et genudlån i en periode (terminsperioden) på op til tre år 
inden udbetaling af genudlånet. På dagen, hvor terminsaftalen indgås, 
fastsættes renten på genudlånet. DSF får udbetalt hovedstolen på gen-
udlånet ved terminsperiodens ophør, hvorefter DSF tilbagebetaler gen-
udlånet til renten fastlagt på aftaledagen.  

 
Konstruktion af og rentefastsættelse på genudlån i kroner 
Renten på genudlån i kroner til DSF beregnes på baggrund af nulkupon-
rentekurven for indenlandske statspapirer, der estimeres ud fra mar-
kedspriserne på eksisterende statspapirer.  

På dagen, hvor renten aftales (aftaledagen), fastsættes renten på gen-
udlånet således, at nutidsværdien af hovedstolsudbetalingen er lig med 
nutidsværdien af renter og afdrag på genudlånet. Det svarer til, at 
renten på aftaledagen fastsættes, så kursen på genudlånet på udbeta-
lingsdagen (beregnet på aftaledagen) er 100, jf. boks 10.4.  

Staten finansierer udbetalingen af genudlånet til DSF ved udstedelse 
af låneviftepapirer i året, hvor udbetalingen finder sted. 

 
ILLUSTRATION AF BEREGNING AF RENTE PÅ GENUDLÅN I KRONER Boks 10.4 
 
I det følgende illustreres beregningen af renten på et genudlån til DSF. Der er tale om 

et beregningseksempel, og der er dermed ikke indgået aftale om det pågældende 

genudlån.  

I beregningseksemplet antages det, at der 20. november 2003 indgås aftale om et 

10-årigt genudlån i kroner på 100 mio.kr., hvor genudlånets hovedstol udbetales 20. 

maj 2005. Dvs. der indgås en terminsaftale for en periode på 1½ år fra 20. november 

2003 til 20. maj 2005.  

Nutidsværdien af hovedstolsudbetalingen på aftaledagen fås ved at tilbagediskon-

tere hovedstolsbetalingen 20. maj 2005 ved hjælpe af nulkuponrenten 20. november 

2003, med 1½ års restløbetid, der er 2,64 pct. Nutidsværdien af hovedstolsudbetalin-

gen er dermed: 100/(1 + 0,0264)1,5 = 96,167 mio.kr.  

Renten på genudlånet fastsættes så nutidsværdien af renter og afdrag på genudlånet 

er lig med 96,167 mio.kr. Der er i alt 20 terminer (rente- og afdrag) i et 10-årigt serielån 

med halvårlige betalinger. Nutidsværdien af renter og afdrag kan udtrykkes som: 

b1/(1 + r1)
2 + b2/(1 + r2)

2,5 +…+ b20/(1 + r20)
11,5 

hvor bi er den i'te rente- og afdragsbetaling, og ri er den årlige nulkuponrente for den 

i'te termin for i = 1, 2,…,20 den 20. november 2003.  

Afdragsbetalingen til hver termin er 100/20 = 5 mio.kr. Rentebetalingen til den i'te 

termin er givet ved (c/2)⋅(1 – (i-1)/20)⋅100 mio.kr., hvor c er den årlige (kupon)rente på 

genudlånet. Den årlige rente divideres med 2, fordi der betales halvårlige renter. Den 

i'te rente- og afdragsbetaling, bi, er dermed givet som 5 + (c/2)⋅(1 – (i-1)/20)⋅100 

mio.kr. Når renten på genudlånet, c, sættes til 4,64 pct., fås at nutidsværdien af renter 

og afdrag er 96,167 mio.kr. lig med nutidsværdien af hovedstolsudbetalingen. Der-

med er renten på genudlånet fastlagt. 
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Konstruktion af og rentefastsættelse på genudlån i dollar 
Ved genudlån i dollar omdannes et (underliggende) genudlån i kroner 
til et dollargenudlån ved, at staten indgår en valutaswap fra kroner til 
dollar på markedsvilkår med en swapmodpart. Betalingerne i swappen 
svarer til, at staten udlåner kroner til swapmodparten mod at låne dol-
lar, der sendes videre til DSF som dollargenudlån. Dollarbetalingerne i 
swappen svarer dermed til dollarbetalingerne i genudlånet. Kroneren-
ten i swappen bestemmes som renten på det underliggende genudlån i 
kroner med de samme betalingsdage som dollargenudlånet. Dollarren-
ten bestemmes herefter ved indgåelsen af swappen med swapmodpar-
ten, så værdien af dollarbetalingerne svarer til værdien af kronebetalin-
gerne. Ved indgåelse af terminsaftale om genudlån i dollar indgår sta-
ten swapaftalen samme dag, som terminsaftalen indgås. Hovedstolsud-
vekslingen i swappen finder sted ved ophør af terminsperioden på sam-
me dag, som genudlånet udbetales til DSF. 

Set fra statens synspunkt udligner dollarbetalingerne i swappen dol-
larbetalingerne i forbindelse med genudlånet til DSF. Dermed får staten 
ingen dollareksponering i forbindelse med genudlån i dollar. Staten 
finansierer genudlån i dollar som genudlån i kroner ved udstedelse af 
indenlandske statspapirer i året, hvor udbetalingen af genudlånet finder 
sted. Betalingerne i forbindelse med genudlån i dollar er illustreret i 
boks 10.5. 

DSF får overført statens lånevilkår, ved at kronerenten i swappen be-
stemmes som den beregnede statspapirrente i det underliggende krone-
genudlån. Desuden bestemmes genudlånsrenten af statens swapvilkår. 
Hvis staten kan indgå swaps på bedre vilkår end DSF, vil dollarrenten i 
swappen være lavere, end hvis DSF selv indgik swappen.  

 
Førtidsindfrielse af genudlån og opsigelse af terminsaftale 
DSF har mulighed for at førtidsindfri genudlån og opsige genudlån i 
terminsperioden. Førtidsindfrielse og opsigelse i terminsperioden sker til 
markedsværdi. Dvs. genudlånene er inkonverterbare uden nogen form 
for optionselementer som fx mulighed for indfrielse til pari. Ved genud-
lån i dollar indebærer dette, at omkostningerne ved terminering af 
swappen væltes fuld over på DSF.  

DSF har endvidere mulighed for at ændre terminsperioden. Termins-
perioden kan alene ændres, såfremt den forventede afleveringsdato for 
det pågældende skib ændres. Ved ændring af terminsperioden indreg-
nes markedsværdien af den oprindelige terminsaftale i renten på gen-
udlånet i den nye terminsaftale. 
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IMPLIKATIONER FOR STATSGÆLDSFORVALTNINGEN 10.5 

Ligesom ved genudlån til statsgaranterede enheder finansierer staten 
genudlån til DSF gennem udstedelse af indenlandske statspapirer i året, 
hvor udbetalingen af genudlånet finder sted. 

Genudlån og terminsaftaler i forbindelse med genudlån til DSF indgår 
i styringen af varigheden, som det er tilfældet for genudlån til statsga-
ranterede enheder. En terminsaftale med DSF indebærer, at staten får et 
passiv med varighed svarende til terminsperiodens længde som følge af 

BETALINGER I FORBINDELSE MED GENUDLÅN I DOLLAR Boks 10.5 
 
Betalinger i forbindelse med udbetalingen af genudlån i dollar er vist i nedenstående 

figur. 

 

 

Udbetalingen fra staten til DSF af genudlånet i dollar er angivet ved (1) i figuren. Ud-

betalingen af genudlånet svarer til swapmodpartens hovedstolsudbetaling i dollar til 

staten (2). På aftaledagen svarer værdien af statens hovedstolsbetaling i kroner til 

swapmodparten (3) til værdien af hovedstolsbetalingen i dollar fra swapmodparten. 

Udvekslingen af hovedstol i swappen sker på samme dag, som genudlånet udbetales 

til DSF. Staten finansierer udbetalingen af genudlån til DSF ved udstedelse af inden-

landske statspapirer. DSF udlåner genudlånsprovenuet til skibsredere, der kontraherer 

ny- og ombygning ved danske skibsværfter til CIRR-renten tillagt en marginal fastsat 

af DSF.  

 

De løbende betalinger i forbindelse med genudlån i dollar er vist i nedenstående figur. 

 

 

Rente- og afdrag på dollargenudlånet fra DSF til staten er angivet ved (1) i figuren. 

Renter og afdrag på genudlånet svarer til renter og afdrag i dollar, som staten betaler 

til swapmodparten (2). De løbende kronebetalinger fra swapmodparten til staten er 

angivet ved (3). 
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statens forpligtelse til at udbetale genudlånet ved terminsperiodens 
ophør. Staten får samtidig et aktiv med en rente- og afdragsfri periode 
svarende til terminsperiodens længde efterfulgt af genudlånet. Varig-
hedsbidraget fra terminsaftalen indgår i varighedsstyring af statsgælden 
fra den dag, terminsaftalen indgås. 

Dollarhovedstolen i swappen i forbindelse med genudlån vil optræde 
som dollargæld i statens udenlandske gæld. Statens dollaraktiv i forbin-
delse med genudlån indgår sammen med dollargælden fra dollarbenet i 
valutaswappen i opgørelsen af valutaeksponeringen. I opgørelsen af 
valutaeksponeringen netter dollaraktivet fra genudlånet ud med dollar-
gælden fra dollarbenet i swappen.  

For at begrænse kreditrisikoen er statens swapaftaler i forbindelse 
med genudlån i dollar underlagt de samme regler for kreditstyring som 
statens øvrige swaps, herunder kravet om sikkerhedsstillelsesaftaler med 
swapmodparterne, jf. kapitel 6.  
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KAPITEL 11 
Renterisikostyring – nye tiltag 

SAMMENFATNING 11.1 

Statens gæld styres ved hjælp af strategiske benchmarks for låntagnin-
gens fordeling på forskellige løbetider og porteføljens renteekspone-
ring. De strategiske benchmarks fastlægges på baggrund af en langsig-
tet analyse af omkostninger og risiko. I løbet af året kan der afviges fra 
de strategiske benchmarks inden for et fastlagt råderum. 

I 2003 er der sket en række tiltag inden for denne ramme. Den uden-
landske portefølje er implementeret i Cost-at-Risk-modellen (CaR-model-
len), som anvendes til at kvantificere renteomkostninger og -risiko. Mo-
dellen omfatter nu den indenlandske og udenlandske gæld og swap-
porteføljerne.  

Det centrale strategiske benchmark for renteeksponeringen er varig-
hedsmålet for statsgælden. Rentefixingen er indført som et supplerende 
eksponeringsmål. Rentefixingen, opgjort på et givet tidspunkt, angiver 
det beløb i gældsporteføljen, der skal fastsættes ny rente på i det føl-
gende år. Ud over afdrag på gælden, som forfalder inden for ét år, om-
fatter målet variabelt forrentet gæld og renteswapporteføljen, hvorpå 
der skal fastsættes ny rente inden for ét år. Renteswapporteføljen bi-
drager efterhånden væsentligt til eksponeringen. For at kunne relatere 
renteeksponeringen til den makroøkonomiske udvikling anvendes ren-
tefixingen som andel af BNP som et mål for statens "reale" eksponering. 

Desuden er der indført et nyt risikomål kaldet betinget CaR. Betinget 
CaR kvantificerer risikoen i de enkelte år set over samme tidsmæssige 
horisont – fx risikoen i 2006 set fra begyndelsen af 2005 og risikoen i 
2007 set fra begyndelsen af 2006. Dvs. risikoen i et givet fremtidigt år 
betinges på udviklingen frem mod dette år. 

Endelig er der indført en ny estimationsmetode af rentemodellen, som 
anvendes til rentesimulation i CaR-modellen, hvor modelrenterne "fit-
tes" til skøn for den fremtidige renteudvikling. 

 
RAMMEN FOR RENTERISIKOSTYRING AF STATSGÆLDEN 11.2 

Det overordnede mål for statsgældspolitikken er at dække statens fi-
nansieringsbehov til lavest mulige, langsigtede låneomkostninger under 
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hensyntagen til et acceptabelt risikoniveau. Målsætningen indebærer en 
afvejning mellem omkostninger og risiko i fastlæggelsen af strategien. 
Der foretages derfor en analyse af trade-off'et mellem omkostninger og 
risiko, som understøtter valget af en strategi, der giver en passende af-
vejning.  

En strategi formuleres som strategiske benchmarks for låntagningen 
og porteføljens renteeksponering. De strategiske benchmarks anvendes 
som pejlemærker i den følgende implementering af strategien.  

 
Udstedelsesstrategi vs. risikoprofil 
Udstedelsesstrategien for statspapirerne fastlægges på baggrund af en 
målsætning om at sikre likvide serier i de internationalt set vigtigste 
løbetidssegmenter. Derved opnås en likviditetspræmie, som bidrager til 
at reducere statens låneomkostninger. Opbygningen af de enkelte obli-
gationsserier til en tilstrækkelig størrelse mindsker råderummet til at 
flytte låntagningen fra et løbetidssegment til et andet. Muligheden for 
at påvirke risikoprofilen via udstedelserne er derfor begrænset. 

Porteføljens risikoprofil kan imidlertid styres uafhængigt af udstedel-
sesstrategien ved hjælp af renteswaps og opkøb. Renteswaps bruges til 
at flytte renteeksponeringen fra et løbetidssegment til et andet, mens 
opkøb bruges til at udjævne afdragsprofilen og dermed størrelsen af 
renteeksponeringen fra år til år.  

 
Eksponering vs. kvantificering 
Risikoprofilen for en given strategi karakteriseres ved porteføljens eks-
poneringsmål. Som eksponeringsmål anvendes varigheden og størrelsen 
af det beløb i porteføljen, der skal fastsættes ny rente på fra år til år.  

Valget af en bestemt strategi sker på baggrund af en kvantificering af 
omkostninger og risiko for forskellige niveauer for eksponeringsmålene. 
Kvantificering indebærer, at strategierne sammenholdes i lyset af deres 
konsekvenser for renteomkostningernes sandsynlighedsfordeling i de 
enkelte år over en længere horisont. De centrale risikoelementer er den 
fremtidige renteudvikling og budgetudviklingen. Boks 11.1 redegør for 
brugen af rentesimulationer. 

 
Styring efter strategiske benchmarks 
Analysen danner baggrund for fastlæggelse af strategiske benchmarks 
for låntagningens fordeling på forskellige løbetider, mængden af opkøb 
og porteføljens varighed over en længere horisont. I styringsøjemed 
fastlægges de strategiske benchmarks imidlertid for ét år ad gangen, 
hvorefter en årlig opdatering af risikoanalysen kan give anledning til en 
ændring af strategien. 
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RENTESIMULATIONER Boks 11.1 
 
CaR-modellens kvantificering af risikoen på statens renteomkostninger er baseret på 

simulation af 2.500 scenarier for den fremtidige renteudvikling ved hjælp af den så-

kaldte CIR1-rentemodel. Der anvendes to tilgange til estimation af rentemodellen. 

Den ene tager udgangspunkt i den historiske renteudvikling. Som et nyt tiltag supple-

res denne metode med estimation baseret på Finansministeriets renteskøn. Ved at 

estimere CIR-modellen på baggrund af den historiske renteudvikling er hensigten at 

genskabe de historiske renters empiriske karakteristika i de simulerede renter, herun-

der hvad angår rentevolatilitet og -niveau. Valget af historisk estimationsgrundlag 

har stor indflydelse på de simulerede renter, hvorfor der anvendes forskellige histori-

ske perioder. Som supplement "fittes" modellen også til Finansministeriets skøn for 

de fremtidige renter. Det betyder, at de simulerede gennemsnitsrenter harmonerer 

med Finansministeriets renteskøn. 

Den anvendte CIR-model er en såkaldt lineær énfaktormodel, hvor den eneste sto-

kastiske faktor er spotrenten (den korte rente). Ændringen i spotrenten er givet ved 

følgende stokastiske proces: 

 

)t(dW)t(rdt))t(r()t(dr σθκ +−=  

 

hvor r(t) er spotrenten på tidspunkt t, θ er ligevægtsværdien for spotrenten, σ skale-

rer spotrentens volatilitet, og κ er den hastighed, hvormed spotrenten bevæger sig 

tilbage mod ligevægtsværdien θ. W(t) er en stokastisk proces – en såkaldt Wiener-

proces, hvor tilvæksten, dW(t), har middelværdi 0 og varians dt. Ud over disse para-

metre indgår parameteren λ, som kaldes prisen på risiko og er bestemmende for ren-

tekurvens gennemsnitlige hældning. Givet disse parametre er nulkuponrenten for alle 

løbetider givet som en lineær funktion af spotrenten. 

Parametersættet estimeres som beskrevet på baggrund af henholdsvis den histori-

ske renteudvikling og Finansministeriets renteskøn. Givet et parametersæt simuleres 

2.500 forløb for udviklingen i spotrenten fra kvartal til kvartal over 10 år. På bag-

grund af de simulerede spotrenter beregnes de tilhørende nulkuponkurver. Ved 

hjælp af nulkuponkurverne beregnes endelig effektive renter på de forskellige in-

strumenter, som simuleres i CaR-modellen. 

CIR-modellen er relativt let at fortolke og implementere i praksis. Modellen sikrer, 

at de simulerede renter bevæger sig inden for realistiske niveauer, og at der ikke er 

arbitrage-muligheder i rentekurven. Idet modellen er relativt simpel, kan den imidler-

tid ikke beskrive visse empiriske karakteristika ved rentekurven. CIR-modellen implice-

rer fx, at rentevolatiliteten aftager kraftigere i løbetiden end observeret empirisk. Det 

betyder, at der er tendens til, at risikoen ved lang låntagning undervurderes. Model-

lens relativt simple struktur betyder også, at der er begrænset fleksibilitet til at "fitte" 

de simulerede renter til skøn for den fremtidige renteudvikling. På grund af disse for-

hold arbejdes på at foretage rentesimulationer i CaR-modellen med udgangspunkt i 

en lineær tofaktormodel. 

1 Cox, J. C., Ingersoll, J. E. og Ross, S. A., 1985, A Theory of the Term Structure of Interest Rates, Econometrica, vol. 
53, nr. 2, s. 385-407. 
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De strategiske benchmarks anvendes som pejlemærker i den løbende 
porteføljestyring. For 2004 omfatter de strategiske benchmarks føl-
gende: 
• Finansiering af det indenlandske lånebehov via en 40-20-40 pct. for-

deling på henholdsvis 2-, 5- og 10-årige stående lån. Det 2- og 5-årige 
papir i låneviften opbygges over tid til mindst 35 mia.kr., mens det 10-
årige opbygges til mindst 60 mia.kr. 

• Finansiering af det udenlandske lånebehov via et 5-årigt stående euro-
lån. 

• Nettofinansieringsbidrag på nul fra skatkammerbevisprogrammet. 
• Et mål for varigheden (beregnet med fast diskonteringsrente) inden 

for 3 år +/- 0,25 år. 
• Pejlemærker for opkøb af indenlandske papirer med udløb efter 2004. 

 
Styring efter de strategiske benchmarks sikrer, at de løbende transaktio-
ner holder porteføljens omkostnings- og risikoprofil på sporet – også på 
længere sigt. Der sigtes ex ante mod at sprede låntagningen og swap-
transaktionerne over året med henblik på at udjævne eksponeringen 
over for dag-til-dag volatilitet. 

De strategiske benchmarks anvendes ikke som automatpilot. Renteud-
viklingen i løbet af året kan begrunde en ændring i porteføljens ekspo-
nering, ligesom der kan ske forskydninger i den relative fordelagtighed 
mellem forskellige instrumenter. For at kunne reagere på en given ud-
vikling fastlægges et begrænset råderum omkring de strategiske bench-
marks, som kan udnyttes i den løbende styring. Varigheden kan fx æn-
dres inden for et fastlagt bånd, ligesom der kan udstedes mere eller 
mindre i de forskellige løbetider inden for fastlagte rammer. Udnyttelse 
af råderummet afspejler ikke kortsigtet taktisk positionstagning eller 
forsøg på at "slå" markedet ved at udnytte divergerende forventninger 
til den fremtidige markedsudvikling. 

 
EKSPONERINGS- OG RISIKOMÅL 11.3 

Eksponeringsmål 
Som strategisk benchmark for renteeksponeringen anvendes porteføl-
jens varighed. Desuden opgøres rentefixingen, som er det beløb i gælds-
porteføljen, der skal fastsættes ny rente på i det følgende år. 

Varigheden er et mål for den gennemsnitlige rentebindingstid på por-
teføljen. Varigheden er det centrale eksponeringsmål, fordi det inde-
holder information om trade-off'et mellem omkostninger og risiko. En 
kortere varighed vil alt andet lige reducere de gennemsnitlige omkost-
ninger på bekostning af en øget renterisiko. 
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Som gennemsnitsmål siger varigheden imidlertid ikke noget om den 
tidsmæssige spredning på porteføljens renteeksponering. Varighedsmå-
let suppleres derfor af et mål for rentefixingen. Rentefixingen på et 
givet tidspunkt omfatter de afdrag, der forfalder inden for det kom-
mende år, samt størrelsen af den variabelt forrentede gæld og swappor-
teføljen, hvorpå der fastsættes ny rente inden for ét år.1 Rentefixingen 
er således et ex ante-mål, som kan belyse udviklingen i porteføljens ren-
teeksponering over tid for en given strategi. Den faktiske renteekspone-
ring i et givet år vil også afhænge af størrelsen af årets budgetsaldo. I 
analysen af statens fremtidige renterisiko indgår budgetskøn derfor som 
et vigtigt element og påvirker fastlæggelsen af varigheden og rentefix-
ingen. Alt andet lige er det hensigtsmæssigt at udjævne eksponeringen 
fra år til år for at undgå, at der skal fastsættes ny rente på en relativt 
stor andel af porteføljen i et år, hvor renterne er ekstraordinært høje. 

Rentefixingen som andel af BNP er en indikator for statens "reale" eks-
ponering. Højere BNP må formodes at gøre staten mindre følsom over for 
renteudviklingen bl.a. som følge af et større beskatningsgrundlag. Rente-
fixingen som andel af BNP anvendes som supplerende eksponeringsmål. 

 
Omkostnings- og risikomål 
Kvantificeringen af omkostninger og risiko for en given strategi sker ved 
at simulere fordelingen for de årlige renteomkostninger over en længe-
re horisont. På baggrund af fordelingerne beregnes forskellige omkost-
nings- og risikomål. Figur 11.3.1 viser en simuleret renteomkostningsfor-
deling for 2006 for statens indenlandske og udenlandske gæld og illu-
strerer forskellige omkostnings- og risikomål. 

De forventede omkostninger beregnes som fordelingens middelværdi, 
som i 2006 er 32,6 mia.kr. Renteomkostningsfordelingen er ikke normal-
fordelt, hvorfor medianen er et relevant supplerende omkostningsmål, 
som ikke påvirkes af ekstreme observationer. Absolut CaR angiver forde-
lingens 95 pct.-fraktil, dvs. de med 95 pct. sikkerhed maksimale omkost-
ninger i et givet år. Relativ CaR beregnes som forskellen mellem absolut 
CaR og middelværdien. Relativ CaR angiver det med 95 pct. sikkerhed 
maksimale beløb, som omkostningerne i et givet år vil overstige de for-
ventede omkostninger og udtrykker derved usikkerheden på de forven-
tede omkostninger. I 2006 er relativ CaR 5,8 mia.kr. Hale-CaR er middel-
værdien af omkostningerne, givet at omkostningerne er højere end 
absolut CaR. Hale-CaR udtrykker dermed den forventede renteomkost-
ning, hvis omkostningerne overstiger 95 pct.-fraktilen. 

 1
  Rentefixingen er et bruttomål, som kun omfatter statsgældsporteføljens passiver. I realiteten reduce-

res renteeksponeringen af porteføljens aktiver, dvs. indestående på statens konto i Nationalbanken, 
og den del af DSPs portefølje, som skal genplaceres i et givet år. 
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I analysen af omkostninger og risiko for en given strategi simuleres de 
årlige renteomkostningsfordelinger 10 år ud i fremtiden. Udviklingen i 
omkostninger og risiko over tid afhænger af en række forhold, herun-
der udviklingen i porteføljens størrelse og porteføljens sammensætning 
på forskellige instrumenter. En anden væsentlig faktor er horisonten for 
beregningen, da det er vanskeligere at forudsige renteniveauet om 10 
år end om 1 år. Det kommer til udtryk ved, at spredningen på de 
simulerede renter bliver større, jo længere vi kommer ud i horisonten, jf. 
figur 11.3.2. Spredningen på de simulerede renteomkostnings-
fordelinger bliver derved også større. 

Med henblik på at supplere analysen med et risikomål, som tager den-
ne horisonteffekt ud af risikoberegningen, er der indført et nyt mål kal-
det betinget CaR (relativ og absolut). Hensigten er at opnå en vurdering 
af statens renterisiko fra år til år for forskellige strategier, som ikke på-
virkes af en stigende beregningshorisont. Betinget CaR gør det lettere at 
sammenligne udviklingen i risikoen i de enkelte år, fordi risikoen måles 
over samme horisont. 

Relativ CaR for 2006 er 5,8 mia.kr., mens relativ CaR for 2007 stiger til 
7,5 mia.kr. Disse tal viser usikkerheden på de forventede omkostninger i 
de respektive år set fra i dag. Betinget CaR kan supplere analysen ved fx 
at måle risikoen i 2006 set fra begyndelsen af 2005 og risikoen i 2007 set 
fra begyndelsen af 2006. Beregningerne giver fx en indikation af den 
usikkerhed, som er forbundet med den løbende rentebudgettering i 
Finansministeriets Budgetoversigt. 

SIMULERET RENTEOMKOSTNINGSFORDELING FOR 2006, INDENLANDSK OG
UDENLANDSK GÆLD Figur 11.3.1
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Betinget CaR kan beregnes på flere måder. Hvis vi ønsker at belyse risi-
koen på renteomkostningerne i 2006 set fra begyndelsen af 2005, kan 
portefølje- og renteudviklingen fx først fremskrives i overensstemmelse 
med ét forventet scenario frem til begyndelsen af 2005. Med udgangs-
punkt i det forventede scenario kan der herefter beregnes en række 
stokastiske scenarier frem til og med 2006, som belyser risikoen over 
denne horisont.  

I lyset af at udviklingen frem til begyndelsen af 2005 ikke kendes, kan 
betinget CaR alternativt beregnes med udgangspunkt i porteføljen og 
renteniveauet i begyndelsen af 2005 for forskellige stokastiske scenarier 
frem til dette tidspunkt. Figur 11.3.3 illustrerer en sådan betinget relativ 
CaR-beregning for de samlede renteomkostninger på den indenlandske 
og udenlandske gæld i 2006. Fordelingen er baseret på beregning af 500 
scenarier af forskellen mellem den faktisk simulerede renteomkostning i 
2006 og den omkostning, vi ville have forventet i 1. kvartal 2005 for 
hvert scenario. De forventede omkostninger i 2006 set fra 1. kvartal 2005 
beregnes ved at slå stokastikken fra renteudviklingen efter 1. kvartal 
2005 i scenarioberegningerne.1 

Betinget relativ CaR beregnet som fordelingens 95 pct.-fraktil er 4,3 
mia.kr. Dvs. med 95 pct. sandsynlighed stiger renteomkostningerne i 2006 
med mindre end 4,3 mia.kr. i forhold til forventningen i 1. kvartal 2005. 

 1
  Givet renten i 1. kvartal 2005 for hvert scenario bruges CIR-modellen til at bestemme den forventede 

fremtidige renteudvikling, jf. ligningen i boks 11.1. Derved kan de forventede renteomkostninger på 
gælden bestemmes for hvert scenario. 

SIMULERET EFFEKTIV RENTE PÅ 5-ÅRIGT STÅENDE LÅN Figur 11.3.2
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Sammenlignet med relativ CaR for et givet år reduceres risikoen udtrykt 
ved betinget relativ CaR, fordi horisonten for beregningen mindskes. 

 
SCENARIER FOR STATENS RENTEEKSPONERING OG -RISIKO 11.4 

I dette afsnit illustreres nogle scenarier for udviklingen i statens ekspo-
nering og risiko på den indenlandske og udenlandske portefølje for 
udvalgte strategier. 

Alle strategier antager, at det indenlandske lånebehov finansieres ved 
en 40-20-40 pct. fordeling på henholdsvis 2-, 5- og 10-årige stående lån, 
og at der købes op i indenlandske papirer med henblik på at udjævne 
de årlige afdrag. Det udenlandske lånebehov finansieres via 5-årige stå-
ende eurolån. Forløbet for porteføljens eksponeringsmål fastlægges ved 
at tilpasse renteswapstrategien. Renteswaps fra fast til variabel rente 
forkorter varigheden og forøger rentefixingen, fordi der refixes rente på 
det variable ben hver 6. måned. 
 
Udviklingen i rentefixingen ved konstant varighed1 
Figur 11.4.1 og 11.4.2 viser henholdsvis udviklingen i rentefixingen i 
absolutte tal og som andel af BNP. Rentefixingen er steget relativt kraf-

 1
  Fra 2004 er der indført en metodemæssig omlægning af varighedsberegningen, jf. kapitel 6. Om-

lægningen betyder, at varigheden ultimo 2003 reduceres med omkring et kvart år i forhold til den 
tidligere beregning. Den nye varighedsberegning er endnu ikke implementeret i CaR-modellen. De 
varigheder, som rapporteres i dette afsnit, er derfor beregnet efter den gamle metode. 

FORDELING FOR FORSKELLEN MELLEM SIMULEREDE RENTEOMKOSTNINGER I 
2006 OG FORVENTNINGEN SET FRA 1. KVARTAL 2005 (BETINGET RELATIV CaR) Figur 11.3.3 
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tigt i de seneste år og var ultimo 2003 på 275 mia.kr. Stigningen er sket i 
takt med, at varigheden er blevet reduceret fra 4,4 år ultimo 1998 til 3,2 
år ultimo 2003. Udviklingen skal ses i lyset af, at statsgældens andel af 
BNP er faldet fra 49,4 pct. i 1998 til 37 pct. i 2003. Det har ført til en stra-
tegisk beslutning om at forkorte varigheden. 

Figur 11.4.1 og 11.4.2 viser også udviklingen i rentefixingen fremad-
rettet under antagelse om to forskellige strategier baseret på en fast 
varighed på henholdsvis 3,25 år og 2,75 år. 

Forløbet for rentefixingen for disse strategier er beregnet under for-
skellige antagelser vedrørende udviklingen i statens budget og BNP. 
Basisforløbet er baseret på Finansministeriets mellemfristede fremskriv-
ning af udviklingen i budgettet og BNP. Det alternative forløb antager, 
at det primære budgetoverskud reduceres med knap 17 mia.kr. i gen-
nemsnit fra og med 2005, hvilket forøger statens lånebehov, og at stig-
ningstakten i BNP halveres. 

En konstant varighed på 3,25 år giver i en årrække et nogenlunde sta-
bilt absolut niveau for rentefixingen under forudsætning af, at basissce-
nariet realiseres. Forkortes varigheden til 2,75 år stiger rentefixingen 
absolut og relativt til BNP på kort sigt for begge scenarier. Det skyldes, 
at en varighed på 2,75 år kræver, at der indgås en relativt stor mængde 
renteswaps fra fast til variabel rente. Derved stiger størrelse af det por-
teføljebeløb, hvorpå der skal fastsættes ny rente inden for en kort hori-
sont. 

RENTEFIXING I ABSOLUTTE TAL, ULTIMO Figur 11.4.1
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Trade-off mellem omkostninger og risiko ved en varighed på 
henholdsvis 3,25 og 2,75 år 
Den forøgede risiko ved en varighed på 2,75 år i forhold til 3,25 år skal 
sammenholdes med den forventede reduktion i renteomkostningerne. 
Figur 11.4.3 illustrerer en kvantificering af omkostninger og risiko for 
2,75-strategien i forhold til 3,25-strategien baseret på basisforløbet for 

RENTEFIXING I PCT. AF BNP, ULTIMO Figur 11.4.2 

Anm.: Rentefixingen i pct. af BNP er beregnet som rentefixingen opgjort ultimo året i forhold til det følgende års BNP. 
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budgetudviklingen. Forskellen i relativ CaR, dvs. den med 95 pct. sikker-
hed maksimale stigning i omkostningerne i forhold til de forventede 
omkostninger, er støt stigende. Til gengæld vil de forventede renteom-
kostninger i gennemsnit være knap 0,4 mia.kr. lavere ved at reducere 
varigheden fra 3,25 år til 2,75 år. 

 
Varighedsudvikling ved konstant "real" eksponering 
Ovenfor blev strategierne defineret ved et konstant varighedsforløb. 
Alternativt kan strategierne defineres ved et bestemt forløb for rente-
fixingen. Rentefixingen kan styres ved at tilpasse strategien for ren-
teswaps og opkøb, hvorved varigheden bliver bestemt residualt. Som 
porteføljemål angiver rentefixingen opgjort på et givet tidspunkt be-
løbsstørrelsen af porteføljens renteeksponering over det kommende år. 
Den faktiske renteeksponering og -risiko afhænger også af statens lø-
bende budgetoverskud eller -underskud, som henholdsvis mindsker og 
forøger lånebehovet. De budgetscenarier, som indlægges i CaR-model-
len, vil derfor påvirke målsætningerne for rentefixingen og varigheden, 
som fastlægges på baggrund af CaR-analysen. 

I statsgældssammenhæng er det relevant at måle renteeksponeringen 
og risikoen relativt til den makroøkonomiske udvikling. Højere BNP in-
debærer alt andet lige, at gældsbyrden mindskes, og at statens evne til 
at absorbere renterisiko øges. Rentefixingen sat i forhold til BNP giver et 
intuitivt mål for statens "reale" eksponering. Et fast mål for rentefixin-
gen i forhold til BNP betyder, at renteeksponeringen forøges i takt med 
BNP-væksten. 

Figur 11.4.4 viser to scenarier for udviklingen i varigheden, hvor 
swapstrategien er fastlagt med henblik på at sikre et konstant forhold 
mellem rentefixingen opgjort ultimo året og BNP svarende til niveauet 
på 19 pct. i 2003. Varighedsforløbet er beregnet under to forskellige 
scenarier for udviklingen i BNP og budgettet svarende til scenarierne 
anvendt i figur 11.4.1.  

I basisscenariet, baseret på Finansministeriets mellemfristede frem-
skrivning, er der over tid råderum til at reducere varigheden uden at 
forøge den "reale" eksponering fra år til år i form af rentefixingens 
andel af BNP. I det alternative scenario antages et mindre gunstigt bud-
getforløb og en reduceret stigningstakt i BNP. Et reduceret budgetover-
skud øger lånebehovet og forøger rentefixingen over tid. Det betyder, 
sammen med den reducerede stigningstakt i BNP, at der ikke er plads til 
at indgå så mange renteswaps, hvis rentefixingens andel af BNP skal 
fastholdes på det nuværende niveau. I tilfælde af at det alternative sce-
nario for BNP og budget realiseres, skal varigheden således forlænges en 
smule over tid for at fastholde den "reale" eksponering. 
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VARIGHEDSFORLØB VED KONSTANT RENTEFIXING I PCT. AF BNP, ULTIMO Figur 11.4.4
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Information om statens låntagning og gæld 

Statsgældsforvaltningen lægger vægt på åbenhed over for offentlighe-
den og de finansielle markeder omkring statsgældspolitikken og statens 
transaktioner. Yderligere information om statsgælden og statsgældspo-
litikken kan ses på Nationalbankens websted, www.nationalbanken.dk. 

Der offentliggøres løbende en bred vifte af informationer vedrørende 
statens låntagning og gæld via Københavns Fondsbørs og DN-Nyheder1. 
Flere nyhedsbureauer gengiver informationerne på DN-Nyheder, fx Reu-
ters. Informationen kan ligeledes findes på Nationalbankens websted. Det 
er muligt at få direkte besked om nye informationer og opdaterede op-
lysninger vedrørende statens låntagning og gæld ved at tilmelde sig Na-
tionalbankens elektroniske nyhedsservice (se www.nationalbanken.dk, 
Nyhedsservice). 

Desuden kan der fås yderligere information om engroshandel med dan-
ske statspapirer på MTS Denmarks websted, www.mtsdenmark.com. 

Henvendelser om statens låntagning og gæld kan ske til Danmarks Na-
tionalbank, Statsgældssektionen i Kapitalmarkedsafdelingen på mail-
adressen governmentdebt@nationalbanken.dk. 

Omstående tabel giver en oversigt over den løbende information, der 
udsendes om statens låntagning og gæld. 

 1
  Nationalbankens system for udsendelse af information til tilsluttede nyhedsbureauer. 
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LØBENDE INFORMATION VEDRØRENDE STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD  

 Overordnet indhold Her findes informationen 

Udgivel-
ses-
frekvens 

Statsgældspolitikken, 
juni og december 
 

 

• Strategi for låntagning 
• Låneviften 
• Opkøbsviften 
• Varighedsbånd 

• KF 
• www.nationalbanken.dk 
 
 

Halvårligt 
 
 
 

Åbning af nye papirer • Kupon 
• Udløbsdato 
• Åbningsdag 

• KF 
• DN-Nyheder, billede 55-57 
• Reuter, DKNA-55-57 
• www.nationalbanken.dk 

Irregulært 

Skatkammerbevisauktion • Indkaldelse til auktion 
• Resultat af auktion 

• KF 
• DN-Nyheder, billede 52 

og 53 
• Reuters, DKNA-52 og -53 
• www.nationalbanken.dk 

(resultat) 

Månedligt 

Dagligt opkøb og salg • Dagligt salg fordelt på papirer 
• Dagligt opkøb fordelt på papirer 

• DN-Nyheder billede 51 
og 58 

• Reuters, side DKNA-51 og 
DKNA-58 

• www.nationalbanken.dk 

Dagligt 

Dagligt indenlandsk 
lånebehov 

• Indl. lånebehov i henhold til 
Budgetoversigt 

• Efterfølgende opkøb 
• Efterfølgende valutaswaps (må-

nedligt) 
• Samlet indl. lånebehov 

• DN-Nyheder, billede 54 
• Reuters, side DKNA-54 
• www.nationalbanken.dk 

Dagligt 

Statens faktiske finansie-
ringsbehov mv., 2. bank-
dag 

• Ændring i indestående på statens 
konto 

• Statens bruttolåntagning 
• Statens bruttofinansieringsbehov 
• Statens afdrag og opkøb 

• DN-Nyheder, billede 31-34 
• www.nationalbanken.dk 

Månedligt 

Dagsfordeling af statens 
betalinger, 2. sidste 
bankdag 

• Dagsfordeling for likviditets-
påvirkningen af statens betalin-
ger i de kommende måneder 

• www.nationalbanken.dk Månedligt 

Statens låntagning og 
gæld, normalt i februar 

• Udviklingen det foregående år 
• Detaljerede gælds- og transak-

tionsopgørelser 
• Rapportering om forhold af 

betydning for gældsplejen. 

• Publikation fra National-
banken 

• www.nationalbanken.dk 

Årligt 

Budgetoversigt, normalt i 
maj, august og december 

• Bruttofinansieringsbehov, inde-
værende og kommende år 

• Indl. og udl. lånebehov, inde-
værende og kommende år 

• Publikation fra Finansmi-
nisteriet 

• www.fm.dk (Finansmini-
steriets websted) 

Normalt 3 
gange 
årligt 

Handel med danske 
statspapirer på MTSDk 

• Information om priser og om-
sætning for danske statspapirer 
handlet på MTSDk 

• www.mtsdenmark.com Løbende 

Anm.: Budgetoversigten udgives af Finansministeriet.  
 KF er en forkortelse for Københavns Fondsbørs. KFs websted findes på www.cse.dk. 
 Det er muligt at få direkte besked om nye informationer om statens låntagning og gæld ved at tilmelde sig Natio-

nalbankens elektroniske nyhedsservice (se www.nationalbanken.dk, Nyhedsservice). 
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Principper for styring af kreditrisiko på 
statens swaps 

Modparters kreditværdighed (rating): For at begrænse kreditrisikoen på 
swapmodparter indgås kun swaps med modparter med en meget høj 
kreditværdighed. En modpart skal normalt have en rating på minimum 
Aa3/AA- hos mindst to anerkendte kreditvurderingsbureauer (Moody's, 
Standard & Poor's eller Fitch). For renteswaps i kroner og DKK/EUR-
swaps tillades dog modparter med en rating på minimum A3/A-. 

Rammer for krediteksponering (lines): For at undgå uforholdsmæssigt 
store krediteksponeringer skal krediteksponeringen på en modpart 
kunne rummes inden for en bevilget line. Størrelsen af bevilgede lines 
afhænger af modpartens rating og egenkapital, jf. nedenstående tabel. 

Opgørelse af krediteksponering på modpart: Modparters kreditekspo-
nering og udnyttelse af lines følges løbende. Statens krediteksponering 
over for en given modpart opgøres som den aktuelle positive markeds-
værdi for porteføljen fratrukket evt. indlagte sikkerheder samt et tillæg, 
potentiel krediteksponering, der tager højde for, at porteføljen kan ud-
vikle yderligere markedsværdi som følge af markedsudviklingen. 

Håndtering af lineoverskridelser: Der kan kun indgås nye swaps med 
en modpart, så længe krediteksponeringen er mindre end 75 pct. af den 
bevilgede line. De resterende 25 pct. af line udgør en buffer, som skal 
begrænse omfanget af lineoverskridelser. 

 
RAMMER FOR KREDITEKSPONERINGER Tabel 1 

Modparts rating 
Lines 

(maks. total krediteksponering) 
Tærskelværdi 

(maks. usikret markedsværdi) 

Moody's 
Standard & Poor's, 

Fitch IBCA Mio.kr. 
I pct. af modparts 

egenkapital Mio.kr. 

Aaa AAA 2.000 8,0 500 
Aa1 AA+ 1.500 7,0 400 
Aa2 AA 1.000 6,0 300 
Aa3 AA- 700 5,0 200 
A1 A+ 600 5,0 150 
A2 A 400 4,5 100 
A3 A- 200 4,0 50 

Anm.: Ved forskellige ratings lægges den laveste rating til grund ved bevilling af line samt fastsættelsen af tærskelværdi 
for maksimal usikret markedsværdi i statens favør.  

 Har modparten en rating på A1/A+ eller derunder, kan bevilget line kun anvendes til renteswaps i danske kroner 
eller DKK/EUR-swaps med en løbetid på maksimalt 10 år. 
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Ved lineoverskridelser vurderes modpartsforholdet nøje. Findes overskri-
delsen at være uacceptabelt stor, søges krediteksponeringen nedbragt. 

Afgrænsning af tilladte typer af swaps: Der tillades kun indgåelse af 
plain vanilla rente- og valutaswaps. Løbetiden vil normalt ikke overstige 
10 år. Dual currency-swaps og nulkuponswaps henføres til gruppen af 
plain vanilla-swaps. Der indgås ikke længere strukturerede swaps. Det 
samme gælder for forretninger, hvori der indgår optionselementer, her-
under også swaptions, rentecaps, etc. 

Juridisk aftalegrundlag: Der indgås kun swaps med modparter, hvor-
med der er indgået en ISDA Master Agreement, som overordnet regule-
rer forretningsmellemværendet mellem staten og modparten, samt en 
aftale om sikkerhedsstillelse, jf. nedenfor. 

Netting: ISDA Master Agreements indeholder bestemmelser om net-
ting, efter hvilke der kan foretages modregning af gevinster og tab på 
indgåede swaps, såfremt modparten misligholder sine forpligtelser. 

Der er kun indgået Master Agreements med modparter hjemmehø-
rende i lande, hvor lovgivningen forventes at give mulighed for netting. 

Førtidig ophævelse af swaps: Det skal være muligt at ophæve alle 
swaps med en modpart, såfremt dennes kreditværdighed (rating) falder 
til et utilfredsstillende niveau. Alle nye ISDA Master Agreements inde-
holder derfor såkaldte rating triggers. En rating trigger indebærer, at 
swaps kan ophæves, hvis en modparts rating falder til et givent niveau. I 
de fleste af statens ISDA Master Agreements er den indsatte rating trig-
ger BBB+/Baa1 eller derunder1. 

Som et senere værn mod kredittab anvendes desuden såkaldte cross 
default-klausuler, der tillader ophævelse af swaps, såfremt modparten 
ikke overholder sine betalingsforpligtelser over for tredjemand. 

Sikkerhedsstillelse: For at begrænse et evt. tab i tilfælde af en modparts 
misligholdelse kan der kun indgås nye swaps med modparter, der har 
indgået en sikkerhedsaftale i form af et ISDA Credit Support Annex til de 
ISDA Master Agreements, der overordnet regulerer forholdet mellem 
staten og swapmodparterne. Hovedelementerne i aftalerne er: 
• Aftalerne er ensidige, således at kun statens modparter stiller sikkerhed. 
• Der skal først stilles sikkerhed, når markedsværdien i statens favør 

overstiger et aftalt beløb (tærskelværdien). Tærskelværdien vil af-
hænge af modpartens rating, jf. tabel 1. 

• Markedsværdien på swaps opgøres jævnligt og efter behov. Viser en 
opgørelse, at markedsværdien fratrukket eksisterende sikkerhedsstil-
lelse overstiger den aftalte tærskelværdi, anmodes modparten om at 
stille sikkerhed. 

 1
  Enkelte Master Agreements, fra før kravet om rating triggers blev formaliseret, har ingen eller lavere 

trigger. 
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• Der overføres (tilbageføres) kun sikkerheder på 10 mio.kr. eller derover. 
• Tilladte sikkerheder vil normalt bestå af statsobligationer, der har en 

rating på minimum Aa3/AA-. Andre obligationer kan også accepteres 
efter konkret vurdering, fx danske realkreditobligationer. Obligatio-
ners sikkerhedsværdi beregnes som kursværdien efter et kursfradrag 
(haircut). Haircuts vil afhænge af obligationernes restløbetid og skal 
tage højde for risikoen for, at obligationerne kan falde i værdi. 

• Administrationen af obligationer, der er stillet til sikkerhed for staten, 
er overdraget til den depotbank, hvor sikkerhederne er deponeret. 
Depotbanken vil på statens vegne anmode modparten om suppleren-
de sikkerhed, hvis de deponerede obligationers sikkerhedsværdi falder 
og derved ikke kan dække markedsværdien på de indgåede swaps ef-
ter fradrag af tærskelværdien. Ved overdækning er depotbanken til-
svarende bemyndiget til at frigive obligationer til modparten. 
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Vilkår for statens og Den Sociale 
Pensionsfonds værdipapirudlånsordninger 

Vilkår for statens værdipapirudlån 
• Der udlånes statspapirer, som indgår i statens lånevifte, og statspapi-

rer med benchmark status. 
• De nærmere vilkår for udlån af det enkelte statspapir meddeles i sta-

tens meddelelser om låneviften. 
• Statsobligationer og statsgældsbeviser kan udlånes til primary dealere 

i danske statspapirer. 
• Skatkammerbeviser kan udlånes til berettigede deltagere i skatkam-

merbevisauktionerne. 
• Det maksimale udlån for hvert af papirerne er under normale om-

stændigheder 4 mia.kr. Dette loft kan hæves i situationer med unor-
mal prisdannelse på det private marked for værdipapirudlån. 

• Gebyret er 0,2 pct. p.a. for udlån af statsobligationer og statsgældsbe-
viser med et udestående under 20 mia.kr. Gebyret er 0,4 pct. for udlån 
af papirer med et udestående over 20 mia.kr. samt for alle skatkam-
merbeviser. 

• Udlån sker som såkaldte buy-/sell-back transaktioner. Deltagere låner 
papirer i én buy-/sell-back transaktion og udlåner samtidig (stiller sik-
kerhed) i en anden buy-/sell-back transaktion. 

• Papirerne kan lånes i en periode på 1-5 handelsdage. 
• Transaktioner kan indgås i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 15.30, men 

bør så vidt muligt indgås inden kl. 14.00. 
• Udlånene foretages i den rækkefølge, værdipapirhandlere henvender 

sig til Danmarks Nationalbank den pågældende dag. Der forbeholdes 
ret til at foretage en diskretionær tildeling, hvis det skønnes hensigts-
mæssigt. 

• Som sikkerhed accepteres danske statspapirer i kroner (stående lån) 
udstedt gennem Værdipapircentralen (VP) i serier med et udestående 
på mindst 3 mia.kr. Sikkerhedsstillelse sker ved et fradrag på 5 point i 
kursen på de værdipapirer, låner stiller til sikkerhed. Afvikling finder 
sted den efterfølgende handelsdag som handelstransaktioner i VP-
systemet. 

• For medlemmer af obligationsdelen på Københavns Fondsbørs A/S sker 
indberetning af transaktionerne til Københavns Fondsbørs A/S som to 
eller flere separate genkøbsforretninger og markeres med kode 30. 
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• Statsgældsforvaltningen kan løbende ændre vilkårene for statens 
værdipapirudlånsordning for at afspejle vilkår i markedet og for at sik-
re en velfungerende værdipapirudlånsordning. Statsgældsforvaltnin-
gen informerer primary dealerne mindst én uge før ikrafttrædelse af 
ændringer i vilkårene for værdipapirudlånsordningen. 

• Henvendelse om indgåelse af værdipapirudlånsforretninger sker til 
Danmarks Nationalbank, Handelsafdelingen, tlf. 3363 6753 eller 3363 
6736. 
 

Vilkår for Den Sociale Pensionsfonds udlån af statspapirer 
• DSPs beholdning af statspapirer af typen stående lån kan udlånes. 
• Udlån foretages til primary dealere i danske statspapirer. 
• Gebyret er 0,4 pct. p.a. 
• Udlån sker som såkaldte buy-/sell-back transaktioner. Deltagere låner 

papirer i én buy-/sell-back transaktion og udlåner samtidig (stiller sik-
kerhed) i en anden buy-/sell-back transaktion. 

• Papirerne kan lånes i en periode på 1-5 handelsdage. 
• Transaktioner kan indgås i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 15.30, men 

bør så vidt muligt indgås inden kl. 14.00. 
• Udlånene foretages i den rækkefølge, værdipapirhandlere henvender 

sig til Danmarks Nationalbank den pågældende dag. Der forbeholdes 
ret til at foretage en diskretionær tildeling, hvis det skønnes hensigts-
mæssigt. 

• Som sikkerhed accepteres danske statspapirer i kroner (stående lån) 
udstedt gennem Værdipapircentralen (VP) i serier med et udestående 
på mindst 3 mia.kr. Sikkerhedsstillelse sker ved et fradrag på 5 point i 
kursen på de værdipapirer, låner stiller til sikkerhed. Afvikling finder 
sted den efterfølgende handelsdag som handelstransaktioner i VP-
systemet. 

• For medlemmer af obligationsdelen på Københavns Fondsbørs A/S sker 
indberetning af transaktionerne til Københavns Fondsbørs A/S som to 
eller flere separate genkøbsforretninger og markeres med kode 30. 

• Statsgældsforvaltningen kan løbende ændre vilkårene for DSPs værdi-
papirudlånsordning for at afspejle vilkår i markedet og for at sikre en 
velfungerende værdipapirudlånsordning. Statsgældsforvaltningen in-
formerer primary dealerne mindst én uge før ikrafttrædelse af æn-
dringer i vilkårene for værdipapirudlånsordningen. 

• Henvendelse om indgåelse af værdipapirudlånsforretninger sker til 
Danmarks Nationalbank, Handelsafdelingen, tlf. 3363 6753 eller 3363 
6736. 
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STATSGÆLDSPOLITIKKEN 2004, 17. DECEMBER 2003 

Hovedpunkter for 2004 
I 2004 forfølges den overordnede målsætning og strategiske mellemmål 
(jf. boks 1) via en strategi baseret på følgende elementer: 
• Det indenlandske lånebehov er i 2004 opgjort til 82,4 mia.kr., som 

finansieres ved udstedelse af fastforrentede stående lån. Det er hen-
sigten at finansiere ca. 40 pct. i det 2-årige, 20 pct. i det 5-årige og 40 
pct. i det 10-årige løbetidssegment. 

• De nuværende låneviftepapirer i det 2-, 5- og 10-årige segment udskif-
tes i 2004. Den 13. januar 2004 indledes salget af et 3 pct. statsgælds-
bevis med udløb i november 2006. Senere i første kvartal åbnes en ny 
10-årig statsobligation, og i andet eller tredje kvartal en ny 5-årig. 

• For at understøtte likviditet samt handel på elektroniske handelsplatfor-
me, er det hensigten at opbygge de nye 2- og 5-årige låneviftepapirer til 
et udestående på mindst 35 mia.kr. og det 10-årige til mindst 60 mia.kr. 

• De nye statsobligationer og statsgældsbeviser udstedes og handles på 
MTSDenmark, hvor likviditeten støttes af en prisstillerordning for pri-
mary dealere. 

• Finansieringsbidraget fra Skatkammerbevisprogrammet forventes at 
blive omkring nul, afhængigt af efterspørgsel og markedsbetingelser. 

• Det udenlandske lånebehov for 2004 på 16 mia.kr. finansieres primært 
ved udstedelse af et eurolån i benchmarkstørrelse i det 5-årige løbe-
tidssegment. Lånet forventes at blive optaget i 1. halvår 2004. 

•  Varigheden på statsgælden er i december 2003 ca. 3 år1. Va-
righedsmålet for 2004 er fastlagt til 3 år +/- 0,5 år og skaber symmetri 
omkring det nuværende varighedsniveau. 

 

 1
  Varigheden er i 2003 nedjusteret med ca. 0,2 år pga. ny beregningsmetode med vægte baseret på 

markedsværdier frem for som hidtil nominelle værdier. Varighedsmålet for 2004 er justeret tilsva-
rende. 

MÅL OG RAMMER FOR STATSGÆLDSPOLITIKKEN Boks 1 
 
Overordnet målsætning: At dække statens finansieringsbehov til lavest mulige lang-

sigtede låneomkostninger under hensyntagen til et acceptabelt risikoniveau. 

Strategiske mellemmål: Fokus på likviditet bidrager til lave låneomkostninger, mens 

diversifikation i forskellige markedssegmenter sikrer en bred investorbase. Målsæt-

ningen forfølges ligeledes gennem et varighedsmål baseret på en afvejning mellem 

omkostninger og risici. 

Finansieringsnorm: Som udgangspunkt finansieres statens indenlandske bruttofinan-

sieringsbehov ved indenlandsk låntagning i kroner, mens afdrag på den udenlandske 

gæld refinansieres ved låntagning i valuta. I henhold til EU-traktaten er det ikke til-

ladt at overtrække statens konto i Nationalbanken. 
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Statens finansieringsbehov 
I Finansministeriets Budgetoversigt, december 2003, er statens bruttofi-
nansieringsbehov for 2004 skønnet til 106,4 mia.kr. og det indenlandske 
lånebehov til 86,5 mia.kr. Efter offentliggørelsen af budgetoversigten er 
der foretaget opkøb af statspapirer med forfald i 2004 for 4,2 mia.kr., 
og det korrigerede indenlandske lånebehov (valør 18. december 2003) 
er herefter 82,4 mia.kr. 

Det udenlandske lånebehov i 2004, svarende til afdrag på den uden-
landske gæld, er 16 mia.kr.  

I 2004 forventes 3,9 mia.kr. af det indenlandske bruttofinansierings-
behov dækket ved nedbringelse af indeståendet på statens konto i Na-
tionalbanken.  

 

STATENS FINANSIERINGSBEHOV I 2004 Tabel 1 

 Mia.kr. 

Bruttofinansieringsbehov (Budgetoversigt, december 2003) .......................... 106,4 
Træk på statens konto (Budgetoversigt) .......................................................... -3,9 
Indenlandsk lånebehov (Budgetoversigt) ......................................................... 86,5 
Efterfølgende opkøb af statspapirer med forfald i 20041 ............................... -4,2 
Korrigeret indenlandsk lånebehov2 ................................................................... 82,4 
Udenlandsk lånebehov ....................................................................................... 16,0 

1 Efter offentliggørelsen af Budgetoversigt, december 2003.  
2 Det indenlandske lånebehov korrigeres for opkøb foretaget i 2003 af statspapirer med forfald i 2004. 

 

Statens låntagning 
Det indenlandske lånebehov dækkes i 2004 ved udstedelse af indenland-
ske statsobligationer og statsgældsbeviser. Som i tidligere år er det hen-
sigten at udstede 40 pct. i det 2-årige, 20 pct. i det 5-årige og 40 pct. i 
det 10-årige løbetidssegment.  

De tre nuværende låneviftepapirer udskiftes i 2004. Tidsplanen for åb-
ningen af de tre nye papirer er:  
• Den 13. januar 2004 åbnes et nyt statsgældsbevis med termin 15. no-

vember og en kupon på 3 pct. (ISIN DK0009921355). Statsgældsbeviset 
tilbagebetales i sin helhed 15. november 2006. Salget i 3 pct. stats-
gældsbevis 2006 indledes 13. januar 2004 kl. 11.00 CET via delsegmen-
tet for emission af statspapirer på MTSDenmark med primary dealerne 
som modparter. Nærmere oplysninger vil blive meddelt primary dea-
lerne 13. januar 2004 kl. 09.00 CET. Salget af 4 pct. statsgældsbevis 
2005 indstilles 12. januar 2004.  

• En ny 10-årig statsobligation vil blive åbnet senere i første kvartal 2004.  
• En ny 5-årig statsobligation vil blive åbnet i andet eller tredje kvartal 

2004.  
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Der er for 3 pct. statsgældsbevis 2006 udarbejdet en beskrivelse af låne-
vilkårene på dansk og engelsk. Lånevilkårene kan ses på Danmarks Na-
tionalbanks websted (www.nationalbanken.dk) eller fås ved henvendel-
se på telefon 3363 6105. 

Yderligere oplysninger omkring de nye 5- og 10-årige låneviftepapirer 
vil blive offentliggjort to uger før åbning. 
 
For at understøtte likviditet og handel på elektroniske handelsplat-
forme er det hensigten, at de 2- og 5-årige låneviftepapirer når et ude-
stående på mindst 35 mia.kr. og den 10-årige et udestående på mindst 
60 mia.kr.  

Finansieringsbidraget fra skatkammerbevisprogrammet forventes at bli-
ve omkring nul, afhængigt af efterspørgslen ved auktionerne og de gene-
relle markedsbetingelser. Nye 12-måneders skatkammerbeviser åbnes ved 
auktioner med valør den første bankdag i februar, maj, august og no-
vember.  

Statens udenlandske lånebehov dækkes primært via optagelse af stør-
re lån i euro i det 5-årige løbetidssegment. Som supplement til optagel-
sen af større lån i euro kan der benyttes valutaswaps fra kroner til euro 
kombineret med indenlandsk udstedelse.  

 
Øvrige instrumenter 
Som supplement til udstedelsespolitikken anvendes swaps, opkøb og 
værdipapirudlån i styringen af statens gældsportefølje. 

Staten anvender renteswaps i styringen af gældens varighed. Det gør 
det muligt at adskille udstedelsespolitikken fra styringen af renterisiko. 
Renteswaps indgås på det indenlandske swapmarked og euro-swap-
markedet, afhængigt af dybde og markedsforhold. 

LÅNEVIFTEN, JANUAR 2004 Tabel 2 

Lån Løbetidssegment Termin 

Fast forrentede obligationslån   
5 pct. stående lån 2013 .................................................  10-år  15. november 
4 pct. stående lån 2008 .................................................  5-år  15. august 

Statsgældsbeviser    
4 pct. statsgældsbevis 2005 ( - 12. januar) ...................  2-år  15. november 
3 pct. statsgældsbevis 2006 (13. januar - ) ...................  2-år  15. november 

Skatkammerbeviser .......................................................  <12 måneder  
Skatkammerbevis 2004 IV .............................................   1. november 
Skatkammerbevis 2004 III .............................................   2. august 
Skatkammerbevis 2004 II ..............................................   3. maj 
Skatkammerbevis 2004 I ...............................................   2. februar 
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Opkøb af statspapirer med forfald i 2004 anvendes som en del af statens 
likviditetshåndtering. Opkøb af statspapirer med forfald efter 2004 bi-
drager til at udjævne statens afdragsprofil og opretholde en likvid låne-
vifte.  

Formålet med statens og Den Sociale Pensionsfonds værdipapirud-
lånsordninger er at understøtte likviditeten i statspapirer henholdsvis i 
og uden for låneviften. Primary dealere har adgang til disse udlånsfacili-
teter for statspapirer på MTSDenmark. 

 
Handel og udstedelse af statsobligationer 
Den 4. november 2003 blev elektronisk handel og market making intro-
duceret på engrosmarkedet for danske statsobligationer på MTS-
platformen. Engroshandlen med danske statsobligationer foregår som 
et separat segment (MTSDenmark) under MTS Associated Markets, hvor 
der i forvejen handles finske og belgiske statsobligationer. 

 

STATSPAPIRER I OPKØBSVIFTEN OG VÆRDIPAPIRUDLÅNSORDNINGERNE Tabel 3 

 

Udestående 18. 
december 2003 

(mio.kr.) 

Opkøbs-
vifte 

Statens  
værdipapir-

udlånsordning 

DSPs værdipapir-
udlånsordning 1 

Alle skatkammerbeviser ...................... 67.347  X  

Stående lån     

4 pct. statsgældsbevis 2004 ................. 43.382 X   
7 pct. stående lån 2004 ........................ 44.001 X  X 
5 pct. stående lån 2005 ........................ 57.511 X  X 
4 pct. statsgældsbevis 2005 ................. 35.150  X  
3 pct. statsgældsbevis 20062 ................  X  
8 pct. stående lån 2006 ........................ 56.676 X  X 
7 pct. stående lån 2007 ........................ 52.069 X  X 
4 pct. stående lån 2008 ........................ 41.354  X  
6 pct. stående lån 2009 ........................ 66.646  X  X 
6 pct. stående lån 2011 ........................ 60.501  X  X 
5 pct. stående lån 2013 ........................ 77.945  X  
7 pct. stående lån 2024 ........................ 25.001   X 

Serielån     

10 pct. S 2004 ........................................ 948  X   
5 pct. S 2007 .......................................... 22  X   
4 pct. S 2017 .......................................... 74  X   

Uamortisable     

3,5 pct. 1886 uamortisabelt ................ 45  X   
3 pct. 1894 uarmortisabelt .................. 17  X   
3,5 pct. 1901 uamortisabelt ................ 8  X   
3,5 pct. 1909 uamortisabelt ................ 16  X   

1 Den Sociale Pensionsfonds værdipapirudlånsordning omfatter fondens beholdning af statspapirer af typen stående lån. 
2 Fra 13. januar 2004. 
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Der er desuden indgået primary dealer-aftaler med en bred kreds af 
danske og internationale banker, som skal stille likviditet og to-
vejspriser i alle danske statsobligationer af typen stående lån og med en 
løbetid på mere end 13 måneder, jf. boks 2. I løbet af den første måned 
med handel på MTSDenmark udgjorde den gennemsnitlige daglige om-
sætning i danske statspapirer knap 4 mia.kr.1  

Benchmark i det 2-, 5- og 10-årige segment fremgår af boks 2. Fremti-
dige ændringer af benchmark vil blive offentliggjort af Statsgældsfor-
valtningen i Danmarks Nationalbank. 

Udstedelse af danske statsobligationer foregår ved tapsalg i MTS-
handelssystemet til primary dealere. Åbning af nye statspapirer og 
tilbagekøb af statsobligationer med mindre end 13 måneders løbetid 
vil ligeledes foregå på MTSDenmark med primary dealere som modpar-
ter. 

Den 1. december 2003 blev market making introduceret på Køben-
havns Fondsbørs detailmarked. En gruppe banker (Amtssparekassen Fyn, 
Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Nykredit og Sydbank) har indgået en 
aftale med Statsgældsforvaltningen om løbende at stille to-vejspriser i 
alle statsobligationer af typen stående lån med en løbetid på mere end 
13 måneder. 
 
Danske statsobligationers rating  
Den indenlandske og udenlandske gæld har den højeste rating hos Fitch 
Ratings (AAA), Moody's (Aaa) og Standard & Poor’s (AAA).  

 1
 For yderligere information henvises til MTSDenmark på webstedet www.mtsdenmark.com. 

MTSDENMARK – PRIMARY DEALERE I DANSKE STATSOBLIGATIONER Boks 2 
 
ABN Amro, Amtssparekassen Fyn, Barclays, Danske Bank, Deutsche Bank, HSH Nord-

bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Nordea, Nykredit Bank, SE Banken, Svenska Han-

delsbanken og Sydbank. 

 

MARKET MAKING I DANSKE STATSOBLIGATIONER  

Benchmark og låneviftepapirer: Andre: 
4 pct. st. lån 20051 5 pct. st. lån 2005 
3 pct. st. lån 2006 (13. jan 2004 -) 8 pct. st. lån 2006 
4 pct. st. lån 20081 7 pct. st. lån 2007 
5 pct. st. lån 20131 6 pct. st. lån 2009 
 6 pct. st. lån 2011 
 7 pct. st. lån 2024 
 

1 Obligationer med status som benchmark. 
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Standard & Poor's bekræftede i april 2003 i rapporten Research: Den-
mark (Kingdom of) AAA rating på statens langsigtede gæld og A-1+ 
ratingen på statens kortsigtede gæld med en uforandret stabil udsigt. 
Bekræftelsen skete med henvisning til: "enviable track record of macro-
economic stability, underpinned by prudent fiscal management and 
structural reforms". 

Moody's bekræftede i august 2003 Danmarks Aaa rating med en ufor-
andret stabil udsigt i den årlige rapport Denmark: Global Credit Re-
search. Moody's nævnte bl.a. følgende forhold: "the stable macroeco-
nomic and political environment, high and evenly distributed incomes, 
and healthy government balance sheet". 

Yderligere rapporter og information om individuelle ratings af danske 
statspapirer er tilgængelig på websteder hos henholdsvis Fitch Ratings 
(www.fitchratings.com), Moody's (www.moodys.com) og Standard & 
Poor’s (www.ratingsdirect.com). 

 
Information 
Statsgældspolitikken – strategi 2004 er en halvårlig meddelelse fra 
Statsgældsforvaltningen i Danmarks Nationalbank. Meddelelsen inde-
holder information om de anvendte mål og strategier ved forvaltning 
af statens gæld. Desuden indeholder meddelelsen detaljeret informa-
tion om statens låntagning, forventet finansieringspolitik, låneviften, 
opkøbsviften mm. Denne meddelelse er offentliggjort 17. december 
2003. 

Meddelelsen er et supplement til den årlige publikation Statens Lån-
tagning og Gæld (SLOG), som giver en mere grundlæggende forståelse 
af statsgældspolitikken. I publikationen beskrives udviklingstendenser 
inden for året og der gives en afrapportering om nye emneområder. 
Den næste publikation offentliggøres i februar 2004, og i marts 2004 
offentliggøres en engelsk udgave. 

OFFENTLIGE BUDGETOVERSKUD OG GÆLD I PCT. AF BNP Figur 1

Anm.: 
Kilde: 

2004- og 2005-tal er estimater fra Økonomisk Redegørelse, december 2003. 
Finansministeriet. 
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Yderligere information om statsgæld kan fås fra Danmarks National-
banks websted www.nationalbanken.dk under statsgæld. Hvis der fore-
tages registrering under nyhedsservice, modtages automatisk e-mails, 
når der er ny information om statens låntagning og gæld. 

Desuden kan der fås yderligere information om engroshandel  
med danske statsobligationer på webstedet for MTSDenmark 
www.mtsdenmark.com. 

Evt. henvendelse om meddelelsen bedes rettet til chef for Statsgælds-
kontoret i Danmarks Nationalbank, Ove Sten Jensen, telefon 3363 6102 
eller e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk. 
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ELEKTRONISK HANDEL OG MARKET MAKING I DANSKE STATSPAPIRER, 
16. OKTOBER 2003 

Den 4. november 2003 introduceres elektronisk handel og market ma-
king på engrosmarkedet for danske statspapirer.  

MTS, der er den dominerende platform for handel med europæiske 
statspapirer, er valgt som elektronisk handelsplatform. Engroshandlen i 
danske statspapirer vil foregå i et nyt markedssegment på MTS Associa-
ted Markets, der er et belgisk registreret MTS-selskab, hvor der i forve-
jen handles belgiske og finske statspapirer.  

Alle statens papirer af typen stående lån med en restløbetid på over 
13 måneder vil blive handlet på MTS Associated Markets, dvs. papirerne:  
• Benchmark- og låneviftepapirer:  
 4 pct. st. lån 2005  
 4 pct. st. lån 2008  
 5 pct. st. lån 2013  
• Øvrige stående lån:  

7 pct. st. lån 2004  
5 pct. st. lån 2005  
8 pct. st. lån 2006  
7 pct. st. lån 2007  
6 pct. st. lån 2009  
6 pct. st. lån 2011  
7 pct. st. lån 2024  
 

Udstedelse og opkøb af statspapirer vil finde sted på MTS Associated 
Markets.  

En moderne handelsplads, hvor danske statspapirer handles på samme 
måde og lige så effektivt som andre landes statspapirer, er en forudsæt-
ning for, at staten også i fremtiden kan finansiere sit lånebehov i et vel-
fungerende marked med en effektiv prisdannelse. Overgangen til elek-
tronisk handel er et led i at udvikle den danske markedsplads og bringe 
faciliteterne på linje med standarden i andre lande med udviklede finan-
sielle markeder.  

Arbejdet med at indføre elektronisk handel og market making er fore-
taget i et samarbejde mellem statsgældforvaltningen samt nuværende 
og fremtidige market makere.  

I forbindelse med overgangen til elektronisk handel og market making 
er der, således som det er standard i de fleste OECD-lande, etableret en 
egentlig primary dealer-ordning. Her indgår en gruppe af banker, de 
såkaldte primary dealere, en aftale med udsteder om at sikre et velfun-
gerende marked. Først og fremmest forpligter primary dealerne sig til 
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løbende at stille købs- og salgspriser inden for aftalte spreads og for af-
talte minimumsbeløb i engrosmarkedet. Overgangen til elektronisk han-
del på MTS-platformen har, som det har været hensigten, skabt forøget 
interesse fra internationale banker for at deltage aktivt i det danske 
statspapirmarked. Det har betydet, at en række nye internationale ban-
ker har meldt sig som primary dealere. Kredsen af primary dealere er:  

 
ABN Amro, Amtssparekassen Fyn, Barclays, Danske Bank, Deutsche Bank, 
HSH Nordbank, JP Morgan, Morgan Stanley, Nordea, Nykredit Bank, SE 
Banken, Svenska Handelsbanken og Sydbank.  

 
På Københavns Fondsbørs oprettes en elektronisk prisstillerordning for 
detailmarkedet for statspapirer. Indholdet i denne prisstillerordning er 
fremsendt til Fondsrådet.  

Henvendelse om ovenstående kan rettes til chef for Statsgældskonto-
ret, Ove Sten Jensen, telefon 3363 6102.  
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STATSGÆLDEN, ULTIMO 1993-2003 Bilagstabel 1

Mio.kr. 1993 1994 1995 

A. Lån    
 Indenlandske lån i DKK1    
 - obligationer, fast forrentede ................................. 357.346 409.565 466.608 
 - obligationer, variabelt forrentede ........................ 41.241 30.345 20.722 
 - præmieobligationer ............................................... 1.200 1.200 1.200 
 - bunden opsparing .................................................. - - - 
 - statsgældsbeviser .................................................... 94.200 111.705 102.697 
 - skatkammerbeviser ................................................. 58.339 56.238 58.385 
      -  valutaswaps fra DKK til EUR ................................... - - - 
 - beholdning af egne obligationer .......................... - - - 
 - renteswaps, hovedstol    
  fra fast rente ........................................................... - - - 
  til variabel rente ..................................................... - - - 

I alt indenlandsk gæld i DKK ........................................... 552.326 609.053 649.612 

 Indenlandske lån i EUR2 3    
 - obligationer, fast forrentede ................................. 9.824 9.697 9.244 
 - beholdning af egne obligationer .......................... - -970 -1.138 

I alt indenlandsk gæld ..................................................... 562.150 617.781 657.719 

 Udenlandske lån    
 - i USD ........................................................................ 50.889 24.913 6.425 
 - i CHF ......................................................................... 20.914 18.393 13.836 
 - i JPY ......................................................................... 5.612 10.419 9.329 
 - i EUR3 ........................................................................ 73.621 64.887 69.975 
 - i andre valutaer samt flermøntede ........................ 14.575 12.954 11.599 
 - beholdning af egne obligationer4 ......................... -1.338 -1.784 -5.516 

I alt udenlandsk gæld ...................................................... 164.274 129.782 105.647 

I alt inden- og udenlandsk gæld ..................................... 726.424 747.563 763.366 

B. Indestående i Danmarks Nationalbank5 ................... -88.781 -55.266 -33.677 
C. Den Sociale Pensionsfond    
 - statspapirer ............................................................. -45.270 -50.143 -68.889 
 - andre værdipapirer ................................................. -93.105 -96.689 -82.517 

I alt Den Sociale Pensionsfond, nominelt6 ...................... -138.375 -146.832 -151.406 

Samlet statsgæld (A+B+C) ............................................... 499.268 545.465 578.283 

Samlet statsgæld i pct. af BNP ......................................... 55,5 56,5 57,3 
 
Anm.: + = passiver, - = aktiver. 
1 Ekskl. papirer i statens beholdning under locationswap-ordningen, jf. Statens låntagning og gæld 1993. Ordningen 

blev etableret i juli 1993 og ophørte i april 1998. 
2 I forbindelse med overgangen til nye regnskabsprincipper i 1998 omdefineredes statens 8,5 pct. stående eurolån 2002 

fra indenlandsk til udenlandsk statsgæld. 
3 Omfatter lån i EUR, eurolandenes valutaer og XEU. 
4 Bogført til anskaffelsesværdi, jf. statsregnskabet. Fra og med 1993 er der foretaget valutakursregulering. 
5  For 2003 er statens konto opgjort i henhold til Nationalbankens månedsbalance. 
6 Indeksobligationer er opgjort til indekseret værdi. 
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STATSGÆLDEN, ULTIMO 1993-2003 Bilagstabel 1

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

        
        

516.812 556.874 550.989 537.289 506.992 494.875 497.938 480.874 
16.760 9.848 4.346 - - - - - 

1.200 1.200 1.000 900 900 900 400 400 
- - - - - - - - 

84.499 49.140 58.830 74.040 81.257 70.788 79.371 78.532 
51.234 50.001 41.255 36.350 36.846 49.224 63.404 67.347 

- - - - - -4.800 -16.200 -16.200 
- - - - -2.000 - - - 
        

- - -500 -7.950 -20.950 -27.400 -37.300 -43.600 
- - 500 7.950 20.950 27.400 37.300 43.600 

670.505 667.063 656.420 648.579 623.995 610.987 624.913 610.953 

        
9.597 6.634 - - - - - - 

-2.372 - - - - - - - 

677.730 673.697 656.420 648.579 623.995 610.987 624.913 610.953 

        
4.562 1.514 1.336 1.187 - - - - 
6.179 3.974 1.094 3.616 3.822 - - - 
2.396 1.047 562 2.453 1.672 - - - 

88.826 90.661 84.982 82.386 79.287 83.753 83.689 83.861 
6.519 6.418 365 383 428 42 42 42 

-6.986 - - - - - - - 

101.495 103.613 88.338 90.025 85.209 83.795 83.730 83.903 

779.225 777.310 744.758 738.604 709.204 694.782 708.644 694.856 

-31.052 -29.024 -30.400 -35.231 -31.332 -39.621 -45.952 -40.880 
        

-83.435 -92.453 -100.135 -105.432 -106.312 -109.474 -113.132 -118.138 
-65.336 -54.368 -43.468 -36.207 -33.244 -31.621 -28.230 -20.576 

-148.772 -146.821 -143.603 -141.640 -139.556 -141.095 -141.362 -138.714 

599.401 601.465 570.755 561.733 538.316 514.066 521.329 515.262 

56,5 53,9 49,4 46,5 42,1 38,8 38,3 37,0 
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STATENS INDENLANDSKE LÅNOPTAGELSE I 2003 Bilagstabel 2 

Nr. 428, 5 pct. stående lån 2013  
Udstedt beløb i 2003, mio.kr. ...................................................................  32.100 
Rentetermin ...............................................................................................  15. nov 
Fondskode ..................................................................................................  0992089 
Udstedelse påbegyndt ...............................................................................  19. feb 2002 
Lånet afdrages i sin helhed .......................................................................  15. nov 2013 

Nr. 424, 4 pct. stående lån 2008  
Udstedt beløb i 2003, mio.kr. ...................................................................  20.400 
Rentetermin ...............................................................................................  15. aug 
Fondskode ..................................................................................................  0992070 
Udstedelse påbegyndt ...............................................................................  22. jan 2002 
Lånet afdrages i sin helhed .......................................................................  15. aug 2008 

Nr. 457, 4 pct. statsgældsbevis 2005  
Udstedt beløb i 2003, mio.kr. ...................................................................  35.150 
Rentetermin ...............................................................................................  15. nov 
Fondskode ..................................................................................................  0992100 
Udstedelse påbegyndt ...............................................................................  21. jan 2003 
Lånet afdrages i sin helhed .......................................................................  15. nov 2005 

Nr. 422, 4 pct. statsgældsbevis 2004  
Udstedt beløb i 2003, mio.kr. ...................................................................  700 
Rentetermin ...............................................................................................  15. nov 
Fondskode ..................................................................................................  0992062 
Udstedelse påbegyndt ...............................................................................  8. jan 2002 
Lånet afdrages i sin helhed .......................................................................  15. nov 2004 

Nr. 484, Skatkammerbevis 2004 IV  
Udstedt beløb i 2003, mio.kr. ...................................................................  10.239 
Rentetermin ...............................................................................................  - 
Fondskode ..................................................................................................  0981133 
Udstedelse påbegyndt ...............................................................................  3. nov 2003 
Lånet afdrages i sin helhed .......................................................................  1. nov 2004 

Nr. 473, Skatkammerbevis 2004 III   
Udstedt beløb i 2003, mio.kr. ...................................................................  13.866 
Rentetermin ...............................................................................................  - 
Fondskode ..................................................................................................  0981125 
Udstedelse påbegyndt ...............................................................................  1. aug 2003 
Lånet afdrages i sin helhed .......................................................................  2. aug 2004 

Nr. 463, Skatkammerbevis 2004 II  
Udstedt beløb i 2003, mio.kr. ...................................................................  19.610 
Rentetermin ...............................................................................................  - 
Fondskode ..................................................................................................  0981117 
Udstedelse påbegyndt ...............................................................................  1. maj 2003 
Lånet afdrages i sin helhed .......................................................................  3. maj 2004 
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STATENS INDENLANDSKE LÅNOPTAGELSE I 2003 Bilagstabel 2 

Nr. 458, Skatkammerbevis 2004 I  
Udstedt beløb i 2003, mio.kr. ...................................................................  23.632 
Rentetermin ...............................................................................................  - 
Fondskode ..................................................................................................  0981109 
Udstedelse påbegyndt ...............................................................................  3. feb 2003 
Lånet afdrages i sin helhed .......................................................................  2. feb 2004 

Nr. 455, Skatkammerbevis 2003 IV   
Udstedt beløb i 2003, mio.kr. ...................................................................  11.392 
Rentetermin ...............................................................................................  - 
Fondskode ..................................................................................................  0981095 
Udstedelse påbegyndt ...............................................................................  1. nov 2002 
Lånet afdrages i sin helhed .......................................................................  3. nov 2003 

Nr. 446, Skatkammerbevis 2003 III  
Udstedt beløb i 2003, mio.kr. ...................................................................  5.189 
Rentetermin ...............................................................................................  - 
Fondskode ..................................................................................................  0981087 
Udstedelse påbegyndt ...............................................................................  1. aug 2002 
Lånet afdrages i sin helhed .......................................................................  1. aug 2003 

Nr. 435, Skatkammerbevis 2003 II  
Udstedt beløb i 2003, mio.kr. ...................................................................  379 
Rentetermin ...............................................................................................  - 
Fondskode ..................................................................................................  0981079 
Udstedelse påbegyndt ...............................................................................  1. maj 2002 
Lånet afdrages i sin helhed .......................................................................  1. maj 2003 
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STATENS UDENLANDSKE LÅNOPTAGELSE I 20031 Bilagstabel 3

Låne- 
nr. 

Accept- 
dato 

Valør- 
dato 

Nominel 
rente, 

pct. p.a. Låntype2 
Udløbs-

dato 

Nominelt 
lånebeløb

i mio. Ledende bank 

1000 07-05-03 14-05-03 3,25 Obl. 14-11-08 2.300 EUR Deutsche/ABN/JPMorgan 
       
298 29-04-03 02-05-03 0 ECP 30-05-03 20 EUR Deutsche Bank 
 
1 Inkl. evt. swaps i forbindelse med lånoptagelsen. 
2 Obl. er obligationslån og ECP er Euro Commercial Paper. 
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STATENS UDENLANDSKE LÅNOPTAGELSE I 20031 Bilagstabel 3

Emis- 
sions- 
kurs 

Omkost-
ninger i 

pct. Swapmodpart 
Hovedstol 

 i mio. Nominel rente 

Låne- 
beløb i 
mio.kr. 

99,449 0,1    16.982,7 
      

99,80826     148,2 

 



 150 

STATENS INDENLANDSKE SWAPTRANSAKTIONER, 2003 Bilagstabel 4a

Lånenr. Startdato Udløbsdato Beløb i mio.kr. 

459 28-02-03 28-02-13 300 
460 05-03-03 05-03-13 300 
461 14-03-03 14-03-13 300 
462 07-04-03 07-04-08 300 
464 13-05-03 13-05-13 300 
465 22-05-03 22-05-13 300 
466 28-05-03 28-05-13 300 
467 17-06-03 17-06-10 200 
468 24-06-03 24-06-10 300 
469 26-06-03 28-06-10 300 
470 09-07-03 09-07-10 300 
471 24-07-03 24-07-13 200 
472 28-07-03 28-07-13 200 
474 04-08-03 04-08-10 300 
475 04-08-03 04-08-10 200 
476 06-08-03 06-08-13 300 
477 14-08-03 14-08-13 500 
478 19-08-03 19-08-13 300 
479 21-08-03 21-08-13 300 
480 06-10-03 07-10-13 200 
481 13-10-03 14-10-13 200 
482 22-10-03 22-10-13 200 
483 27-10-03 27-10-13 200 

I alt   6.300 
 
Anm.: På samtlige indenlandske renteswaps indgået i 2003 modtages fast rente og betales 6-måneders Cibor. 
 

STATENS INDENLANDSKE RENTESWAPS PR. 31. DECEMBER 2003 Bilagstabel 4b

Udløbsår Hovedstol i mio.kr. 

2007 ................................................................................. 9.700 
2008 ................................................................................. 800 
2009 ................................................................................. 7.650 
2010 ................................................................................. 14.600 
2011 ................................................................................. 6.450 
2012 ................................................................................. 0 
2013 ................................................................................. 4.400 

I alt indenlandske renteswaps ....................................... 43.600 
 
Anm.: På samtlige indenlandske renteswaps modtages fast rente og betales 6-måneders Cibor. 
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STATENS ISOLEREDE UDENLANDSKE SWAPTRANSAKTIONER, 2003 Bilagstabel 4c

Der modtages Der betales Lå-
ne-
nr. 

Start-
dato Valuta Mio. Rente Valuta Mio. Rente 

Udløbs- 
dato 

En-
gangs-
beløb i 
mio.kr. 

1001 12-05-03 EUR 100,0 4,095 EUR  100,0 6-mdrs Euribor 12-05-13 0,0 
1002 14-05-03 EUR 100,0 4,05875 EUR  100,0 6-mdrs Euribor 14-05-13 0,0 
1003 15-05-03 EUR 100,0 4,105 EUR  100,0 6-mdrs Euribor 15-05-13 0,0 
1004 29-05-03 EUR 60,0 3,73875 EUR  60,0 6-mdrs Euribor 29-05-13 0,0 
1005 16-06-03 EUR 50,0 3,68625 EUR  50,0 6-mdrs Euribor 16-06-13 0,0 
1006 19-06-03 EUR 50,0 3,6875 EUR  50,0 6-mdrs Euribor 19-06-13 0,0 
1007 20-06-03 EUR 50,0 3,81 EUR  50,0 6-mdrs Euribor 20-06-13 0,0 
1008 30-06-03 EUR 50,0 3,85 EUR  50,0 6-mdrs Euribor 30-06-13 0,0 
1009 07-07-03 EUR 50,0 4,0575 EUR  50,0 6-mdrs Euribor 08-07-13 0,0 
1010 07-07-03 EUR 50,0 4,0625 EUR  50,0 6-mdrs Euribor 07-07-13 0,0 
1011 15-07-03 EUR 50,0 3,99875 EUR  50,0 6-mdrs Euribor 15-07-13 0,0 
1012 15-08-03 EUR 50,0 3,505 EUR  50,0 6-mdrs Euribor 15-08-08 0,0 
1013 20-08-03 EUR 50,0 4,3325 EUR  50,0 6-mdrs Euribor 20-08-13 0,0 
1014 26-08-03 EUR 50,0 4,295 EUR  50,0 6-mdrs Euribor 26-08-13 0,0 
    3-mdrs   6-mdrs   
9431 08-09-03 GBP 6,2 Libor -0,2% EUR  8,7 Euribor -0,17% 08-03-04 -1,7 
    3-mdrs   6-mdrs   
9412 15-09-03 GBP 40,8 Libor -0,2% EUR 57,8 Euribor -0,17% 15-03-04 -1,7 
 
1 Valutaswap i forbindelse med lån nr. 943. 
2 Valutaswap i forbindelse med lån nr. 941. 
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INDENLANDSKE STATSLÅN PR. 31. DECEMBER 2003 Bilagstabel 5 

Løbenr. 

Pålydende 
rente, 
pct. Titel1 Sidste termin 

Udestående 
beløb, mio.kr. 

Fast forrentede obligationslån   

Stående lån    
257  7 Stående lån 2004 

Udstedt 25. maj 1993-5. dec 1994 

15. dec 2004 42.081,0 

264  7 Stående lån 2024 
Udstedt 6. apr 1994-31. dec 2000 

10. nov 2024 25.001,0 

269  8 Stående lån 2006 
Udstedt 5. dec 1994-10. apr 1996 

15. mar 2006 56.676,0 

279  7 Stående lån 2007 
Udstedt 10. apr 1996-30. dec 1997 

15. nov 2007 52.069,0 

286  5 Stående lån 2005 
Udstedt 14. jan 1997-21. jan 2002 

15. aug 2005 57.511,0 

291  6 Stående lån 2009 
Udstedt 14. jan 1998-3. maj 2000 

15. nov 2009 66.646,0 

358  6 Stående lån 2011 
Udstedt 4. maj 2000-18. feb 2002 

15. nov 2011 60.501,0 

424  4 Stående lån 2008 
Udstedt 22. jan 2002- 

15. aug 2008 41.354,0 

428  5 Stående lån 2013 
Udstedt 19. feb 2002- 

15. nov 2013 77.945,0 

Serielån    
14  5 S 2007 

Udstedt 20. okt 1953-12. sep 1958 

15. sep 20072 22,0 

16  4 S 2017 
Udstedt 29. nov 1955-12. sep 1958 

15. jun 20172 73,7 

57  10 S 2004 
Udstedt 10. maj 1983-30. aug 1985 

15. okt 2004 948,0 

Uamortisable    
1  3,5 Dansk Statslån 

Udstedt 11. dec 1886 

uamortisabelt2 45,0 

80  5 Dansk-Islandsk Fond 1918 
Udstedt 20. maj 1919 

uamortisabelt 1,0 

I alt fast forrentede obligationslån ................................................................. 480.873,7 
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INDENLANDSKE STATSLÅN PR. 31. DECEMBER 2003 Bilagstabel 5 

Løbenr. 

Pålydende 
rente, 
pct. Titel1 Sidste termin 

Udestående 
beløb, mio.kr. 

Statsgældsbeviser   

Stående lån   
422  4 Statsgældsbevis 2004 

Udstedt 8. jan 2002 –20. jan 2003 

15. nov 2004 43.382,0 

457  4 Statsgældsbevis 2005 
Udstedt 21. jan 2003 –13. jan 2004 

15. nov 2005 35.150,0 

I alt statsgældsbeviser ...................................................................................... 78.532,0 

Skatkammerbeviser   

Nulkuponobligationer   
458  0 Skatkammerbevis  2004 I 

Udstedt 3. feb 2003-1. nov 2003 

  2. feb 2004 23.632,0 

463  0 Skatkammerbevis 2004 II 
Udstedt 1. maj 2003-3. feb 2004 

  3. maj  2004 19.610,0 

473  0 Skatkammerbevis 2004 III 
Udstedt 1. aug 2003- 

  2. aug 2004 13.866,0 

484  0 Skatkammerbevis 2004 IV 
Udstedt 3. nov 2003- 

  1. nov 2004 10.239,0 

I alt skatkammerbeviser ................................................................................... 67.347,0 

Præmieobligationslån   
20  7 Præmieobligationslån af 1965/2010 

Udstedt 22. sep 1965 

22. sep 2010 100,0 

21  7 Præmieobligationslån af 1969/2009 
Udstedt 1. okt 1969 

31. dec 2009 100,0 

39  10 Præmieobligationslån af 1980/2005 
Udstedt 28. okt 1980 

  1. jul 2005 200,0 

I alt præmieobligationslån .............................................................................. 400,0 

Indenlandske statspapirer i alt ........................................................................ 627.152,7 

Swap fra DKK til EUR ........................................................................................ -16.200,0 

Indenlandsk gæld i alt ..................................................................................... 610.952,7 
 

1 Udstedelsesdatoerne refererer til den periode, der har været solgt i papirerne. For skatkammerbeviserne refererer 
datoerne til valørdato. For de papirer, der fortsat sælges i, er dette markeret med en "-" efter 1. udstedelsesdato. Visse 
papirer er kun solgt på én dato. For disse papirer er kun denne dato angivet. 

2 Kan indfries af staten med 3 måneders varsel. 
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UDENLANDSKE STATSLÅN PR. 31. DECEMBER 20031 Bilagstabel 6 

Lø- 
be- 
nr. 

Rentesats, 
pct. p.a. Titel 

Udestående 
beløb,  
mio. af  

valutaen 

Udestående 
beløb,  
mio.kr.  

(1) Note 

AUD-lån     
838  3,46 1997/07 AUD(rente af 33,86 mio.)/JPY(til-    
  bagebetaling) 0,0 0,0  
 -  3,46 1997/07 swap til DEM med variabel rente -0,0 -0,0  

I alt AUD ..................................................................................  0,0 0,0  

CHF-lån     
796  2,25 1997/04 200,0 954,8  
 -  2,26688 1997/04 swap til DEM med variabel rente -200,0 -954,8  

I alt CHF ...................................................................................  0,0 0,0  

DKK-lån     
 1  3 1894 uamortisabelt 17,0 17,0 (2) 
 2  3,5 1901 uamortisabelt 8,4 8,4 (2) 
 3  3,5 1909 uamortisabelt 16,3 16,3 (2) 

I alt DKK ..................................................................................  41,6 41,6  

EUR     

DEM-lån     
713  var. 1996/06 swap fra FRF med variabel rente 146,6 558,1  
735  6,3875 1996/06 swap fra variabel rente 146,6 558,1  
 -  var. 1996/06 swap til fast rente -146,6 -558,1  
772  var. 1996/06 swap fra USD med fast rente 29,9 114,0  
790  5,925 1996/06 swap fra variabel rente 29,9 114,0  
 -  var. 1996/06 swap til fast rente -29,9 -114,0  
794  var. 1997/07 swap fra JPY med struktureret    
  rente 13,6 51,9  
796  var. 1997/04 swap fra CHF med fast rente 228,7 870,4  
799  5,73 1997/07 swap fra variabel rente 13,6 51,9  
 -  var. 1997/07 swap til fast rente -13,6 -51,9  
800  5,275 1997/04 swap fra variabel rente 228,7 870,4  
 -  var. 1997/04 swap til fast rente -228,7 -870,4  
835  var. 1997/07 swap fra JPY med fast rente 69,4 264,3  
838  var. 1997/07 swap fra AUD(rente)/JPY(tilbage-    
  betaling) med fast rente 44,3 168,8  
842  5,826 1997/07 swap fra variabel rente 69,4 264,3  
 -  var. 1997/07 swap til fast rente -69,4 -264,3  
844  5,6925 1997/07 swap fra variabel rente 44,3 168,8  
 -  var. 1997/07 swap til fast rente -44,3 -168,8  
849  var. 1997/04 swap fra USD med fast rente 926,0 3.524,7  
850  var. 1997/07 swap fra JPY med struktureret    
  rente 31,0 118,0  
852  5,4675 1997/04 swap fra variabel rente 926,0 3.524,7  
 -  var. 1997/04 swap til fast rente -926,0 -3.524,7  
 
1 Lånene forfalder i deres helhed til tilbagebetaling ved udløb, såfremt andet ikke er nævnt. 
 I en del tilfælde er lånene nedbragt i løbetiden ved opkøb, til hvilke der ofte er knyttet asset swaps. 
 Afdragene er i nogle tilfælde strukturerede, dvs. de beregnes efter en bestemt formel og kan blive større eller mindre 

end de i tabellen registrerede udestående beløb. 
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UDENLANDSKE STATSLÅN PR. 31. DECEMBER 20031 Bilagstabel 6 

Lø- 
be- 
nr. 

Rentesats, 
pct. p.a. Titel 

Udestående 
beløb,  
mio. af  

valutaen 

Udestående 
beløb,  
mio.kr.  

(1) Note 

EUR – fortsat    

DEM-lån – fortsat    
853  var. 1997/07 swap fra JPY med struktureret    
  rente 7,6 28,8  
854  5,25 1997/04 1.000,0 3.806,4  
855  var. 1997/07 swap fra JPY med fast rente 49,3 187,6  
862  var. 1997/07 swap fra USD med fast rente 43,5 165,7  
863  var. 1997/04 swappet til variabel rente 125,0 475,8  
870  var. 1998/05 swap fra USD med fast rente 908,6 3.458,5  
881  var. 1998/07 swap fra NOK med fast rente 74,3 282,8  
888  var. 1998/07 swap fra SEK med fast rente 102,0 388,3  
890  var. 1998/07 swap fra SEK med fast rente 101,5 386,3  
891  var. 1998/06 swap fra SEK med fast rente 81,9 311,7  

I alt DEM ..................................................................................  3.983,3 15.161,9  

EUR-lån    (3) 
879  4,625 1998/08 475,0 3.536,2  
889  3,4 1998/04 swappet til variabel rente 89,0 662,6  
895  var. 1999/06 swap til USD med fast rente -17,1 -127,1  
  (Swap vedr. opkøb (20 mio.USD) i lån    
  nr. 772)    
906  var. 1999/04 swap fra GBP med fast rente 231,7 1.724,6  
 -  var. 2000/04 swap fra GBP med fast rente 79,7 593,7  
907  var. 1999/05 swap fra NOK med fast rente 61,7 459,5  
913  var. 1999/05 swap fra USD med fast rente 465,0 3.461,7  
 -  var. 2000/05 swap fra USD med fast rente 35,1 261,3  
914  5,125 1999/05 swap fra variabel rente 100,0 744,5  
 -  var. 1999/05 swap til fast rente -100,0 -744,5  
915  5,1625 1999/05 swap fra variabel rente 100,0 744,5  
 -  var. 1999/05 swap til fast rente -100,0 -744,5  
921  3,4 2000/04 swap fra variabel rente 4,0 29,8  
 -  var. 2000/04 swap til fast rente  -4,0 -29,8  
  (Swap vedr. opkøb (4 mio.EUR) i lån     
  nr. 889)    
922  3,4 2000/04 swap fra variabel rente 3,0 22,3  
 -  var. 2000/04 swap til fast rente -3,0 -22,3  
  (Swap vedr. opkøb (3 mio.EUR) i lån    
  nr. 889)    
926  3,4 2000/04 swap fra variabel rente 4,0 29,8  
 -  var. 2000/04 swap til fast rente -4,0 -29,8  
  (Swap vedr. opkøb (4 mio.EUR) i lån    
  nr. 889)    
941  var. 2003/04 swap fra GBP med variabel rente 57,8 430,0  
943  var. 2003/04 swap fra GBP med variabel rente 8,7 64,8  
948  var. 2001/05 swap fra GBP med fast rente 40,7 302,8  
949  var. 2001/04 swap fra USD med fast rente 555,2 4.133,6  
950  var. 2001/04 swap fra USD med fast rente 17,0 126,7  
951  var. 2001/04 swap fra USD med fast rente 17,1 127,2  
952  var. 2001/06 swap fra USD med fast rente 1.129,5 8.409,0  
953  var. 2001/11 swap fra fast rente 75,0 558,3  
 -  4,985 2001/11 swap til variabel rente -75,0 -558,3  
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UDENLANDSKE STATSLÅN PR. 31. DECEMBER 20031 Bilagstabel 6 

Lø- 
be- 
nr. 

Rentesats, 
pct. p.a. Titel 

Udestående 
beløb,  
mio. af  

valutaen 

Udestående 
beløb,  
mio.kr.  

(1) Note 

EUR - fortsat    

EUR-lån - fortsat    
954  var. 2001/11 swap fra fast rente 75,0 558,3  
 -  4,985 2001/11 swap til variabel rente -75,0 -558,3  
10001  var. 2001/06 swap fra DKK med variabel rente 67,1 499,4  
10002  var. 2001/06 swap fra DKK med variabel rente 67,2 499,9  
10003  var. 2001/06 swap fra DKK med variabel rente 134,4 1.000,2  
10004  var. 2001/08 swap fra DKK med variabel rente 47,1 350,5  
10005  var. 2001/08 swap fra DKK med variabel rente 47,1 350,5  
10006  var. 2001/06 swap fra DKK med variabel rente 40,3 300,4  
10007  var. 2001/07 swap fra DKK med variabel rente 67,2 500,0  
10008  var. 2001/08 swap fra DKK med variabel rente 53,7 399,7  
10009  var. 2001/08 swap fra DKK med variabel rente 67,1 499,8  
10010  var. 2001/06 swap fra DKK med variabel rente 53,7 400,0  
957  var. 2002/12 swap fra fast rente 75,0 558,3  
 -  5,0225 2002/12 swap til variabel rente -75,0 -558,3  
958  var. 2002/12 swap fra fast rente 60,0 446,7  
 -  5,076 2002/12 swap til variabel rente -60,0 -446,7  
959  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  5,255 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
960  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  5,3825 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
961  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  5,455 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
962  4,875 2002/2007 1.500,0 11.166,9  
963  var. 2002/07 swap fra fast rente 500,0 3.722,3  
 -  5,025 2002/07 swap til variabel rente -500,0 -3.722,3  
964  var. 2002/07 swap fra fast rente 200,0 1.488,9  
 -  5,02125 2002/07 swap til variabel rente -200,0 -1.488,9  
966  var. 2002/12 swap fra fast rente 200,0 1.488,9  
 -  5,425 2002/12 swap til variabel rente -200,0 -1.488,9  
967  var. 2002/12 swap fra fast rente 200,0 1.488,9  
 -  5,434 2002/12 swap til variabel rente -200,0 -1.488,9  
968  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  5,49 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
969  var. 2002/12 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  5,2125 2002/12 swap til variabel rente -50,0 -372,2  
970  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  5,245 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
972  var. 2002/12 swap fra fast rente 200,0 1.488,9  
 -  5,17625 2002/12 swap til variabel rente -200,0 -1.488,9  
973  var. 2002/12 swap fra fast rente 200,0 1.488,9  
 -  5,205 2002/12 swap til variabel rente -200,0 -1.488,9  
974  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  5,195 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
975  var. 2002/12 swap fra fast rente 150,0 1.116,7  
 -  5,17625 2002/12 swap til variabel rente -150,0 -1.116,7  
976  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  5,2125 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
977  var. 2002/12 swap fra fast rente 200,0 1.488,9  
 -  5,2325 2002/12 swap til variabel rente -200,0 -1.488,9  
978  var. 2002/12 swap fra fast rente 200,0 1.488,9  
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UDENLANDSKE STATSLÅN PR. 31. DECEMBER 20031 Bilagstabel 6 

Lø- 
be- 
nr. 

Rentesats, 
pct. p.a. Titel 

Udestående 
beløb,  
mio. af  

valutaen 

Udestående 
beløb,  
mio.kr.  

(1) Note 

EUR - fortsat    

EUR-lån - fortsat    
 -  5,066 2002/12 swap til variabel rente -200,0 -1.488,9  
980  var. 2002/12 swap fra fast rente 200,0 1.488,9  
 -  4,7525 2002/12 swap til variabel rente -200,0 -1.488,9  
981  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,85 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
982  var. 2002/12 swap fra fast rente 200,0 1.488,9  
 -  4,9175 2002/12 swap til variabel rente -200,0 -1.488,9  
984  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,8375 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
987  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,735 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
988  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,76625 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
989  var. 2002/12 swap fra fast rente 200,0 1.488,9  
 -  4,6375 2002/12 swap til variabel rente -200,0 -1.488,9  
990  var. 2002/12 swap fra fast rente 150,0 1.116,7  
 -  4,621 2002/12 swap til variabel rente -150,0 -1.116,7  
991  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,58 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
992  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,5975 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
993  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,6025 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
994  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,635 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
995  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,666 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
996  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,621 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
997  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,645 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
998  var. 2002/12 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,721 2002/12 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
999  var. 2002/12 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  4,82375 2002/12 swap til variabel rente -50,0 -372,2  
10011  var. 2002/09 swap fra DKK med variabel rente 53,8 400,3  
10012  var. 2002/09 swap fra DKK med variabel rente 67,2 500,6  
10013  var. 2002/09 swap fra DKK med variabel rente 67,3 501,0  
10014  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 67,3 501,0  
10015  var. 2002/09 swap fra DKK med variabel rente 67,3 501,1  
10016  var. 2002/09 swap fra DKK med variabel rente 67,3 500,9  
10017  var. 2002/09 swap fra DKK med variabel rente 40,4 300,6  
10018  var. 2002/09 swap fra DKK med variabel rente 67,3 500,8  
10019  var. 2002/09 swap fra DKK med variabel rente 67,3 500,8  
10020  var. 2002/09 swap fra DKK med variabel rente 67,3 500,7  
10021  var. 2002/09 swap fra DKK med variabel rente 67,3 500,8  
10022  var. 2002/09 swap fra DKK med variabel rente 134,6 1.002,2  
10023  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 67,3 501,2  
10024  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 67,3 501,0  
10025  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 67,3 501,2  
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UDENLANDSKE STATSLÅN PR. 31. DECEMBER 20031 Bilagstabel 6 

Lø- 
be- 
nr. 

Rentesats, 
pct. p.a. Titel 

Udestående 
beløb,  
mio. af  

valutaen 

Udestående 
beløb,  
mio.kr.  

(1) Note 

EUR - fortsat    

EUR-lån - fortsat    
10026  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 67,3 501,2  
10027  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 67,3 501,0  
10028  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 67,3 500,9  
10029  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 67,3 500,9  
10030  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 67,3 500,8  
10031  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 53,9 401,0  
10032  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 53,9 401,0  
10033  var. 2002/07 swap fra DKK med variabel rente 53,9 401,0  
1000  3,25 2003/2008 2.300,0 17.122,6  
1001  var. 2003/13 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,095 2003/13 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
1002  var. 2003/13 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,05875 2003/13 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
1003  var. 2003/13 swap fra fast rente 100,0 744,5  
 -  4,105 2003/13 swap til variabel rente -100,0 -744,5  
1004  var. 2003/13 swap fra fast rente 60,0 446,7  
 -  3,73875 2003/13 swap til variabel rente -60,0 -446,7  
1005  var. 2003/13 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  3,68625 2003/13 swap til variabel rente -50,0 -372,2  
1006  var. 2003/13 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  3,6875 2003/13 swap til variabel rente -50,0 -372,2  
1007  var. 2003/13 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  3,81 2003/13 swap til variabel rente -50,0 -372,2  
1008  var. 2003/13 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  3,85 2003/13 swap til variabel rente -50,0 -372,2  
1009  var. 2003/13 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  4,0575 2003/13 swap til variabel rente -50,0 -372,2  
1010  var. 2003/13 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  4,0625 2003/13 swap til variabel rente -50,0 -372,2  
1011  var. 2003/13 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  3,99875 2003/13 swap til variabel rente -50,0 -372,2  
1012  var. 2003/08 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  3,505 2003/08 swap til variabel rente -50,0 -372,2  
1013  var. 2003/13 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  4,3325 2003/13 swap til variabel rente -50,0 -372,2  
1014  var. 2003/13 swap fra fast rente 50,0 372,2  
 -  4,295 2003/13 swap til variabel rente -50,0 -372,2  

I alt EUR ...................................................................................  9.225,2 68.678,2  

FRF-lån     
713  var. 1996/06 500,0 567,5  
 -  var. 1996/06 swap til DEM med variabel rente -500,0 -567,5  

I alt FRF ....................................................................................  0,0 0,0  

NLG-lån     
211  9,5 1984/04 6,3 21,1 (4) 
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UDENLANDSKE STATSLÅN PR. 31. DECEMBER 20031 Bilagstabel 6 

Lø- 
be- 
nr. 

Rentesats, 
pct. p.a. Titel 

Udestående 
beløb,  
mio. af  

valutaen 

Udestående 
beløb,  
mio.kr.  

(1) Note 

I alt NLG ...................................................................................  6,3 21,1  

EUR i alt ...................................................................................  11.264,7 83.861,3  

GBP-lån     
120  13 1980/05 25,5 269,7  
906  5,875 1999/04 200,0 2.116,1  
 -  5,875 1999/04 swap til EUR med variabel rente -150,0 -1.587,1  
 -  5,875 2000/04 swap til EUR med variabel rente -50,0 -529,0  
941  var. 2000/09 EIB-lån, Modernisering og udbyg-    
  ning af højere uddannelsesinstitutioner 40,8 431,7  
 -  var. 2003/04 swap til EUR med variabel rente -40,8 -431,7  
943  var. 2000/09 EIB-lån, Danske Motorveje III B 6,2 65,1  
 -  var. 2003/04 swap til EUR med variabel rente -6,2 -65,1  
948  13 2001/05 swap til EUR med variabel rente -25,5 -269,7  

I alt GBP ...................................................................................  0,0 0,0  

JPY-lån     
794  var. 1997/07 1.000,0 55,7  
 -  var. 1997/07 swap til DEM med variabel rente -1.000,0 -55,7  
835  2,63 1997/07 5.000,0 278,4  
 -  2,63 1997/07 swap til DEM med variabel rente -5.000,0 -278,4  
838  0 1997/07 JPY(tilbagebetaling)/AUD(rente) 3.000,0 167,0  
 -  0 1997/07 swap til DEM med variabel rente -3.000,0 -167,0  
850  var. 1997/07 2.000,0 111,3  
 -  var. 1997/07 swap til DEM med variabel rente -2.000,0 -111,3  
853  var. 1997/07 500,0 27,8  
 -  var. 1997/07 swap til DEM med variabel rente -500,0 -27,8  
855  2,02 1997/07 EIB-lån, Danske Omfartsveje B 3.400,0 189,3  
 -  2,02 1997/07 swap til DEM med variabel rente -3.400,0 -189,3  

I alt JPY ....................................................................................  0,0 0,0  

NOK-lån     
881  6,25 1998/07 330,0 291,8  
 -  6,25 1998/07 swap til DEM med variabel rente -330,0 -291,8  
907  5,75 1999/05 500,0 442,1  
 -  5,75 1999/05 swap til EUR med variabel rente -500,0 -442,1  

I alt NOK ..................................................................................  0,0 0,0  

SEK-lån     
888  5 1998/07 500,0 410,1  
 -  5 1998/07 swap til DEM med variabel rente -500,0 -410,1  
890  5,12 1998/07 500,0 410,1  
 -  5,12 1998/07 swap til DEM med variabel rente -500,0 -410,1  
891  5,065 1998/06 400,0 328,1  
 -  5,065 1998/06 swap til DEM med variabel rente -400,0 -328,1  

I alt SEK ...................................................................................  0,0 0,0  
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UDENLANDSKE STATSLÅN PR. 31. DECEMBER 20031 Bilagstabel 6 

Lø- 
be- 
nr. 

Rentesats, 
pct. p.a. Titel 

Udestående 
beløb,  
mio. af  

valutaen 

Udestående 
beløb,  
mio.kr.  

(1) Note 

USD-lån     
772  6,065 1996/06 swap til DEM med variabel rente -20,0 -119,2  
849  6,25 1997/04 500,0 2.978,8  
 -  6,25 1997/04 swap til DEM med variabel rente -500,0 -2.978,8  
862  4 1997/07 30,0 178,7  
 -  4 1997/07 swap til DEM med variabel rente -30,0 -178,7  
870  5,75 1998/05 500,0 2.978,8  
 -  5,75 1998/05 swap til DEM med variabel rente -500,0 -2.978,8  
895  6,065 1999/06 swap fra EUR med variabel rente 20,0 119,2  
  (Swap vedr. opkøb (20 mio.USD) i lån    
  nr. 772)    
913  6,625 1999/05 530,0 3.157,5  
 -  6,625 1999/05 swap til EUR med variabel rente -500,0 -2.978,8  
 -  6,625 2000/05 swap til EUR med variabel rente -30,0 -178,7  
949  5 2001/04 500,0 2.978,8  
 -  5 2001/04 swap til EUR med variabel rente -500,0 -2.978,8  
950  0 2001/04 15,0 89,4  
 -  0 2001/04 swap til EUR med variabel rente -15,0 -89,4  
951  0 2001/04 15,0 89,4  
 -  0 2001/04 swap til EUR med variabel rente -15,0 -89,4  
952  5,125 2001/06 1.000,0 5.957,6  
 -  5,125 2001/06 swap til EUR med variabel rente -1.000,0 -5.957,6  

I alt USD ..................................................................................  0,0 0,0  

Udenlandsk gæld i alt ............................................................   83.902,9  
 
(1) Det udestående beløb pr. 31. december 2003 er omregnet til DKK efter følgende kurser pr. 30. december 2003 som 

kurs pr. 100 enheder: AUD = 444,67, CHF = 477,4, EUR = 744,46, GBP = 1.058,07, JPY = 5,5673, NOK = 88,41, SEK = 
82,02, USD = 595,76. Det udestående beløb pr. 31. december 2003 for de tidligere nationale valutaer i euroområdet 
er omregnet til DKK via de fastlåste omregningskurser i forhold til EUR: DEM = 1,95583, FRF = 6,55957, NLG = 
2,20371. 

(2) Flermøntede lån, hvor kreditor kan vælge betalingsvaluta efter et fast omregningsforhold. DKK er den for kreditor 
mest fordelagtige valuta. Kan af debitor opsiges med 3 mdrs. varsel. 

(3) Herunder XEU-lån optaget før 1. januar 1999. 
(4) Lånet afdrages med lige store afdrag i halv- eller helårlige serier igennem hele lånets løbetid, begyndende efter 

mindst 1 års afdragsfrihed. 

 



 161 

RENTER OG AFDRAG PÅ STATENS INDENLANDSKE GÆLD1, ULTIMO 2003 Bilagstabel 7 

Mia.kr. Renter Afdrag Total 

2004 ...............................................................  30,5 86,4 116,9 
2005 ...............................................................  25,7 92,9 118,6 
2006 ...............................................................  21,4 54,0 75,4 
2007 ...............................................................  16,9 45,9 62,7 
2008 ...............................................................  13,7 39,8 53,4 
2009 ...............................................................  12,1 61,1 73,1 
2010 ...............................................................  8,3 0,1 8,4 
2011 ...............................................................  8,9 60,5 69,4 
2012 ...............................................................  5,6 0,0 5,6 
2013 ...............................................................  5,5 78,0 83,5 
2014 ...............................................................  1,8 0,0 1,8 
2015 ...............................................................  1,8 0,0 1,8 
2016 ...............................................................  1,8 0,0 1,8 
2017 ...............................................................  1,8 0,0 1,8 
2018 ...............................................................  1,8 0,0 1,8 
2019 ...............................................................  1,8 0,0 1,8 
2020 ...............................................................  1,8 0,0 1,8 
2021 ...............................................................  1,8 0,0 1,8 
2022 ...............................................................  1,8 0,0 1,8 
2023 ...............................................................  1,8 0,0 1,8 
2024 ...............................................................  1,8 25,0 26,8 

I alt .................................................................  167,8 543,6 711,4 
 
1 Ekskl. skatkammerbeviser. Inkl. nettorentebetalinger knyttet til indenlandske renteswaps. Valutaswaps fra kroner til 

euro er medregnet i afdragene. I swappenes udløbsår modtager staten kroner, hvorved behovet for at udstede inden-
landske statspapirer reduceres. 
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RENTER OG AFDRAG PÅ STATENS UDENLANDSKE GÆLD1, ULTIMO 2003 Bilagstabel 8 

Mia.kr. Renter Afdrag Total 

2004 ................................................................. 1,5 16,1 17,6 
2005 ................................................................. 0,9 7,9 8,9 
2006 ................................................................. 0,7 12,0 12,7 
2007 ................................................................. 0,4 19,4 19,8 
2008 ................................................................. -0,1 22,3 22,1 
2009 ................................................................. -0,9 6,2 5,3 
2010 ................................................................. -1,0 0,0 -1,0 
2011 ................................................................. -1,0 0,0 -1,0 
2012 ................................................................. -1,1 0,0 -1,1 
2013 ................................................................. -0,2 0,0 -0,2 

I alt ................................................................... -0,8 83,9 83,0 
 
1 Inkl. nettorentebetalinger knyttet til swaps. 
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RATING AF DEN DANSKE STATSGÆLD I INDENLANDSK VALUTA Bilagstabel 9a 

 Moody's Standard & Poor's 

1981, mar ................................................   AAA 
1986, jul ...................................................  Aa  
1986, aug .................................................  Aa1  
1986, nov .................................................  Aaa  

Aktuel rating ...........................................  Aaa AAA 
 
Anm.: Moody's Investors Service og Standard & Poor's benytter følgende betegnelser: 
 Moody's: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca og C. 
 For kategorierne Aa til Caa benyttes 1, 2 eller 3 til at angive lidt bedre eller lidt dårligere status inden for kategorien. 
 Standard & Poor's: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C og D. 
 For kategorierne AA til CCC benyttes + eller – til at angive lidt bedre eller lidt dårligere status inden for kategorien. 
 

 
 

 

RATING AF DEN DANSKE STATSGÆLD I FREMMED VALUTA Bilagstabel 9b 

 Moody's Standard & Poor's 

1981, mar ................................................   AAA 
1983, jan ..................................................   AA+ 
1985, apr .................................................  Aa  
1986, aug .................................................  Aa1  
1987, mar ................................................   AA 
1991, okt .................................................   AA+ 
1999, aug .................................................  Aaa  
2001, feb .................................................   AAA 

Aktuel rating ...........................................  Aaa AAA 
 
Anm.: Se anmærkning i bilagstabel 9a for rating-kategoriernes rangordning. 
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RATING AF UDVALGTE LANDES STATSGÆLD Bilagstabel 10 

Moody's Standard & Poor's 

 Indenlandsk Udenlandsk Indenlandsk Udenlandsk 

Australien ..........................................  Aaa Aaa AAA AAA 
Belgien ..............................................  Aa1 Aa1 AA+ AA+ 
Danmark ...........................................  Aaa Aaa AAA AAA 
Finland ..............................................  Aaa Aaa AAA AAA 
Frankrig .............................................  Aaa Aaa AAA AAA 
Grækenland ......................................  A1 A1 A+ A+ 
Holland ..............................................  Aaa Aaa AAA AAA 
Irland .................................................  Aaa Aaa AAA AAA 
Italien ................................................  Aa2 Aa2 AA AA 
Japan .................................................  A2 Aa1 AA- AA- 
New Zealand .....................................  Aaa Aaa AAA AA+ 
Norge ................................................  Aaa Aaa AAA AAA 
Portugal ............................................  Aa2 Aa2 AA AA 
Schweiz .............................................  Aaa Aaa AAA AAA 
Spanien .............................................  Aaa Aaa AA+ AA+ 
Storbritannien ..................................  Aaa Aaa AAA AAA 
Sverige ...............................................  Aaa Aaa AAA AA+ 
Sydafrika ...........................................  A2 Baa2 A BBB 
Tjekkiet .............................................  A1 A1 A+ A- 
Tyskland ............................................  Aaa Aaa AAA AAA 
USA ....................................................  Aaa Aaa AAA AAA 
Østrig .................................................  Aaa Aaa AAA AAA 
 
Anm.: Som publiceret pr. januar 2004. Se anmærkning i bilagstabel 9a for rating-kategoriernes rangordning. 
Kilde: Moody's Investors Service og Standard & Poor's. 
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Ordliste over finansielle begreber 

Ordlisten indeholder forklaringer på en række fagudtryk på det finan-
sielle område, som ofte bruges i Statens låntagning og gæld. Ord i kursiv 
er opslagsord. 

 
Acceptdato 
Den dato, hvor et lån aftales. 

 
Auktion 
Salg af statspapirer via auktion foregår i store enkeltstående emissioner, 
der afholdes med jævne intervaller. Ved en auktion udbydes en obliga-
tion med given pålydende rente, løbetid og afdragsform. En kreds af 
markedsdeltagere har adgang til at afgive bud, der indeholder ønske 
om en bestemt mængde obligationer til en given kurs (eller rente).  

Ved salg af statspapirer ved auktion sondres ofte mellem to forskellige 
metoder til at fastsætte den kurs, som byderne skal betale. Ved "uniform 
pricing"-metoden fastsættes en skæringskurs ud fra de indkomne bud, og 
alle, der har budt skæringskursen eller derover, tilgodeses til skæringskur-
sen. Hvis den samlede mængde bud til skæringskursen og derover over-
stiger den mængde, der af udstederen ønskes solgt, kan der ske pro rata-
tildeling. Det indebærer, at de bydere, der har indgivet bud til selve skæ-
ringskursen, kun får honoreret en del af deres bud. Den danske stat an-
vender auktioner med "uniform pricing" i forbindelse med salg af skat-
kammerbeviser, hvor der bydes på renten frem for på kursen. 

Ved "multiple pricing"-metoden fastsættes ligeledes en skæringskurs 
ud fra de indkomne bud, og alle, der har budt skæringskursen eller der-
over, tilgodeses til den kurs, som den enkelte byder faktisk har budt. 
Denne metode anvendes i forbindelse med den danske stats åbnings-
auktioner for statsobligationer og statsgældsbeviser. 

 
Basispoint 
1 basispoint er 0,01 procentpoint. Anvendes især om rentespænd. 

 
Benchmarkobligation 
Begrebet benyttes om en obligation, der er toneangivende på obligati-
onsmarkedet. Benchmarkobligationer bruges som reference i prisfast-
sættelsen af øvrige obligationer og finansielle produkter på markedet. 
Ændringer i benchmarkstatus for danske statspapirer besluttes og of-
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fentliggøres af Statsgældsforvaltningen efter drøftelse i Primary Dealer 
Komiteen. 

 
Bid-ask 
Bud-/udbudskurs set fra prisstillerens side. Forskellen mellem bud- og 
udbudskursen betegnes bid-ask spread. 

 
Bruttofinansieringsbehov 
Opgøres som statens udbetalinger minus indbetalinger tillagt afdrag på 
inden- og udenlandsk gæld samt Den Sociale Pensionsfonds nettoobli-
gationskøb. Se også Indenlandsk bruttofinansieringsbehov og Inden-
landsk lånebehov. 

 
Clearstream 
Afviklings- og depotinstitution for værdipapirer.  

 
Cost-at-Risk (CaR) 
Risikomål udviklet af statsgældsforvaltningen for at kunne kvantificere 
den risiko, som er forbundet med statsgældens eksponering over for 
den fremtidige renteudvikling. 

Absolut CaR for et givet år angiver de maksimale renteomkostninger 
på gælden med 95 pct. sandsynlighed. Relativ CaR er forskellen mellem 
absolut CaR og de forventede renteomkostninger (middelværdien). Ha-
le-CaR er de forventede renteomkostninger, givet at omkostningerne er 
højere end absolut CaR. Betinget CaR kvantificerer renterisikoen i et 
givet fremtidigt år betinget på udviklingen frem mod dette år. 

 
Copenhagen Inter Bank Offered Rate (Cibor) 
Den rentesats, hvortil et pengeinstitut på Københavns interbank-marked 
er villig til på usikret basis at udlåne danske kroner til et andet kredit-
værdigt pengeinstitut. Cibor fastsættes for lån med løbetider på op til 
12 måneder. Cibor er referencerente for en lang række finansielle kon-
trakter. Se også Euribor og Libor. 

 
Commercial Paper (CP) 
Kortfristede gældsbeviser (nulkuponpapirer) med løbetid på op til et år. 
Staten har et USCP-program på det amerikanske marked med et maksi-
malt udestående på 6 mia.USD, hvor gældsbeviserne udstedes i USD med 
en løbetid, der kan variere mellem 1 og 270 dage. Staten har tillige et 
ECP-program på det europæiske marked med et maksimalt udestående 
svarende til 6 mia.USD, hvor gældsbeviserne kan udstedes i forskellige 
valutaer med en løbetid, der kan variere mellem 7 og 365 dage. 
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Cross default 
Bestemmelse i låne- eller swapaftale, der tillader ophævelse af aftalen, 
hvis modparten ikke overholder sine betalingsforpligtelser over for tred-
jemand. 

 
Dual currency bond 
Lån, som er optaget og forrentes i én valuta, mens afdrag sker i en an-
den valuta. Lånet er i realiteten en kombination af et annuitetslån (ren-
ter) i den ene valuta og et nulkuponlån (afdrag) i den anden. Se også 
Reverse dual currency bond. 

 
Effektiv rente 
Den faste diskonteringsrente, der indebærer, at nutidsværdien af obli-
gationens betalinger er lig med obligationens faktiske pris. Ved bereg-
ning af den effektive rente medtages alle betalinger, uanset om der er 
tale om rente- eller afdragsbetalinger. 

 
Emissionskurstab/-gevinst 
Kurstab og -gevinster opstår ved udstedelse af lån til kurser henholdsvis 
under og over pari. Emissionskurstab/-gevinster på statsregnskabet for-
deles over lånets løbetid under betegnelsen fordelte emissionskurstab. 

 
Euro Interbank Offered Rate (Euribor) 
Den rentesats, hvortil et pengeinstitut på euro-interbank-markedet er 
villig til at foretage pengemarkedsudlån i euro til et andet kreditværdigt 
pengeinstitut. Anvendes som referencerente i en lang række finansielle 
kontrakter, fx swaps. 

 
Euro Medium Term Notes (EMTN) 
Obligationer udstedt under et låneprogram med standardiseret doku-
mentation.  

 
Euroclear 
Afviklings- og depotinstitution for værdipapirer.  

 
EuroMTS 
Elektronisk handelssystem for de mest likvide europæiske eurobench-
markobligationer. Ejes i dag 100 pct. af MTS S.p.A. 

 
Floating rate note (FRN) 
Variabelt forrentet obligationslån. 
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Fordelte emissionskurstab 
Emissionskurstab/-gevinster fordeles i statsregnskabet over lånets løbe-
tid. Tab/gevinster, som opstår ved udstedelse til kurser, der afviger fra 
pari, fordeles herved i overensstemmelse med lånets renteomkostninger. 

 
Genudlån 
Genudlån er lån fra staten til først og fremmest Ørestadsselskabet I/S, 
A/S Storebælt og A/S Øresund, der tilsammen står for langt hovedparten 
af statens samlede genudlån. Disse genudlån afspejler præcist et eksiste-
rende statspapir. Kupon, termins- og udløbsdato vil således være iden-
tisk med et eksisterende statspapir. Kursen på genudlånet fastsættes på 
baggrund af gældende markedsforhold. 

 
Genudlånsvifte 
Viften af statspapirer, som staten kan yde genudlån i, betegnes genud-
lånsviften. Genudlånsviften fastlægges af Nationalbanken og omfatter 
alle fast forrentede statsobligationer af typen stående lån i danske kro-
ner med løbetider mellem 2 og 10 år. Restløbetiden skal således mindst 
være 2 år, mens den længste tilladte løbetid svarer til løbetiden for lå-
neviftepapiret i det 10-årige segment. Staten finansierer genudlån til 
selskaberne ved udstedelse i låneviftens papirer. 

 
Haircut 
Det fradrag, der foretages i et værdipapirs kursværdi, når dets 
sikkerhedsværdi beregnes. Hermed opnås en forsigtig opgørelse af 
værdien af de værdipapirer, der er modtaget som sikkerhed for et udlån 
eller anden form for tilgodehavende. Et haircut skal tage højde for risi-
koen for, at værdipapiret kan falde i værdi fra opgørelsestidspunktet, 
og frem til værdipapiret evt. bliver tvangsrealiseret, hvis den, der stiller 
sikkerhed (låntager), misligholder sine forpligtelser. Staten benytter sig 
af haircuts ved modparters sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps 
og udlån af statspapirer i låneviften. 

 
Indenlandsk bruttofinansieringsbehov 
Opgøres som bruttofinansieringsbehov fratrukket afdrag på den uden-
landske statsgæld. 

 
Indenlandsk lånebehov 
Den del af det indenlandske bruttofinansieringsbehov, der dækkes ved 
udstedelse af indenlandske statspapirer. 
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International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 
International forening af finansielle institutioner. ISDA har til formål at 
virke for en standardisering af praksis og dokumentation i forbindelse 
med swaps. 

 
International Securities Market Association (ISMA) 
International forening af finansielle institutioner, der omsætter værdi-
papirer på det sekundære marked. 

 
ISDA Master Agreement 
Rammeaftale, hvorunder alle swaps med en og samme modpart bliver 
dokumenteret. 

 
ISO-møntkoder 
Land Møntsort ISO-møntkode 

Australien .......................................  Dollar AUD 
Canada ...........................................  Dollar CAD 
Danmark .........................................  Krone DKK 
England ..........................................  Pund GBP 
Euroområet ....................................  Euro EUR 
 Belgien ..................................  Franc BEF 
 Finland ..................................  Mark FIM 
 Frankrig ................................  Franc FRF 
 Grækenland ..........................  Drakme GRD 
 Holland .................................  Gylden NLG 
 Irland .....................................  Punt IEP 
 Italien ....................................  Lire ITL 
 Luxembourg .........................  Franc LUF 
 Portugal ................................  Escudo PTE 
 Spanien .................................  Peseta ESP 
 Tyskland ................................  Deutsche Mark DEM 
 Østrig ....................................  Schilling ATS 
Island ..............................................  Krone ISK 
Japan ..............................................  Yen JPY 
New Zealand ..................................  Dollar NZD 
Norge ..............................................  Krone NOK 
Schweiz ...........................................  Franc CHF 
Sverige ............................................  Krone SEK 
Sydafrika ........................................  Rand ZAR 
Tjekkiet ...........................................  Koruna CZK 
USA .................................................  Dollar USD 

SDR .................................................  Speciel trækningsrettighed XDR 

 
Konverterbar obligation 
Obligation, der af debitor kan førtidsindfries på forud fastlagte betin-
gelser. Er ensbetydende med, at debitor har en call option på obligatio-
nerne. 
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Kreditrisiko 
Risikoen for at lide et finansielt tab som følge af en modparts mislighol-
delse af sine betalingsforpligtelser. I forbindelse med statsgælden op-
træder kreditrisiko i relation til swaps. 

 
Lead manager 
Den eller de banker, der arrangerer et obligationslån. Lead manager er 
ansvarlig for koordination, distribution og dokumentation af udbuddet 
af obligationer. Distribution af obligationslånet foretages normalt af et 
syndikat af banker, jf. også syndikeret obligationsudstedelse. Stats-
gældsforvaltningen anvender syndikeret obligationsudstedelse i den 
udenlandske låntagning. 

 
London Inter Bank Offered Rate (Libor) 
Den rentesats, hvortil et pengeinstitut på London-interbank-markedet er 
villig til at foretage pengemarkedsudlån i forskellige valutaer til et an-
det kreditværdigt pengeinstitut. Anvendes som referencerente i en lang 
række finansielle kontrakter, fx swaps. 

 
Likviditet 
Likviditet er et udtryk for graden af omsættelighed. Likvide obligationer 
er ofte kendetegnet ved en stor cirkulerende mængde, høj omsætning 
og et lille spread mellem bud- og udbudsprisen. Generelt vil investorer 
være villige til at betale en højere pris for en mere likvid obligation (li-
kviditetspræmie). 

 
Lånevifte 
Låneviften udgør de statspapirer, der udstedes for at dække det aktuelle 
indenlandske lånebehov. Statspapirerne i låneviften er åbne for løbende 
emission (on-the-run). Låneviften består af statspapirer i de 2-, 5- og 10-
årige løbetidssegmenter samt skatkammerbeviser.  

 
Market maker 
En værdipapirhandler, som løbende stiller forpligtende købs- og salgs-
priser i værdipapirer. 

 
Medium Term Note (MTN) 
En obligation, der udstedes i henhold til standardiseret lånedokumenta-
tion, fx EMTN.  
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Mindsterenten 
Den mindste kuponrente på obligationer, der tillades, hvis kursgevinster 
for personer skal friholdes for beskatning, jf. kursgevinstloven (lovbe-
kendtgørelse nr. 806 af 24. september 2003). 

Mindsterenten fastsættes ordinært for halvårene januar-juni og juli-
december. Mindsterenten fastsættes på grundlag af en referencerente, 
der dagligt beregnes af Københavns Fondsbørs. Referencerenten bereg-
nes som et simpelt gennemsnit, opgjort med to decimaler, af de effekti-
ve renter på åbne, fast forrentede kroneobligationer (bortset fra kon-
verterbare obligationer noteret over pari samt indeksobligationer) for 
de seneste 20 børsdage forud for 15. december og 15. juni. Mindsteren-
ten udgør 7/8 af den således opgjorte gennemsnitsrente, nedrundet til 
nærmeste hele antal procentpoint. 

Mindsterenten kan ekstraordinært ændres, hvis referencerenten i 10 
på hinanden følgende børsdage er mere end 2 procentpoint højere eller 
1 procentpoint lavere end det gennemsnit, der danner grundlag for den 
gældende mindsterente. Den nye mindsterente udgør 7/8 af gennem-
snittet af referencerenten i disse 10 børsdage nedrundet til nærmeste 
hele procentpoint. 

 
MTS 
Elektronisk handelssystem for engroshandel med obligationer. Det do-
minerende system for engroshandel med europæiske benchmark-
obligationer. 

 
MTS Associated Markets (MTSAM) 
Belgisk MTS-selskab, hvor der er oprettet markedssegmenter for engros-
handel med belgiske, danske og finske statspapirer. 

 
MTS Denmark (MTSDk) 
Et markedssegment i MTS Associated Markets (MTSAM), hvor engros-
handlen med danske statsgældsbeviser foregår. På webstedet 
www.mtsdenmark.com er yderligere information tilgængelig om hand-
len med danske statspapirer. 

 
Nettofinansieringsbehov 
Opgøres som statens udbetalinger minus statens indbetalinger. Svarer til 
nettokassesaldo med modsat fortegn. 

 
Nulkuponobligation 
Obligation, hvor der ikke løbende betales rente, og hvor afdragsbeta-
lingen er placeret ved lånets udløb. Låneomkostningerne ved et nul-
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kuponobligationslån fremkommer alene som følge af et emissionskurs-
tab ved obligationsudstedelsen. 

 
Nulkuponrente 
Den effektive rente på en nulkuponobligation. Nulkuponrentestruktu-
ren angiver sammenhængen mellem restløbetid og nulkuponrente. 

 
Operationel risiko 
Primært risikoen for tab i forbindelse med indgåelse af en transaktion, 
afvikling af handler og den øvrige håndtering af porteføljen. 

 
Opkøbsvifte 
Viften af statspapirer, som staten kan købe op før udløb. Opkøb anven-
des bl.a. for at udjævne afdragene mellem årene. 

 
Option 
En kontrakt, der giver ejeren (køberen) ret, men ikke pligt, til at købe 
eller sælge et underliggende instrument (en vare, et finansielt instru-
ment eller en valuta) til en aftalt pris (strike price) på et aftalt fremtidigt 
tidspunkt eller i en fremtidig periode. Sælgeren er forpligtet til at opfyl-
de ejerens ret. 

 
Optionsjusteret varighed 
Varigheden for konverterbare obligationer, hvor der er justeret for usik-
kerheden omkring forfaldsstrukturen som følge af låntagers ret til før-
tidsindfrielse af obligationen. Den optionsjusterede varighed er lavere, 
end hvis låntageren ikke havde haft mulighed for førtidsindfrielse. I for-
bindelse med statsgældsforvaltningen anvendes optionsjusteret varig-
hed ved opgørelsen af varigheden for Den Sociale Pensionsfonds be-
holdning af konverterbare obligationer. 

 
Pengepolitiske modparter 
Betegnelsen for de finansielle institutioner, som har adgang til de penge-
politiske instrumenter: Indskud af midler i Nationalbanken på dag-til-
dag-basis samt køb af indskudsbeviser og lån mod sikkerhed i værdipapi-
rer. Danske penge- og realkreditinstitutter samt en række filialer af 
udenlandske kreditinstitutter udgør gruppen af pengepolitiske modpar-
ter. 

 
Plain vanilla 
Udtryk, der benyttes om standardiserede og simple produkter, fx ståen-
de lån og simple renteswaps. Se også Struktureret lån. 
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Primary dealer 
Primary dealere er finansielle institutioner, som efter aftale med udste-
der mod særlige rettigheder forpligter sig til at skabe likviditet og om-
sætning i specifikke statspapirer. Primary dealere har typisk eneret til at 
byde ved statspapirauktioner og forpligter sig normalt til at aftage en 
vis minimumsmængde på disse. Endvidere er primary dealere typisk for-
pligtet til bl.a. at bidrage til likviditeten på obligationsmarkedet ved 
løbende at stille bindende købs- og salgspriser på obligationer over for 
andre banker (market making). 

 
Primært marked 
Marked for nyudstedte obligationer. Se også Sekundært marked. 

 
Private placement 
Obligationslån eller andet lån, der udbydes til en begrænset kreds af 
købere, og som normalt ikke er børsnoteret. Se også Public issue. 

 
Public issue 
Obligationslån, der udbydes til offentligheden og er børsnoteret. Se 
også Private placement. 

 
Rating 
Kreditvurdering givet af kreditvurderingsinstitutter som fx Standard & 
Poor's og Moody's, jf. bilagstabel 9 og 10. 

 
Refinansieringsrisiko 
Risikoen for, at låntager må refinansiere afdrag på sin gæld i en periode 
med et forbigående højt generelt renteniveau eller i en periode, hvor 
låntagers specifikke lånevilkår er særligt dårlige.  

 
Rentefixing 
Porteføljemål som omfatter de afdrag, der forfalder inden for ét år, 
samt størrelsen af den variabelt forrentede gæld og swapporteføljen, 
hvorpå der fastsættes ny rente inden for ét år. Rentefixingen måler så-
ledes porteføljens renteeksponering over det følgende år opgjort på et 
givet tidspunkt.  

 
Rentestruktur 
Sammenhængen mellem rente og løbetid på værdipapirer. En stigende 
rentestruktur – dvs. hvor renter for værdipapirer med kort løbetid er 
lavere end renten på papirer med længere løbetid – betegnes som nor-
mal. Er rentestrukturen faldende, betegnes den som invers. 
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Repo 
Ved en repo (Repurchase Agreement) forstås en transaktion, hvor sæl-
ger/låntager mod betaling overdrager værdipapirer til en køber/lån-
giver. Ved aftalens indgåelse forpligter sælger/låntager sig samtidig til 
at tilbagekøbe papirerne til en på forhånd fastsat pris ved aftalens ud-
løb. I kontrakterne er repoen af juridiske/tekniske grunde defineret som 
salg og genkøb af værdipapirer, men reelt er der tale om lån mod sik-
kerhedsstillelse. Modparten i en sådan handel indgår en reverse repo, 
altså et pengeudlån mod sikkerhed i værdipapirer. 

 
Reverse dual currency bond 
Lån, som er optaget og afdrages i én valuta, mens forrentningen sker i 
en anden. Se også Dual currency-lån. 

 
Saxess 
Elektronisk handelssystem for obligationer og aktier, der bl.a. anvendes 
på Københavns Fondsbørs. 

 
Sekundært marked 
Marked for handel med obligationer efter de er udstedt i det primære 
marked. 

 
Serielån 
Lån, hvor gælden afdrages med lige store beløb ved hvert terminstids-
punkt. Da restgælden falder gennem lånets løbetid, bliver rentebetalin-
gerne og dermed den samlede ydelse mindre for hver termin. 

 
Sluteksponering 
Angiver valuta- eller renteeksponeringen på et lån opgjort efter swaps. 

 
Strategiske benchmarks 
Pejlemærker som anvendes i implementeringen af statsgældsstrategien. 
Der fastlægges fx strategiske benchmarks for låntagningens fordeling 
på 2-, 5- og 10-årige statspapirer og statsgældens varighed. 

 
Struktureret lån 
Et lån, der indeholder særlige vilkår, fx specielle indfrielsesvilkår eller 
indbyggede optioner, karakteriseres som et struktureret lån i modsæt-
ning til et plain vanilla-lån. 

 
Struktureret rente 
Kuponrente, der kan forekomme på et struktureret lån. 
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Stående lån 
Lån, der i sin helhed tilbagebetales på udløbsdagen. 

 
Swap 
En swap er en aftale mellem to parter om at bytte betalinger over en 
nærmere fastlagt periode. En swap udgør en selvstændig finansiel 
transaktion. 

Valutaswaps (currency swaps) benyttes til at omlægge gæld mellem for-
skellige betalingsvalutaer. Betalinger i én valuta byttes således til betalin-
ger i en anden valuta. Ved en valutaswap fra kroner til euro modtager 
staten fx en variabel kronerente og betaler en variabel eurorente. Mod-
parten forrenter og tilbagebetaler kronehovedstolen og modtager til 
gengæld betalinger på eurohovedstolen. Der er normalt udveksling af 
hovedstole både ved arrangementets start og afslutning. 

Renteswaps benyttes typisk til at omlægge gæld mellem fast og variabel 
rente. I en renteswap fra fast til variabel rente i kronemarkedet modtager 
staten fx en fast swaprente (fx 5- eller 10-årig) og betaler en variabel kro-
nerente. I modsætning til en valutaswap udveksles der ikke hovedstol 
mellem parterne i en renteswap. Hovedstolen på en renteswap er synte-
tisk og anvendes kun til at bestemme størrelsen af rentebetalingerne til 
de enkelte terminer. Hovedstolen i en renteswap betegnes oftest som den 
notionelle værdi i stedet for den nominelle værdi. Statens renteswaps 
indgås typisk som porteføljeswaps, dvs. uden tilknytning til specifik lånop-
tagelse. 

Den samlede værdi af en swap er som regel nul ved indgåelsen, men 
swappen kan efterfølgende antage positiv eller negativ værdi afhængig 
af markedsudviklingen i renter og valutakurser.  

 
Swap assignment 
Udtrykket anvendes, når en swap overtages af en anden modpart end 
den oprindelige. Formålet med transaktionen kan være at nedbringe 
den potentielle kreditrisiko på den oprindelige swapmodpart. 

 
Swaprente 
Swaprenten angiver den faste rente, som enten betales eller modtages i 
en renteswap mod henholdsvis modtagelse eller betaling af variabel 
rente (normalt Euribor for eurorenteswaps og Cibor for kroneren-
teswaps). 

 
Swap termination 
Når en swapaftale ophæves før egentligt udløb, bruges udtrykket, at 
den termineres. Det kan ske efter konkret aftale mellem parterne, eller 
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fordi der er indtruffet en begivenhed, der ifølge aftalen giver den ene 
part ret til at opsige swappen. Ved termination opgøres swappens mar-
kedsværdi, som herefter afregnes. 

 
Syndikeret obligationsudstedelse 
Obligationsudstedelse formidlet gennem et syndikat af banker typisk 
bestående af 2-4 lead managere og 4-6 co-lead managere. Lead mana-
ger er ansvarlig for koordination og distribution af den største del af 
udstedelsen, mens den resterende obligationsmængde afsættes gennem 
co-lead managere. Udstedelsen finder ofte sted ved hjælp af book buil-
ding, hvor lead managere og co-lead managere indhenter købstilbud fra 
investorerne. Når "bogen" af købstilbud er bygget op, foretager udste-
der prisfastsættelse og tildeling, som investorerne herefter kan accepte-
re. 

 
Tapsalg 
Løbende emission i samme serie. I Danmark udstedes statsgældsbeviser 
og –obligationer samt realkreditobligationer typisk ved tapsalg. Se også 
Auktion. 

 
Terminskontrakt 
Aftale om levering og betaling af varer, værdipapirer eller valuta på en 
fremtidig dato til en på aftaletidspunktet fastsat pris. 

 
Terminskurs 
Den på aftaletidspunktet fastsatte pris i en terminskontrakt om fremti-
dig levering af varer, værdipapirer eller valuta. 

 
Uamortisabelt lån 
Uendeligt løbende lån. Dvs. de eneste betalinger er de løbende kupon-
betalinger. Den danske stat har nogle få og små uamortisable lån fra 
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. 

 
Valutareserve 
Nationalbankens beholdning af nettoaktiver over for udlandet.  

 
Valørdato 
Afviklingsdato, dvs. den dato, hvor fx en værdipapirhandel afsluttes 
med levering af værdipapirer mod betaling. 
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Variabel rente 
En rente, der aftales at skulle variere som eller i takt med en anden ren-
tesats, der noteres på markedet med bestemte kortere mellemrum end 
lånets løbetid, typisk hver 3. eller hver 6. måned. 

 
Varighed 
Varighed angiver den gennemsnitlige rentebindingstid på en portefølje 
af finansielle aktiver eller passiver. Lang varighed på statsgælden er 
udtryk for lav risiko, da der i gennemsnit er mindre dele af renteom-
kostningerne, der tilpasses ændringer i renteniveauet. 

Varighed ses i andre sammenhænge også anvendt som udtryk for por-
teføljens kursfølsomhed. Jo højere varighed, jo højere kursfølsomhed.  

 
Vedhængende rente 
Vedhængende rente er betaling for den rente, der er påløbet et værdi-
papir siden sidste terminsdato. På det danske obligationsmarked handles 

der inkl. kupon. Køberen af værdipapiret betaler forholdsmæssig kupon 

til sælgeren for perioden fra sidste termin til købstidspunktet. Til gengæld 

får køberen hele den følgende kuponbetaling. 
 




