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INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Der har været store kursgevinster og positive 

afkast af obligationer de seneste årtier, fordi de 

lange renter er blevet ved med at falde. Progno

serne for både euroområdet og USA afspejler ikke 

en tro på, at vi er på vej mod en periode med 

langvarig stagnation, permanent ledig kapacitet 

i økonomien og vedvarende lav inflation. Det 

indikerer, at de lange renter ikke vil forblive på de 

senere års historisk lave niveauer. 

Der er risiko for store kurstab på beholdninger 

af lange obligationer, hvis de lange renter stiger 

fra det nuværende meget lave niveau. I artiklen 

ser vi på tidligere renteforløb under et konjunk

turopsving og forskellige scenarier for den frem

tidige udvikling i de lange renter. Der har tidligere 

været tilfælde, hvor den lange rente er steget 

meget på kort tid, fx i både 1994 og 1999, hvor 

den 10årige rente steg med over 2 procentpoint. 

I lyset af den aktuelt meget lille forskel mellem 

de lange og korte renter ses der både på scena

rier med en gradvis stigning i de lange renter og 

mere abrupte forløb. I USA forventer markedet en 

noget langsommere normalisering af pengepoli

tikken end den amerikanske centralbank, Federal 

Reserve. Det giver risiko for et stort hop opad i 

obligationsrenterne, hvis markedet tilpasser sig 

centralbankens forventninger. Rentestigningen 

kan have selvforstærkende effekter og blive kraf

tigere, hvis det får nogle investorer til at foretage 

brandudsalg af obligationer. Renteudviklingen i 

USA kan smitte af på udviklingen i euroområdet 

og Danmark.

Hvis de lange renter stiger, vil størstedelen af 

kurstab på obligationer i Danmark komme i pen

sionssektoren, som dog har en vis ”afdækning” af 

renterisiko via pensionsforpligtelser og finansiel

le instrumenter. Ifølge Finanstilsynet vil effekten 

ved en stigning på 0,7 procentpoint i de lange 

renter have en positiv effekt på egenkapitalen 

for pensionssektoren som helhed. Afkastet af 

pensionskassernes finansielle instrumenter kan 

dog variere meget afhængigt af størrelsen af en 

rentestigning. Der findes dog ikke fuldstændige 

oplysninger om effekten af større stigninger i 

den lange rente. Enkelte pensionsselskaber har 

indrapporteret til Finanstilsynet, at store rente

stigninger vil være det værst tænkelige scenarie 

for dem.

Ved en stigning i de lange renter vil danske 

pengeinstitutter på kort sigt lide tab på deres 

lange obligationsbeholdninger som andre in

vestorer. Det samme vil gælde for deres fast

forrentede udlån. På længere sigt vil en stejlere 

rentekurve potentielt kunne øge bankernes 

indtjening gennem en højere marginal mellem 

udlåns og indlånsrenter. Rentemarginalen har de 

senere år været presset af det lave renteniveau.

Hvis alt forløber gnidningsfrit, vil en gradvis 

normalisering af niveauet for de lange renter i 

USA og Europa ske i takt med forsat fremgang i 

økonomien, højere inflation og lavere arbejds

løshed. De realøkonomiske risici forbundet med 

normaliseringen knytter sig derfor til en situation, 

hvor der som følge af et stort forventningsskift i 

markedet pludselig sker en stigning i renteniveau

et uden en samtidig forbedring af økonomien. 
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Det kan isoleret set påvirke vækst og boligpriser 

negativt såvel i udlandet som i Danmark. 

Sammenfattende illustrerer scenarierne i artik

len, at såvel institutionelle og private investorer 

som kreditinstitutter i Danmark og udlandet kan 

risikere at stå over for betydelige tab på deres 

obligationsbeholdninger, hvis de lange renter 

stiger brat i forbindelse med en normalisering af 

renteniveauet. Det understreger behovet for, at 

både investorer og kreditinstitutter har fokus på 

risikostyring og er godt polstrede til at modstå 

eventuelle tab.

RENTER, KURSÆNDRINGER  
OG AFKAST AF OBLIGATIONER

Perioden siden begyndelsen af 1980’erne har  

været karakteriseret ved et mere eller mindre  

vedvarende fald i de lange renter og betydelige 

kursgevinster på obligationer i mange lande,  

jf. figur 1. I Danmark er de nominelle effektive  

renter på 10årige statsobligationer faldet fra  

over 20 pct. i begyndelsen af 1980’erne til under 

0,5 pct. i den første del af 2016.

Det langvarige rentefald må bl.a. ses i lyset af 

lavere inflationsforventninger som følge af lavere 

realiseret inflation. Desuden har den medføl

gende stabilitet i inflationsraterne skabt mindre 

10-årig statsobligationsrente og årlig forbrugerprisinflation i Danmark, Tyskland og USA Figur 1
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Anm.: Månedsobservationer. Renter på 10årige benchmarkobligationer. 
Kilde: Danmarks Nationalbank, Danmarks Statistik, Eurostat, Federal Reserve Economic Data, OECD og Abildgren (2012).

usikkerhed om fremtidige udsving i inflationen. 

Det har reduceret den risikopræmie for usikker

hed om den fremtidige inflationsudvikling, som 

er indeholdt i de lange renter. Det er dog værd 

at bemærke, at de lange renter stadig var relativt 

høje i midten af 1990’erne, selv om alle tre lande 

havde nået noget nær ”prisstabilitet” med årlige 

vækstrater i forbrugerpriserne i omegnen af 2 pct. 

Det afspejler, at der er en betydelig træghed  

i inflationsforventninger, som det ofte også findes 

i empiriske undersøgelser.

Totalafkastet af obligationer over en given 

investeringshorisont består af afkastet fra såvel 

kuponrente som kursgevinst/tab. Figur 2 viser de 

realiserede totalafkast på en 1årig horisont for 

10årige statsobligationer i Danmark, Tyskland og 

USA. Generelt har der været store positive total

afkast siden begyndelsen af 1980’erne som følge 

af det mere eller mindre konstant faldende ren

teniveau. Alene siden midten af 1990’erne har de 

1årige totalafkast i gennemsnit været på 67 pct. 

Det er dog også værd at hæfte sig ved de store 

udsving, der har været fra år til år. Siden midten af 

1990’erne har de 1årige totalafkast i de tre lande 

svinget mellem 15 og +25 pct.

Varighed anvendes ofte som et summarisk 

udtryk for, hvor følsom kursværdien af en obliga

tion eller obligationsportefølje er over for rente

ændringer. For en inkonverterbar fastforrentet 
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Realiserede 1-årige totalafkast på lange obligationer i Danmark, Tyskland og USA Figur 2
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Anm.: Månedsobservationer. Nominelle afkast. Beregnet ud fra renter på 10årige benchmarkobligationer. Det realiserede totalafkastet på en 
1årig horisont er beregnet approksimativt ud fra effektive renter og varigheder via Babcock (1984)’s formel: Realiseret totalafkast på 
tidspunkt t = effektiv rente på tid t  varighed på tid t * (effektiv rente på tid t + 1 år  effektiv rente på tid t). Tyskland dækker over det 
genforenede Tyskland siden juli 1990 og Vesttyskland i perioden før.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Eurostat, OECD og Abildgren (2012).

obligation beregnes varigheden som middeltids

punktet for betalingerne på obligationen opgjort 

til nutidsværdi, jf. Macaulay (1938). Varigheden 

udtrykker også, hvor meget en ændring i rente

niveauet alt andet lige påvirker obligationens 

kurs. Ved en varighed på fx 7 år vil kursværdien af 

en obligation approksimativt falde med 7 pct. ved 

en generel stigning i renteniveauet på 1 procent

point. Jo større varigheden på en obligationen er, 

desto mere følsom er kursværdien af obligationen 

over for renteændringer.

Der er rent matematisk en negativ sammen

hæng mellem varighed og renteniveau. Jo lavere 

renteniveauet er, desto længere er varigheden af 

fastforrentede obligationer.1 Kurstab på obliga

tionsbeholdninger som følge af en given rente

stigning i procentpoint er derfor større, såfremt 

renten stiger fra et lavt renteniveau sammenlignet 

med en rentestigning fra et højere renteniveau.

I takt med det faldende renteniveau gennem de 

seneste årtier er kursfølsomheden af lange obliga

1 Det skyldes, at betalinger, som forfalder på tidspunkter længere ude 
i fremtiden, udgør en større andel af nutidsværdien af obligationens 
betalingsrække, desto lavere renteniveauet er.

tioner steget markant. Med renter tæt på nul  

er varigheden på 10årige obligationer nu  

tæt på 10 år i Danmark og Tyskland mod omkring 

7 år i midten af 1990’erne, jf. figur 3. Der må for

ventes kurstab og lave eller negative totalafkast 

på beholdninger af lange obligationer ved en  

normalisering af renterne fra det nuværende  

meget lave niveau.

HVAD ER DET ”NORMALE”  
NIVEAU FOR DEN LANGE RENTE  
PÅ LIDT LÆNGERE SIGT?

Et afgørende spørgsmål er, hvad det ”normale” 

niveau for den lange rente vil være fremover. Den 

lange rente kan ses som et ”gennemsnit” af de 

forventede fremtidige korte renter tillagt en løbe

tidsafhængig risikopræmie (”løbetidspræmien”), 

der bl.a. afspejler usikkerhed om den fremtidige 

korte rente. 
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Varighed af 10-årige statsobligationer i Danmark, Tyskland og USA Figur 3
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik, OECD og Abildgren (2012).

HVAD BESTEMMER NIVEAUET  
FOR DEN KORTE RENTE?
Den fremtidige korte rente afhænger af den 

fremtidige udvikling i vækst og inflation. I littera

turen tales ofte om den såkaldte ”naturlige rente”. 

Det er den pengepolitiske ”ligevægtsrente”, der 

på mellemlangt sigt er konsistent med såvel fuld 

udnyttelse af produktionsfaktorerne som uændret 

inflation, jf. boks 1. Den naturlige rente består af 

to dele: en inflationsdel og en realrentedel, hvor 

sidstnævnte kan approksimeres med økonomiens 

potentielle reale vækstrate. Faldende potentielle 

vækstrater har over tid bidraget væsentligt til et 

fald i den naturlige rente, jf. Laubach og Williams 

(2003, 2015). Det historiske gennemsnit for de 

pengepolitiske renter er dermed ikke nødven

digvis altid en god indikator for det fremtidige 

niveau.  

Federal Open Market Committee, FOMC, i 

Federal Reserve offentliggør jævnligt prognoser 

for vækst, inflation og pengepolitiske rente i USA 

på både kort og mellemlangt sigt. Medianestima

tet for niveauet for den pengepolitiske rente om 

fem år er i den seneste prognose på 3,3 pct., jf. 

figur 4. Niveauet er gradvist nedjusteret fra 4,25 

pct. i 2012. De lavere renteforventninger afspejler 

en nedjustering af estimatet for den potentielle 

vækstrate over samme periode fra omkring 2,7 til 

2,0 pct. FOMC’s prognose for inflationen efter fem 

år har ligget nogenlunde fast på 2 pct. p.a. 

Sammenligner man de mellemfristede prog

noser fra centralbanker (ECB og Federal Reserve), 

private prognosemagere samt Den Internationale 

Valutafond, IMF, er der konsensus om en real

vækst på 1,5-2,5 pct. og en inflation på 1,5-2,5 

pct., jf. figur 5. Vækst og inflation forventes at  

blive højere i USA end i euroområdet. Det afspej

ler dels, at USA er længst fremme i opsvinget, dels 

at den potentielle vækst vurderes at være højere 

for den amerikanske økonomi end for euroområ

det på grund af forskelle i befolkningsudvikling.

Prognoserne for både euroområdet og USA 

afspejler således ikke en tro på, at vi er på vej 

mod en periode med langvarig stagnation og 

permanent ledig kapacitet i økonomien. Tages der 

yderligere højde for inflationsforventningerne, er 

konsensus, at de pengepolitiske renter vil norma

lisere sig på et betydeligt højere niveau end det 

nuværende. Baseret på vækst- og inflationspro

gnoserne i figur 5 fås implicit en naturlig rente på 

34 pct. Til sammenligning har gennemsnittet for 

den pengepolitiske rente i USA siden 1980 været 

ca. 5 pct. Det naturlige niveau for de korte renter 

kan grundet forskelle i demografiske forhold for
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Den naturlige rente Boks 1

Den såkaldte ”naturlige rente” er et centralt begreb i 

teorierne for det langsigtede niveau for den korte rente, 

jf. Pedersen (2015). Litteraturen definerer begrebet lidt 

forskelligt, men i det følgende vil den naturlige rente være 

defineret som den pengepolitiske rente, der på mellemlangt 

sigt er konsistent med en samfundsmæssig produktion på 

det potentielle niveau og uændret inflation. Den potentielle 

produktion er den mulige produktion ved en fuld udnyttelse 

af produktionsfaktorerne. Begrebet naturlig rente er tæt 

knyttet til den ligevægtsrente for opsparing og investerin

ger, som vil være gældende ved fravær af forbigående stød 

til økonomien. 

Den naturlige rente består af to komponenter: en 

inflationsdel og en realrentedel. Den fremtidige inflation vil 

normalt svare til centralbankernes inflationsmålsætning. På 

grund af fastkurspolitikken har Danmark indirekte adapteret 

det samme inflationsmål som Den Europæiske Centralbank, 

ECB. Det går på en årlig inflation på under, men tæt på 2 

pct. Federal Reserve har ligeledes et inflationsmål på 2 pct. 

Inflationsdelen af den naturlige rente vil være nogenlunde 

konstant, såfremt der er troværdighed omkring inflations

målet og de langsigtede inflationsforventninger dermed er 

forankrede. Det har gjort sig gældende de senere år, selv om 

der har været en svag tendens til faldende inflationsforvent

ninger.

Der er flere årsager til, at centralbankerne har valgt at 

definere prisstabilitet som en inflation på et par procent 

snarere end en inflation på nul (prisniveaustabilitet). Det kan 

for det første være lettere at skabe rum for nødvendige real

lønstilpasninger i virksomheder, sektorer og økonomien som 

helhed, såfremt der er en vis positiv inflation. Det skyldes, at 

de nominelle lønninger ofte er stive nedadtil, jf. Kristoffersen 

(2016). På tilsvarende måde kan en vis positiv inflation lette 

tilpasninger af relative priser på varer og tjenester. For det 

andet skaber et positivt inflationsmål et større manøvrerum 

for pengepolitiske lempelser, før den nedre grænse for den 

nominelle rente nås. For det tredje kan der erfaringsmæssigt 

være visse måleproblemer ved at anvende forbrugerprisin

dekset som udtryk for inflationsudviklingen som følge af 

manglende hensyntagen til alle teknologiske fremskridt og 

kvalitetsforbedringer, jf. Boskin (1998). Det giver en tendens 

til, at forbrugerprisindekset overvurderer den reelle inflation. 

Niveauet for realrentedelen af den naturlige rente varie

rer over tid og er bestemt af en række faktorer, der påvirker 

investeringer og opsparing. Den vigtigste faktor er økonomi

ens potentielle vækstrate: Hvis forventningerne til den frem

tidige vækst og dermed indkomst er høj, vil husholdninger

ne mindske opsparingen for at udjævne forbruget over tid. 

En højere vækst vil ligeledes give et højere forventet afkast 

og dermed øge virksomhedernes tilskyndelse til at investere 

(øget efterspørgsel efter opsparede midler). Begge dele vil 

bidrage til at øge renten. Der er dermed en tæt sammen

hæng mellem vækstraten på længere sigt og realrenten. 

Realrentedelen af den naturlige rente afhænger ud over den 

potentielle vækst ligeledes af en tidspræferencepræmie.1 

Det afspejler, at husholdningerne alt andet lige foretrækker 

forbrug i dag frem for i morgen.

Samlet set kan den nominelle naturlige rente approksi

meres som summen af den fremtidige inflation, vækst og 

tidspræferencepræmien. Det er ikke muligt at observere 

niveauet for den naturlige rente. Den må i stedet estimeres. 

Det giver skøn, som afhænger af de antagelser, der foreta

ges i forbindelse med beregningerne. På tværs af studier 

finder man dog, at den naturlige rente er faldet betydeligt 

de seneste årtier, fx Laubach og Williams (2003, 2015). 

Dette kan delvist tilskrives faldende inflationsforventninger i 

perioden. 

Faldet i de nominelle renter er dog større end det, som 

kan tilskrives udviklingen i inflationen. Det indikerer, at der 

de seneste årtier ligeledes har været et gradvist fald i real

renten. Der er endvidere flere studier, som dokumenterer, 

at der er sket en konvergens af de pengepolitiske renter på 

tværs af lande. Renterne bestemmes derfor i stigende grad 

af fælles globale faktorer, jf. IMF (2014). 

Der kan være flere faktorer bag de seneste årtiers real

rentefald i de udviklede økonomier. For det første er der sket 

en nedgang i såvel produktivitets som befolkningsvækst. 

For det andet er der en række faktorer, som samlet set har 

påvirket opsparingsforholdene og dermed tidspræferen

cepræmien og realrenten i mere ubestemt retning. I Kina 

og andre vækstøkonomier er opsparingen blevet øget 

betragteligt. I takt med at store årgange fremover går på 

pension, kan denne tendens forventes at vende. Budgetun

derskud i de udviklede økonomier og opbygning af store 

valutareserver i vækstøkonomier i 2000’erne har bidraget 

til henholdsvis at mindske og øge den globale offentlige 

opsparing. Stigende ulighed kan ligeledes have bidraget til 

øget opsparingen, hvis den marginale forbrugstilbøjelighed 

er faldende i indkomstniveauet. 

Det er vanskeligt at føre ekspansiv pengepolitik i en 

situation med meget lave naturlige renter. Dette gælder 

særligt, hvis den naturlige rente er tæt på 0 pct. eller endda 

negativ. Det kan her være svært at nedsætte den penge

politiske rente til et niveau, der i tilstrækkeligt omfang vil 

virke stimulerende på økonomien. Problemet forstærkes ved 

faldende inflation eller egentlig deflation, idet realrenten 

dermed stiger. En sådan situation med langvarig lavvækst 

betegnes som ”secular stagnation” – et begreb, som blev 

genintroduceret af Larry Summers i en tale til IMF i 2013.2 

Tror man på dette scenarie, vil implikationen være et vedva

rende lavt renteniveau – også på mellemlangt sigt. De fleste 

prognoser fra markedsdeltagere og centralbanker er dog 

mere optimistiske. 

1. Ifølge økonomiske vækstteori (fx i en såkaldt Ramsey (1928)model) er realrenten, � , givet som � = 1 σ  g� ��, hvor σ er den intertemporale 

substitutionselasticitet, g� er realvæksten i BNP og � er tidspræferencepræmien. Substitutionselasticiteten estimeres typisk til at være omkring 

1 og tidspræferencepræmien relativt beskeden.

2. Summers (2013).
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ventes at være højere i USA end i euroområdet, og 

normaliseringen mod det naturlige niveau vil ske 

hurtigere i USA på grund af lavere arbejdsløshed. 

HVAD BESTEMMER NIVEAUET  
FOR DEN LANGE RENTE?
Tages udgangspunkt i forventningsteorien, kan 

den lange rente tilnærmelsesvist ses som et 

gennemsnit af forventningerne til de fremtidige 

korte renter tillagt en løbetidspræmie. Hvis fx den 

1årige rente over de næste ti år i gennemsnit er 

3 pct., og løbetidspræmien er på ca. 0,5 pct., så er 

den 10årige rente på 3,5 pct. Antages det, at  

de pengepolitiske renter bevæger sig omkring den 

naturlige rente i takt med konjunkturerne, vil det 

hovedsageligt være niveauet for den naturlige 

FOMC’s prognoser for rente og vækst Figur 4
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Kilde: Federal Reserve.

Vækst- og inflationsprognoser på mellemlangt sigt Figur 5
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rente, som på langt sigt har betydning for de 

lange renter. På kortere sigt kan såvel de lange 

som de korte renter dog afvige betydeligt fra 

det naturlige niveau, hvilket afspejler sig i stærkt 

tidsvarierende løbetidspræmier.

Hverken forventningerne til de fremtidige korte 

renter eller løbetidspræmier kan observeres direk

te. I stedet må de estimeres ved brug af rente

modeller, som kan give forudsigelser for udvik

lingen i renterne baseret på bl.a. den historiske 

renteudvikling og rentestrukturen i dag.2

Normalt estimeres løbetidspræmier til at være 

positive. Det er et udtryk for, at investorerne nor

malt kræver et positivt ekstraafkast for at holde en 

obligation med lang løbetid i forhold til løbende 

at investere i obligationer med korte løbetider. 

Den 10årige løbetidspræmie på amerikanske 

statsobligationer har ifølge estimater baseret  

på modellen af Adrian mfl. (2013) været knap  

1 pct. i gennemsnit for perioden 19992008.3 Efter 

finanskrisen er estimater for løbetidspræmierne  

i de fleste lande faldet betydeligt. Med modellen 

i Adrian mfl. (2013) estimeres sågar en negativ 

10årig løbetidspræmie for amerikanske stats

obligationer i 1. halvår 2016. Lemke og Vladu 

(2014) har ligeledes estimeret negative løbetids

præmier for euroområdet fra 2012 og frem. 

Benyttes FOMCmedlemmernes 5års median 

estimat på 3,3 pct. for den pengepolitiske rente 

som en indikation for den fremtidige naturlige 

rente i USA, vil den langsigtede amerikanske 

10årige rente være i omegnen af 4,3 pct., hvis 

løbetidspræmierne vender tilbage til deres før 

kriseniveauer. Dette skal ses i forhold til et niveau 

på under 2 pct. i den første del af 2016. 

Estimater for løbetidspræmier på danske stats  

obligationer kan findes i Christensen mfl. 2016). 

Heraf fremgår det, at den 10årige løbe tids

præmie i perioden 19992008 i gennemsnit var ca.  

1,3 pct. Til sammenligning estimeredes den 10 

årige løbetidspræmie på danske statsobligationer 

til at være godt 0,1 pct. i begyndelsen af 2016. 

Antages en lidt lavere langsigtet naturlig rente i 

euroområdet end i USA, fx 3 pct., opnås ligeledes 

2 Brugen af modeller betyder, at estimatet for løbetidspræmierne kan 
variere alt afhængigt af de antagelser, der foretages i forbindelse 
med beregningerne. I visse tilfælde kan forskellene være betydelige, 
jf. Swanson (2007).

3  På trods af at forskellige modeller kan give anledning til forskellige 
løbetidspræmier, ligger estimaterne fra Adrian mfl. (2013) relativt tæt 
op ad estimater fra andre modeller, bl.a. Kim og Wright (2005).

en langsigtet 10årig rente i omegnen af 4,3 pct.  

i Danmark. Dette er markant højere end det nu

værende niveau på under 0,5 pct.

OVERVEJELSER OMKRING EN 
MULIG NORMALISERING AF 
RENTENIVEAUET

I euroområdet er 3månedersforwardrenter 

negative frem til 2020. Det indikerer, at markedet 

forventer lave pengepolitiske renter i euro  

om rådet i lang tid endnu. På trods af, at Federal  

Reserve, Fed, i december 2015 hævede målet for 

den penge politiske rente for første gang siden 

2006, forventer markedet på tilsvarende vis kun 

en langsom opstramning af pengepolitikken i 

USA. Den forventede opstramning er noget lang

sommere end den, som er afspejlet i FOMCmed

lemmernes median prognose, jf. figur 6 (venstre). 

Ukonventionel ekspansiv pengepolitik, såsom 

opkøb af lange obligationer, har bidraget til lave 

lange renter ved at reducere løbetidspræmierne. 

Studier viser, at det især er gennem en påvirkning 

af løbetidspræmierne, at den lempelige penge

politik i kølvandet på finanskrisen har påvirket 

de lange renter, jf. bl.a. Gagnon mfl. (2011) samt 

Joyce mfl. (2011). Løbetidspræmierne er i dag 

betydeligt under deres førkriseniveauer i både 

Danmark og USA, jf. figur 6 (højre).

En vurdering af den fremtidige udvikling i løbe

tidspræmierne er vigtig, såfremt der skal opstilles 

scenarier for en normalisering af renteniveauet. 

Litteraturen finder generelt, at centralbankers 

opkøbsprogrammer er hovedårsagen til de aktu

elt meget lave løbetidspræmier. Lav usikkerhed 

om den fremtidige pengepolitik i kølvandet på 

finanskrisens store recession har dog også bidra

get til faldet. I et scenarie, hvor pengepolitikken 

normaliseres, og der er usikkerhed omkring den 

fremtidige pengepolitik, kan en reversering af 

effekten fra begge disse forhold tænkes at føre til 

større løbetidspræmier og dermed højere lange 

renter i årene fremover. 
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ERFARINGER FRA TIDLIGERE PERIODER  
MED PENGEPOLITISKE STRAMNINGER
For at vurdere, hvordan renterne kan tænkes at 

udvikle sig i forbindelse med en normalisering af 

pengepolitikken, er det nyttigt at se på historiske 

erfaringer. Der tages udgangspunkt i erfaringerne 

fra USA, hvor den første pengepolitiske stramning 

er forekommet efter krisen, og opkøbsprogram

merne er sat på hold. På sigt er det Feds mål kun 

at holde finansielle aktiver i det omfang, det er 

nødvendigt for at kunne foretage en effektiv  

implementering af pengepolitikken. 

Fra 1990 til i dag har Fed været igennem tre  

cykler, hvor målet for dag til dagrenten på interbank

markedet, federal funds rate, blev hævet. Det drejer 

sig om årene 1994-95, 1999-2000 og 2004-06, jf. figur 

7. Derudover hævede Fed lige ledes målet for fede

ral funds rate med 25 basispoint i december 2015. 

I både 1994 og 1999 steg den 10årige nul

kuponrente med over 2 procentpoint, mens den 

ikke steg mærkbart i 200406. Sidstnævnte udvik

ling skete på trods af, at de pengepolitiske renter 

blev øget bety deligt mere end under de foregåen

de cykler. Der har indtil nu ikke været nogen synlig 

effekt på den 10årige rente af den enlige rente

stigning i december 2015.

Ændringerne i den 10årige rente kan dekompo

neres i et bidrag fra ændringer i forventningerne 

til de fremtidige korte renter og et bidrag fra 

ændringer i løbetidspræmier, jf. figur 8. Som det 

fremgår, har højere forventninger til de fremtidi

ge korte renter historisk set været den primære 

drivkraft bag stigninger i den 10årige rente. 

Dette var særligt tilfældet i 1994, hvor markedet 

blev overrasket over, hvor meget Fed strammede 

pengepolitikken. 

Der har ikke været en tendens til, at løbetids

præmierne systematisk er steget under tidligere 

perioder med en stramning af pengepolitikken. 

De faldt sågar kraftigt omkring stramningen i 

2004. Det illustrerer, at der er en stærkt tidsaf

hængig variation i løbetidspræmierne.

Det såkaldte ”Taper Tantrum”, som fandt sted i 

maj 2013, understreger denne pointe yderligere. 

Her steg den 10årige nulkuponrente for ameri

kanske statsobligationer med ca. 1,5 procentpoint 

på fire måneder. Baggrunden var, at den davæ

rende chef for Fed, Ben Bernanke, indikerede, at 

Fed ville mindske opkøbet af obligationer senere 

på året, betinget af en fortsat bedring af den ame

rikanske økonomi.4 Dette førte til, at investorer 

solgte ud af lange amerikanske obligationer,  

4 Jf. Ben Bernankes tale (testimony) ved den amerikanske kongres den 
22. maj 2013. 

Drivkræfter bag lave lange renter i USA Figur 6
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Kilde: Bloomberg, Adrian mfl. (2013) og Christensen mfl. (2016).
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Federal Reserves mål for den pengepolitiske rente  
og renten på 2- og 10-årige amerikanske statsobligationer

Figur 7
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Anm.: Som mål for den pengepolitiske rente er benyttet midtpunktet for Federal Reserves mål for federal funds rate. Statsobligationsrenter er 
nulkuponrenter fra Gürkaynak mfl. (2007).

Kilde: Bloomberg og Gürkaynak mfl. (2007).

hvilket fik renterne til at stige kraftigt. Hele rente-

stigningen kunne forklares af stigende løbetids

præmier, jf. figur 8 (højre). I samme periode steg 

løbetids præmien på 10årige danske statsobliga

tioner med ca. 60 basispoint. Det kunne indikere,  

at investorer på globalt plan solgte ud af lange 

obligationer. Det er en yderligere indikation af, at 

centralbankers opkøbsprogrammer udgør en stor 

del af forklaringen på de nuværende lave løbetids

præmier. Det kan derfor ikke udelukkes, at løbe

tidspræmierne vil stige fra deres nuværende lave 

niveauer i forbindelse med en normalisering  

af pengepolitikken. 

SCENARIER FOR EN 
NORMALISERING AF 
RENTENIVEAUET

På baggrund af det foregående ses der i det 

følgende på en række hypotetiske scenarier for 

en normalisering af renteniveauet. Ændringen i de 

lange renter antages at komme dels fra ændrede 

forventninger til de fremtidige korte renter, dels 

fra ændringer i løbetidspræmierne. Scenarierne er 

baseret på flere forsimplende antagelser og skal 

alene ses som en illustration af nogle få blandt 

mange mulige forløb.

I udgangspunktet baseres scenarierne på 

erfaringer fra USA. Her er den pengepolitiske 

stramning efter krisen allerede indledt, og central

bankens opkøbsprogrammer er sat på hold. Ud

viklingen i USA kan give en indikation af, hvordan 

de lange renter kan udvikle sig, når tidspunktet for 

en normalisering af pengepolitikken i euroområ

det indtræder. Det kan desuden ikke udelukkes,  

at der vil være en selvstændig afsmitning fra rente

udviklingen i USA på udviklingen i de lange renter 

i euroområdet. 

SCENARIER FOR UDVIKLINGEN I DE KORTE  
RENTER SAMT LØBETIDSPRÆMIERNE
Historisk er løbetidspræmierne som nævnt ikke 

steget systematisk, når pengepolitikken er blevet 

strammet. Det aktuelt meget lave niveau for løbe

tidspræmierne er for en stor dels vedkommende 

drevet af den ukonventionelle pengepolitik. Det 

medfører en risiko for, at løbetidspræmierne kan 

stige, når pengepolitikken normaliseres. En even

tuel stigning vil imidlertid afhænge af flere for
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hold, særligt udfasningen af den ukonventionelle 

pengepolitik og forventningerne hertil.

Vi tager udgangspunkt i to mulige scenarier for 

udviklingen i løbetidspræmierne: 

1. Et ”løb mod udgangen”scenario, hvor pengepo

litikken strammes, og hvor de finansielle marke

der bliver i tvivl om den fremtidige pengepolitik. 

Det kan få investorer til at sælge kraftigt ud af 

obligationer; de ”løber mod udgangen”. Løbe

tidspræmien antages kortvarigt at stige kraftigt, 

hvorefter den konvergerer tilbage imod førkrise 

niveauet på knap 1 procentpoint, jf. figur 9. 

Scenariet er baseret på, at effekterne fra den 

ukonventionelle pengepolitik forsvinder hurtigt, 

og at likviditeten på de finansielle markeder i 

perioder pludselig kan tørre ud, jf. IMF (2015).5 

Stigningen til omkring 1,75 pct. vil kortvarigt 

bringe løbetidspræmien op omkring det niveau, 

som blev observeret under finanskrisen, hvor 

usikkerheden og risikoaversionen på de finan

sielle markeder var særdeles høj. 

5  IMF (2013) estimerede, at opkøbsprogrammer foretaget af Fed, den 
lavere volatilitet på de finansielle markeder samt lavere usikkerhed 
om den fremtidige pengepolitik havde ført til at fald på ca. 1,7 pro
centpoint i løbetidspræmien på 10årige amerikanske statsobligatio
ner fra 2008 til 2013. 

2. Det andet scenarie er baseret på en antagelse 

om ”langsom tilbagevenden” for løbetids

præmierne til førkriseniveauet. Dette bygger 

på, at den ukonventionelle pengepolitik kun 

langsomt forventes at blive udfaset, hvorved 

de midlertidige effekter herfra kun forsvinder 

langsomt, jf. figur 9.6

Til sammenligning steg løbetidspræmien til  

omkring 1,4 procentpoint under ”Taper Tantrum” 

i forsommeren 2013. ”Løb mod udgangen”scena

riet er således hårdere end dette på kortere sigt. 

Det skal ses i lyset af antagelsen om, at markeds

deltagerne ligeledes bliver i tvivl om banen for de 

fremtidige renter. Det var ikke var tilfældet i maj 

2013, jf. figur 8 (venstre).

Udgangspunktet for ændringerne i løbetids

præmierne er i begge tilfælde en revurdering af 

markedets forventninger til de fremtidige korte 

renter. Det antages således i begge tilfælde, at 

markedsforventningerne øges, så de kommer på 

6  Det eksakte udfasningsforløb er ukendt og vil afhænge af udviklingen 
i finansielle og økonomiske forhold, jf. https://www.federalreserve.
gov/monetarypolicy/policynormalization.htm. Der regnes i scenariet 
på at 3 pct. af gabet i løbetidspræmien op til dets førkriseniveau 
lukkes pr. måned, svarende til at løbetidspræmien efter tre år har 
foretaget over 60 pct. af den samlede tilpasning tilbage til et niveau 
på 1 pct.

Dekomponering af renteændringer omkring pengepolitiske stramninger i USA Figur 8

Ændringer i forventninger til fremtidige korte renter Ændringer i 10-årig løbetidspræmie
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Anm.: Det er ændringer i nulkuponrenter, som betragtes. Nulkuponrenter er baseret på amerikanske statsobligationer og stammer fra Gürkay
nak mfl. (2007). Løbetidspræmier stammer fra Adrian mfl. (2013), som benytter en femfaktormodel til at dekomponere renterne i en del, 
som skyldes forventede fremtidige korte renter, og en som skyldes løbetidspræmier. Ændringer i forventningerne til den gennemsnitlige 
fremtidige korte rente over en 10årig horisont er udregnet som forskellen mellem den 10årige løbetidspræmie og den 10årige nul
kuponrente.

Kilde: Adrian mfl. (2013), Gürkaynak mfl. (2007) og egne beregninger.

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/policy-normalization.htm
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/policy-normalization.htm
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linje med en rentebane svarende til FOMCmed

lemmernes medianforventninger. Efter at marke

det har revurderet sit syn på de fremtidige renter, 

antages det, at de korte renter følger denne bane, 

og at yderligere påvirkning på de lange renter 

fra denne kanal derfor ikke forekommer. Effekten 

fra en ændring i forventningerne er således en 

engangseffekt i de viste scenarier, og det antages, 

at FOMCmedlemmerne har ret i deres renteforud

sigelser. Disse antagelser er en kraftig forsimpling 

og har alene til formål at illustrere, hvor meget 

renterne kan ændres som følge af en revision af 

forventningerne til den fremtidige pengepolitik. 

Både effekten fra en højere løbetidspræmie 

samt højere forventninger til de fremtidige korte 

renter vil tendere til at øge de lange renter. Under 

de to scenarier vil udviklingen i den 10årige 

nulkuponrente for amerikanske statsobligationer 

være meget forskellig på det korte sigt, mens de 

konvergerer til det samme langsigtsniveau, jf. figur 

10. Endelig er det illustreret, hvorledes udviklingen 

vil være i den 10årige nulkuponrente, såfremt den 

er i overensstemmelse med forwardkurven. Under 

visse antagelser kan dette tolkes som markedets 

forventning til de fremtidige lange renter. 

Scenarier for udviklingen i den 10-årige løbetidspræmie på amerikanske statsobligationer Figur 9
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Anm.: ”Løb mod udgangen”scenariet er baseret på en reversering af løbetidspræmien til førkriseniveauet på knap 1 pct. Initialt stiger løbe
tidspræmien kraftigt på grund af øget usikkerhed omkring den fremtidige pengepolitik og lav likviditet på obligationsmarkederne i kri
setider. ”Langsom tilbagevenden” bygger på, at opkøbsprogrammerne gradvist nedtrappes, og at markedsdeltagerne langsomt tilpasser 
deres porteføljer; der regnes med, at 3 pct. af gabet i løbetidspræmien lukkes pr. måned, svarende til at løbetidspræmien efter tre år har 
foretaget over 60 pct. af den samlede tilpasning. Løbetidspræmieestimater er baseret på Adrian mfl. (2013) med data pr. 14. april 2016.

Kilde: Adrian mfl. (2013), IMF (2013) og egne beregninger.

TOTALAFKAST UNDER  
DE FORSKELLIGE SCENARIER
For at illustrere effekten af rentestigningerne  

under de forskellige scenarier, betragtes udvik

lingen i afkastet på en 10årig amerikansk stats

obligation med en kuponrente på 2 pct. over hele 

obligationens løbetid. Det antages, at en investor 

køber obligationen, hvorefter renterne tilpasses  

i henhold til scenarierne i figur 10. 

I scenariet, hvor markedsforventningerne tilpas

ses FOMCmedlemmernes, og investorerne ”løber 

mod udgangen”, vil der være et øjeblikkeligt kur

stab på over 20 pct., jf. figur 11. Herefter har mar

kedets forventninger tilpasset sig den fremtidige 

rentesti, og løbetidspræmien vil gradvist falde til 

sit førkriseniveau. Faldet i løbetidspræmien giver 

ejeren af obligationen et totalafkast på over 7 pct. i 

år 1, herefter opnås positive 1årige totalafkast på 

mellem 0 og 5 pct. i resten af obligationens løbetid. 

I scenariet, hvor løbetidspræmierne langsomt 

vender tilbage og forventningerne til den fremti

dige pengepolitik tilpasses, vil der indledningsvist 

være et kurstab og negative totalafkast. Også her 

bevirker de højere renter, at de 1årige totalafkast 

over tid bliver positive. 
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Initialt kurstab og udvikling i 1-årige totalafkast på 10-årig amerikansk statsobligation  
i obligationens løbetid i de forskellige scenarier

Figur 11
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Anm.: Se figur 10. Obligation med kuponrente på 2 pct. Totalafkast for en given periode er udregnet som den periodes kuponbetaling + kurs
ændring divideret med sidste periodes kurs. Totalafkast til tidspunkt 0 angiver det øjeblikkelige kurstab, som forekommer, når renterne 
tilpasses i henhold til scenarierne i figur 10. De stiplede linjer angiver det gennemsnitlige og lavest observerede 1-årige totalafkast på en 
10årig amerikansk statsobligation siden 1995.

Kilde: Adrian mfl. (2013), Gürkaynak mfl. (2007), IMF (2013) og egne beregninger.

Scenarier for udviklingen i 10-årige amerikanske nulkuponrenter Figur 10
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Anm.: FOMC’s forventninger er udledt på baggrund af FOMCmedlemmernes median forventninger til det fremtidige mål for federal funds 
rate, se figur 6. ”Langsom tilbagevenden” og ”Løb mod udgangen” refererer til scenarier for udviklingen i løbetidspræmierne, se figur 9. 
”Renter følger forwardkurven” gengiver den 10årige forwardrente i dag, om 1 år, 2 år osv.

Kilde: Adrian mfl. (2013), Gürkaynak mfl. (2007), IMF (2013) og egne beregninger.



DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL, 2016 77

I scenariet, hvor renterne følger forwardkurven 

(dvs. løbetidspræmien antages uændret og 

dermed ikke vender tilbage til tidligere niveauer), 

vil de 1årige totalafkast være små, men positive 

igennem hele perioden. 

Alternativt kunne man vælge at se på en situ

ation, hvor der i hver periode købes en 10årig 

obligation, som sælges efter 1 år, hvorefter total

afkastet evalueres, jf. figur 12. Her fås i scenariet 

med ”løb mod udgangen” et negativt totalafkast 

i år 1 på 14 pct. Det er lidt mindre end det initiale 

kurstab på 20 pct. på grund af kuponrente og et 

fald i løbetidspræmien efter den initiale kraftige 

stigning heri.

På trods af den fortsat lempelige pengepolitik 

i euroområdet kan spillovereffekter fra stigende 

løbetidspræmier i USA være medvirkende til at 

øge de lange renter i euroområdet og dermed 

Danmark. Givet de nuværende meget lave rente

niveauer kan dette generere betydelige tab på 

obligationsbeholdninger, jf. boks 2.

IMPLIKATIONER FOR INVESTORER  
I LANGE OBLIGATIONER 

Udviklingen i totalafkast i de ovenstående scena

rier illustrerer, at såvel institutionelle og private 

investorer som kreditinstitutter i Danmark og 

udlandet kan risikere at stå over for betydelige 

tab på deres obligationsbeholdninger i forbin

delse med en normalisering af renteniveauet. Det 

er derfor vigtigt have fokus på risikostyring og 

de nødvendige buffere eller afdækning til at stå 

imod eventuelle rentestigninger, jf. ECB (2015). 

Stigningerne i de lange renter kan forekomme 

hurtigt og uventet. Ved stigende renter fra et lavt 

niveau kan selvforstærkende effekter forekomme, 

således at renterne kan stige mere end fundamen

tale forhold umiddelbart tilsiger. Dette kan bl.a. 

skyldes porteføljeallokeringer fra investorer, som 

har et vist mål for renterisikoen i deres porteføljer, 

herunder pensionsselskaber. Når renterne stiger 

fra et lavt niveau, kan varigheden på konver

terbare realkreditobligationer stige markant, jf. 

Mogensen (2002). Den højere varighed betyder, 

at renterisikoen i disse investorers porteføljer skal 

justeres. Dette kan fx ske ved at sælge ud af andre 

Udvikling i 1-årige totalafkast på 10-årige amerikanske  
statsobligationer i de forskellige scenarier

Figur 12
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Anm.: Se figur 10. Det antages, at der i hver periode købes en 10-årig obligation, som sælges efter 1 år, hvorefter totalafkastet evalueres. Total
afkastet for en given periode er udregnet som periodens kuponbetaling + kursændring divideret med sidste periodes kurs. De stiplede 
linjer angiver det gennemsnitlige og lavest observerede 1årige totalafkast på en 10årig amerikansk statsobligation siden 1995.

Kilde: Adrian mfl. (2013), Gürkaynak mfl. (2007), IMF (2013) og egne beregninger.
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Scenarier for euroområdet Boks 2

Pengepolitikken i euroområdet er længere fra en begynden

de normalisering end i USA. ECB øger stadig sin balance 

via opkøbsprogrammer, og de pengepolitiske renter er 

blevet nedsat flere gange inden for de seneste år. De 1-årige 

forwardrenter baseret på AAAratede statsobligationer fra 

euroområdet er negative indtil knap fire år ude i fremtiden. 

Det synes at indikere, at markedet forventer meget lave 

pengepolitiske renter lang tid endnu.

ECB’s og IMF’s prognoser peger ikke på, at vi er på vej 

mod en periode med langvarig stagnation med vedvarende 

lave renter i euroområdet. Deres prognoser for mellemfristet 

vækst og inflation peger snarere på en naturlig rente på et 

niveau på omkring 3 pct. Det er ikke umiddelbart konsistent 

med markedsforventningerne – selv efter hensyntagen til 

løbetidspræmier. Løbetidspræmierne på europæiske stats

obligationer er som i USA meget lave og betydeligt under 

deres førkriseniveauer. Lemke og Vladu (2014) estimerer 

løbetidspræmien for en 10årig Eoniaswaprente til at have 

været negativ i det meste af 2012 og frem, ligesom estimater 

for 10årige løbetidspræmier på danske statsobligationer er 

lave, jf. figur 6. 

På trods af den fortsat lempelige pengepolitik, kan de lange 

renter altså stige, såfremt forventningerne til de fremtidige 

korte renter og/eller løbetidspræmierne ændrer sig. End

videre kan afsmitning fra rentenormaliseringen i USA ikke 

udelukkes. 

På baggrund af ovenstående ses nedenfor på tre scenarier:

1. Normalisering af pengepolitik og reversering af løbetids
præmier: Pengepolitikken forventes at normaliseres over 

de kommende ti år til et niveau på 3 pct., og løbetids

præmierne udvikler sig som i scenarie 2.1

2. Reversering af løbetidspræmier: Den 10årige løbetids

præmie springer 60 basispoint, hvorefter den kon

vergerer til dens førkriseniveau på 1,28 pct.2

3. Følger forwardkurven: De fremtidige renter følger 

forwardrenterne.

Udviklingen i den 10årige nulkuponrente i euroområdet un

der de forskellige scenarier er illustreret i figuren nedenfor 

til venstre, mens totalafkastet i obligationens løbetid på en 

10årig statsobligation i euroområdet med en kuponrente 

på 1 pct. er gengivet i figuren til højre. 

Scenarier for udviklingen i nulkuponrenter og totalafkast for 10-årige obligationer i euroområdet
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Kilde: ECB og egne beregninger.
 

I scenarie 1 og 2 vil der være betydelige initiale kursfald. 

Kursfaldet er i scenariet med både en reversering af løbetids

præmierne og normalisering af pengepolitikken på over 14 

pct., mens et kursfald på knap 6 pct. forekommer i scenariet, 

hvor begivenhederne fra maj 2013 gentages. Hvis renterne 

følger forwardkurven, vil der være negative totalafkast i de 

første år af obligations løbetid, hvorefter der vil opnås mar

ginalt positive afkast.

1. Normaliseringen i pengepolitikken antages for simplicitetens skyld at foregå lineært over de næste ti år. Det naturlige niveau antages at være 

marginalt lavere end i USA på grund af de lavere vækst- og inflationsudsigter for euroområdet.

2. Springet på 60 basispoint er motiveret af stigningen i løbetidspræmier på danske statsobligationer under ”Taper Tantrum”. Efter det indle

dende spring antages det, at 5 pct. af gabet lukkes om måneden. 
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aktiver med høj varighed, herunder lange statsob

ligationer, hvilket kan øge renterne yderligere.

Ses der på det overordnede billede, er det i 

Danmark især pensionssektoren, som har store 

beholdninger af lange obligationer og derfor vil 

lide kurstab ved en rentestigning. Overordnet set 

udbyder pensionskasserne to typer pensionspro

dukter: gennemsnitsrenteprodukter og markeds

renteprodukter. Med et gennemsnitsrenteprodukt 

er pensionsopspareren garanteret et minimums

beløb i pensionsydelse. Her er det pensionssel

skabet, som bærer risikoen i tilfælde af kraftige 

fald i kurserne på de finansielle markeder. Med 

et markedsrenteprodukt bliver pensionsopspa

ringen forrentet med det afkast, som pensions

selskabet kan opnå på de finansielle markeder. 

Her er det pensionsopspareren, som selv bærer 

risikoen i tilfælde af kursfald (og stigninger). 

Værdien af pensionsselskabernes fremtidige 

forpligtelser til kunder med gennemsnitsrente

produkter udregnes ved at tilbagediskontere de 

fremtidige garanterede betalinger med en diskon

teringsrentekurve. Hvis renterne stiger, så falder 

værdien af deres garanterede forpligtelser. For at 

afdække denne risiko, køber pensionsselskaber 

typisk obligationer og andre rentebaserede finan

sielle instrumenter, som falder i værdi, hvis ren

terne stiger. I tilfælde af en rentestigning, vil både 

selskabernes aktiver og garanterede forpligtelser 

(passiver) derfor falde i værdi. 

Ifølge Finanstilsynet (2014) vil effekten ved 

en stigning på 0,7 procentpoint i de lange 

renter have en positiv effekt på egenkapitalen 

for pensionssektoren som helhed.7 Afkastet af 

pensionskassernes finansielle instrumenter kan 

dog variere meget afhængigt af størrelsen af en 

rentestigning. Der foreligger dog ikke fuldstæn

dige oplysninger om effekten af større stigninger 

i den lange rente. Der er dog enkelte pensions

selskaber, som har indrapporteret til Finanstilsy

net, at store rentestigninger vil være det værst 

tænkelige scenarie for dem.

Generelt har andelen af gennemsnitsrentepro

dukter været faldende de senere år. Andelen af 

7 Ud over en stigning på 0,7 procentpoint i de lange renter omfatter 
scenariet ligeledes en stigning på 1 procentpoint i renterne under 1 
år og på 0,85 procentpoint i renterne mellem 1 og 3,6 år.

hensættelser med garantier større end 0 pct. er 

således faldet fra over 80 pct. i 2010 til under  

60 pct. i 2014, jf. Finanstilsynet (2014). Det stigen

de omfang af markedsrenteprodukter indebærer 

imidlertid en risiko for, at pensionsopsparer

ne kan opleve store tab i tilfælde af fald på de 

finansielle markeder, herunder kurstab på obli

gationer. For personer tæt på pension, som har 

en andel af deres pensionsopsparing investeret i 

obligationer, kan dette være et problem. Ses der 

på fordelingen af pensionsprodukter, er billedet 

dog, at størstedelen af personer tæt på pensions

alderen har garanterede produkter, jf. figur 13.  

Personer med markedsrenteprodukter har nor

malt flere år til pension, hvorfor højere renter 

over tid alt andet lige vil være positivt for dem.8 

Det skyldes, at de på sigt kan øge forrentningen 

på deres pensionsopsparing trods et kurstab i de 

kommende år.9 

Et relateret spørgsmål er, om en normalisering 

af renteniveauet vil give anledning til prisfald på 

andre aktiver, fx aktier. I det omfang rentestignin

gerne er drevet af en forbedring af økonomien,  

vil aktiekurserne sandsynligvis ikke blive nævne

værdigt påvirket. Dette er også erfaringen fra  

tidligere perioder med pengepolitiske stramnin

ger. Hvis rentestigningerne alene skyldes stig

ninger i løbetidspræmierne, kan negative smit

teeffekter på andre aktivklasser imidlertid ikke 

udelukkes. I det tilfælde kan generelle tab på de 

finansielle markeder altså påvirke pensionsopspa

ringerne betydeligt.

Ved en stigning i de lange renter vil danske 

pengeinstitutter på kort sigt lide tab på deres 

lange obligationsbeholdninger i lighed med 

andre investorer. Det samme vil gælde institut

ternes fastforrentede udlån. I modsætning til 

pensionssektoren invisterer bankerne primært i 

kortfristede obligationer, hvor rentefølsomheden 

er mindre. På længere sigt vil en stejlere rente

kurve potentielt kunne øge bankernes indtjening 

gennem en højere marginal mellem udlåns og 

indlånsrenter. Rentemarginalen har de senere år 

været presset af det lave renteniveau.

8 Erfaringsmæssigt har udsving i markedsværdien af pensionsformuer 
heller ikke den store effekt på det private forbrug, jf. BangAndersen 
mfl. (2013).

9 Varigheden af en obligationsportefølje kan tolkes som et udtryk for, 
hvor mange år der går, før kurstabet ved en rentestigning opvejes af 
den højere rente ved genplacering af obligationsporteføljens renter 
og afdrag. 
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REALØKONOMISKE RISICI VED  
EN NORMALISERING AF RENTERNE

Hvis alt forløber gnidningsfrit, vil en gradvis 

normaliseringen af niveauet for de lange renter 

i USA og Europa ske i takt med forsat fremgang 

i økonomien, højere inflation og lavere arbejds

løshed. De realøkonomiske risici forbundet 

med normaliseringen knytter sig derfor til en 

situation, hvor der som følge af et stort forvent

ningsskift i markedet pludselig sker en stigning 

i renteniveauet uden en samtidig forbedring af 

økonomien. Det kan potentielt have en negativ 

påvirkning af den realøkonomiske udvikling så

vel i udlandet som i Danmark.

Dette risikobillede kan illustreres ved at se på 

et scenarie, hvor der sker en pludselig stigning 

i hele rentekurven på 1 procentpoint i såvel 

udlandet som Danmark, jf. figur 14. Rentestig

ningen vil isoleret set afdæmpe væksten i USA 

og euroområdet og dermed give anledning til 

lavere vækst i den danske eksport hertil. Endvi

dere vil selve rentestigningen have konsekven

ser for aktiviteten i Danmark. Når renten stiger, 

bliver det dyrere at lånefinansiere forbrug, så 

opsparingen stiger på bekostning af forbruget 

i dag. Desuden fører højere renter til lavere 

kontantpriser på fast ejendom, hvilket trækker 

boliginvesteringerne ned og fører til et fald i 

husholdningernes formue og forbrug. Rente

stigningen reducerer også erhvervslivets inve

steringer gennem dyrere lån og højere afkast 

af passive placeringer. Nedgangen i forbrug og 

investeringer giver lavere aktivitet og beskæfti

gelse i økonomien. 

Den samlede effekt af stødet til renterne 

bliver alt andet lige et realt bruttonationalpro

dukt, BNP, som efter et par år er omkring 1 

pct. lavere end i grundforløbet. Boligpriserne 

vil efter et par år alt andet lige være 510 pct. 

lavere end ellers. Risikoscenariet kan således 

potentielt set have en afdæmpende indflydel

se på det igangværende opsving og reducere 

værdien af sikkerhedsgrundlaget for finansielle 

institutioner, som har pant i den yderste del af 

ejendomsværdierne. Det understreger behovet 

for, at såvel investorer som kreditinstitutter har 

fokus på risikostyring og er godt polstrede til at 

modstå eventuelle tab.

Fordeling af pensionsformue efter alder og pensionsprodukt Figur 13
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