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PENSIONSSEKTOREN 
SOM AKTØR PÅ 
VALUTAMARKEDET

Martin Dencker Raffnsøe, Finansiel Statistik og  
Jakob Roager Jensen og Anders Larsen, Økonomi  
og Pengepolitik 

INDLEDNING OG SAMMENFATNING

De danske pensionsformuer er vokset meget over 

de senere år, og pensionsselskabernes balance 

er nu ca. 175 pct. af BNP.1 Halvdelen af sektorens 

balance er placeret i udenlandske aktiver. Det 

betyder, at selskabernes beslutninger om investe

ring og risikoafdækning har stor betydning for 

valutamarkedet. 

Reguleringen af pensionsselskaberne og tro

værdigheden om fastkurspolitikken i Danmark 

indebærer, at selskaberne afdækker valutarisiko 

i euro i væsentlig mindre grad end valutarisiko i 

andre valutaer som fx dollar. 

I episoder i 2015 og 2016 øgede pensions

selskaberne deres afdækning af valutakursrisiko 

i euro i forbindelse med uro på de europæiske 

finansielle markeder. En betydelig del af den 

øgede efterspørgsel efter kroner i begyndelsen 

af 2015 skyldtes pensionsselskaber, der øgede af

dækningen af deres europositioner, efter Schweiz 

ophævede sin minimumskurs over for euroen.2 I 

forbindelse med afstemningen om Storbritanni

ens medlemskab af EU i juni 2016 var der ligele

des en stigning i afdækningen af europositioner. 

På grund af selskabernes størrelse har selv små 

ændringer i afdækningsgraden konsekvenser for 

valutamarkedet. 

1 Begrebet pensionsselskaber og pensionssektor benyttes i denne ar
tikel for forsikring og pensionssektoren. Forsikring og pensionssek
toren består af livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, 
skadeforsikringsselskaber og ATP. 

2 Se bl.a. Danmarks Nationalbanks Kvartalsoversigt 1. kvartal 2015 og 
Kvartalsoversigt 2. kvartal 2015.

Sektorens forpligtelser har i de seneste år bevæ

get sig fra garanterede mod markedsrentepro

dukter. Det betyder, at risikoen ved pensionsop

sparingerne i højere grad direkte tilfalder den 

individuelle pensionsopsparer. Valutakursrisiko 

afdækkes i mindre grad i selskaber med en stor 

andel af markedsrenteprodukter. Afdækningsgra

den ventes at falde i takt med en fortsat gradvis 

overgang til markedsrenteprodukter. På tværs af 

selskaberne er der store forskelle i afdækningen 

af valutaeksponering. 

Den store og voksende udlandsformue betyder, 

at danskerne som helhed har en valutaekspone

ring over for udlandet. Det indebærer også, at 

kronekursen alt andet lige styrkes, hvis investorer 

i udenlanske aktiver ikke vil have valutakursekspo

neringen. I dag holdes en stor del af eksponerin

gen i euro af den private sektor, herunder pensi

onsselskaberne. Hvis danske pensionsselskaber 

og andre danske investorer ikke vil have den fulde 

valutakursrisiko i euro, der følger med den større 

udlandsformue, tilfalder den Nationalbanken. Det 

følger med mandatet om at føre fastkurspolitik 

overfor euro. Det afgørende for Nationalbanken 

er, at kronekursen er stabil over for euroen. 
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PENSIONSSEKTOREN ER I 
FORANDRING

Danmark har haft overskud på betalingsbalancens 

løbende poster siden 1990. Forud var gået en 

lang periode med underskud. Overskuddet skyl

des et opsparingsoverskud i den private sektor, 

som bl.a. udmøntes i indbetalinger til arbejdsmar

kedspensionerne.3 Danmarks nettoaktiver over for 

udlandet er derfor steget betydeligt over de sene

re år, jf. figur 1 (venstre).  Bevægelsen fra debitor- 

til kreditornation afspejler derfor en betydelig 

stigning i bruttoopsparingen i samfundet over de 

seneste 3035 år. Indbetalingerne til pensioner har 

medført, at pensionsselskaberne har nettoaktiver, 

der udgør mere end Danmarks samlede nettoakti

ver over for udlandet. En del af sektorens inve

steringer foretages igennem indenlandske inve

steringsforeninger, der har investeret i udlandet. 

Pensionssektorens nettoaktiver over for udlandet 

er derfor reelt større end vist i figuren. Ud over 

pensionssektoren har investeringsforeninger og 

Nationalbanken en positiv nettoformue over for 

udlandet, jf. figur 1 (højre). Investeringsforeninger 

og pensionsselskaber holder typisk aktiver, der i 

3 Se bl.a. Autrup, Kramp, Pedersen og Spange, 2015 

Nettoaktiver over for udlandet opdelt på sektorer Figur 1
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Anm.: Venstre: Der ses bort fra pensionssektorens beholdning af udenlandske aktiver, der holdes gennem danske investeringsforeninger.  
Højre: For 2016 er beholdningen for 2. kvartal 2016 vist. Der ses bort fra pensionssektorens beholdning af udenlandske aktiver, der 
holdes gennem danske investeringsforeninger.  

Kilde: Danmarks Nationalbank.

sidste ende er ejet af husholdningerne.

Pensionssektorens størrelse indebærer, at sekto

ren er en vigtig aktør på de finansielle markeder i 

Danmark. Modningen af arbejdsmarkedspensio

nerne forventes at fortsætte frem mod 204050.4 

Sektorens rolle på de finansielle markeder må 

derfor forventes at vokse yderligere.

FRA GENNEMSNITS- TIL  
MARKEDSRENTEPRODUKTER
Mens pensionsopsparingen vokser, ændrer sek

toren sig på en række punkter. Sektorens forplig

telser ændrer sig, da sektoren bevæger sig fra 

garanterede produkter til markedsrenteproduk

ter.5 Skiftet mod markedsrenteprodukter betyder, 

at aktivsammensætningen ændrer sig. Den større 

pensionsopsparing giver desuden et voksende 

placeringsbehov i udlandet. 

Skiftet til markedsrenteprodukter indebærer, 

at pensionsopspareren i mindre grad er garan

teret et afkast. Størrelsen på afkastet er direkte 

afhængigt af det afkast, pensionsselskabet opnår. 

Risikoen ved pensionsopsparingen bæres derfor i 

højere grad direkte af individuelle pensionsopspa

rere, mens risikoen ved gennemsnitsrenteproduk

4 Se bl.a. Autrup, Kramp, Pedersen og Spange, 2015

5 Se Danmarks Nationalbank, Finansiel Stabilitet, 2 halvår 2016
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ter i højere grad deles kollektivt mellem pensi

onsopsparere.6 Skiftet til markedsrenteprodukter 

betyder desuden et tættere match mellem værdi

en af aktiver og hensættelserne tilknyttet mar

kedsrenteprodukter. Det betyder, at selskaberne 

med markedsrenteprodukter har flere frihedsgra

der i valget af investeringer.7 Markedsrentepro

dukter er gået fra at udgøre 5 pct. af selskabernes 

forsikringsmæssige hensættelser i 2005 til 37 pct. 

i 2015.8 Det absolutte niveau for hensættelser 

knyttet til gennemsnitsrenteprodukter er dog ikke 

faldet for sektoren som helhed. 

Pensionsselskaberne har i alt aktiver for ca. 

3.500 mia. kr., hvoraf lidt over halvdelen er pla

ceret i Danmark, primært i stats og realkredi

tobligationer. De resterende ca. 1.700 mia. kr. 

er investeret i aktiver i udlandet, hvoraf ca. 85 

pct. er placeret i euro- eller dollaraktiver, jf. figur 

2. I løbet af de seneste år er pensionssektorens 

beholdning af dollaraktiver steget og udgør nu en 

6 Se bl.a. Finanstilsynet 2016 og Finansiel Stabilitet, 2. halvår 2016

7 Se også Finansiel Stabilitet, 2. halvår 2016.

8 Der ses bort fra skadesforsikringsselskaber. ATP’s hensættelser er 
endvidere ikke medtaget, ultimo 2015 udgjorde de 705 mia. kr. Se 
Finansiel Stabilitet 2. halvår 2016.

Udvikling i aktivsammensætning fordelt på valuta Figur 2
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Anm.: Pensionsselskabernes indirekte beholdning af aktiver i euro og dollar, der holdes gennem danske investeringsforeninger er medtaget. 
Beholdningen af aktiver, der holdes gennem udenlandske investeringsforeninger kan ikke opsplittes. Disse er opgjort under de uden
landske investeringsforeningens noteringsvaluta. Kategorien ”Andet” består hovedsageligt af danske realkreditobligationer udstedt i 
andet end kroner. Kategorien ”Aktier” består af aktier og andre kapitalandele. Værdierne er opgjort på baggrund af værdipapirbehold
ninger, og der ses bort fra derivater samt lån og indskud. Databrud ved årsskiftet til 2013. Seneste observation ultimo 3. kvartal 2016. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.

større andel af sektorens balance end euroaktiver. 

Det er især andelen af udenlandske aktier, der er 

steget betydeligt i perioden. Den samlede globale 

markedsværdi af amerikanske aktier er betydeligt 

større end den globale markedsværdi af europæ

iske aktier. Et skifte mod udenlandske aktier vil 

således betyde et skifte mod dollaraktiver. 

PENSIONSSELSKABERNES KØB 
OG SALG AKTIVER I UDLANDET 
OG BETYDNINGEN FOR 
VALUTAMARKEDET

HVORDAN PÅVIRKER KØB OG SALG  
AF AKTIVER VALUTAMARKEDET?
Pensionsselskabernes køb og salg af udenlandske 

finansielle aktiver er med til at påvirke kronekur

sen. Den endelige effekt ved køb af et udenlandsk 
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aktiv afhænger af, hvordan købet finansieres, 

og hvordan den medfølgende valutakursrisiko 

afdækkes.

Finansieringen kan ske på forskellige måder. Et 

køb af et udenlandsk aktiv kræver som udgangs

punkt, at der fremskaffes udenlandsk valuta. Hvis 

købet af det udenlandske aktiv finansieres ved at 

låne eller sælge kroner, sker der derved et salg 

af kroner mod valuta. Det svækker kronen. Hvis 

købet af det udenlandske aktiv i stedet finansieres 

ved at låne eller sælge en anden valuta, handles 

to valutaer mod hinanden uden effekt på kronen. 

Det er således afgørende, om et køb finansieres 

af kroner eller anden valuta. Det samme gælder 

også ved salg af udenlandske aktiver. Hvis salget 

finansierer et køb af et kroneaktiv, medfører det et 

salg af valuta mod kroner, hvilket styrker kronen. 

Finansierer det i stedet køb af et andet uden

landsk aktiv, er kronen upåvirket.

Ud over finansieringen af aktivet afhænger 

påvirkningen på valutamarkedet af afdækningen 

af valutakursrisikoen. Pensionsselskaber anven

der normalt terminskontrakter, når de afdækker 

en valutaeksponering. Hvis pensionsselskaber 

afdækker valutaeksponeringen, vil et køb af et 

udenlandsk aktiv som udgangspunkt ikke påvirke 

kronekursen, jf. boks 1. 

Der er flere faktorer, som driver pensionssel

skabernes køb og salg af aktiver. Fx kan forbed

rede vækstudsigter i et givet land medføre, at 

langsigtede investorer køber aktiver fra landet, 

jf. IMF, 2011. Derudover spiller kapitalkrav og 

risikostyring ind på pensionsselskabernes køb 

og salg af aktiver. Tab på de finansielle marke

der svækker pensionsselskabernes evne til at 

optage risiko i forhold til solvenskravene. Under 

finanskrisen i 2008-09 øgede den danske pensi

onssektor mængden af tyske euro denominerede 

obligationer, der betragtes som sikre og likvide. 

Det samme skete igen under gældskrisen i 2012 

i euroområdet. Under antagelse af en lav afdæk

ning af euroeksponering og finansiering i danske 

kroner var det med til at svække kronen. 

AFDÆKNINGSADFÆRDEN VARIERER 
PÅ TVÆRS AF SELSKABERNE

PENSIONSSELSKABERNES AFDÆKNING 
Pensionssektorens afdækning af valutakursrisiko 

kan potentielt få stor betydning for valutamarke

det. I januar 2015 steg sektorens samlede afdæk

ning af euro fem procentpoint på en måned, efter 

Schweiz ophævede sin minimumskurs over for 

euroen. Det betød en stigning i efterspørgslen 

efter kroner. Selskabernes adfærd var dermed en 

medvirkende årsag til presset på kronen i de før

ste måneder af 2015 på trods af den lille stigning i 

afdækningen målt i procentpoint, jf. figur 3.9 

Pensionsselskabernes beslutning om at afdæk

ke valutarisiko kan opdeles i to: Dels beslutningen 

om de principielle risikorammer, som fastsættes af 

selskabets bestyrelse, og dels de markedsmæssi

ge beslutninger, som foretages inden for rammer

ne. Rammebeslutningen vil typisk lægge vægt på 

de reguleringsmæssige krav og den langsigtede 

strategiske udvikling samt beskyttelse af selska

bets egenkapital, mens markedsbeslutningerne 

ofte vil være mere taktiske og kortsigtede.  

De lovgivningsmæssige rammer og kapitalkra

vet til pensionsselskaberne påvirker deres afdæk

ningsadfærd. Den nuværende lovgivning bygger 

9 De indberettende selskaber udgør over 90 pct. af sektoren, målt i 
forhold til aktivstørrelse.

Eksempel på afdækning af  
valutakursrisiko på termin fra  
et køb af et udenlandsk aktiv

Boks 1

Når et dansk pensionsselskab køber en amerikansk obli

gation, vil pensionsselskabet først købe dollar mod kro

ner på valutamarkedet (spot) til betaling af obligationen. 

Det vil derfor svække kronekursen. Pensionsselskabet 

ønsker dog at afdække valutakursrisikoen. Selskabet vil 

derfor indgå en terminsforretning, typisk med en bank, 

om køb af kroner mod dollar til en fastsat kurs. Pensions

selskabet kan derfor købe kroner mod dollar til en aftalt 

pris på et givet tidspunkt.  

Banken vil som udgangspunkt ikke ønske at påtage 

sig risikoen ved terminsforretningen og vil afdække valu

ta og renterisikoen, som terminsforretningen indebærer. 

Det kan den gøre ved at sælge dollar og købe kroner 

med det samme (spot). Dermed har banken allerede de 

kroner, som skal gives videre til den indenlandske inve

stor, når terminsforretningen udløber. Det oprindelige 

salg af kroner fra pensionsselskabet bliver derfor mod

svaret af et tilsvarende kronekøb fra banken. Nettoeffek

ten af købet af det udenlandske aktiv på kronemarkedet 

er derfor som udgangspunkt nul.

1. Se også ”Kronen under pres i JanuarFebruar 2015”, Danmarks 

Nationalbank, 1. kvartal. 2015 og ”Pengepolitik i Danmark”,  

Danmarks Nationalbank 2009 for mere detaljerede eksempel 

på brug af terminskontrakter.
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på det fælleseuropæiske Solvens IIdirektiv, der 

blev vedtaget i 2009.10 Efter en gradvis implemen

tering, med indførelse af standardmodellen til 

kapitalopgørelse i 1. kvartal 2014, trådte Solvens 

IIreglerne fuldt i kraft ved primo 2016. Reglerne 

indebærer, at selskaberne skal have økonomisk 

kapital til at dække et risikobaseret kapitalkrav11. 

Selskaberne bliver derved kapitalbelastet i for

hold til typen af den uafdækkede valutaekspo

nering. Det direkte kapitalkrav udgør 0,39 pct. af 

den uafdækkede eksponering i euro og 25 pct. af 

den uafdækkede eksponering i øvrige valutaer. 

Det betyder, at selskaberne har et incitament til at 

afdække deres valutaeksponering i øvrige valu

taer til euro eller danske kroner. Pensionsselska

berne er ligeledes underlagt andre krav, som bl.a. 

omfatter en regelmæssig vurdering af egen risiko 

og solvens, og at selskabernes investeringsstra

tegi afspejler det, som kunderne er stillet i udsigt 

med hensyn til ydelse og risikoprofil (prudent 

personprincippet).12  

Kapitalkravene sammenholdt med troværdig

heden om fastkurspolitikken i Danmark betyder, 

at selskabernes uafdækkede eksponering over 

10 https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Forsikrings-
omraadet.

11 Til opgørelse af kapitalkravet kan der anvendes en standardmodel 
eller en intern model godkendt af finanstilsynet. 

12 Se Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Markeds
udvikling 2015, Finanstilsynet

for euro er væsentlig højere end over for dollar. 

Prisen for at afdække euroeksponering er også 

en medvirkende faktor ved beslutning om at 

afdække euro. Det er desuden tydeligt, at spred

ningen i valutaafdækningen af euro er væsentligt 

højere end for dollar. Selv om den gennemsnitlige 

afdækning af euroeksponering er lav, er der pen

sionsselskaber, der har valgt at afdække stort set 

hele deres euroeksponering, jf. figur 4. Afdæknin

gen af valutakurseksponeringen varierer således 

væsentligt mellem selskaberne.13 Det skyldes bl.a. 

reguleringen og forskelle i selskabernes sammen

sætning af forpligtelser. 

Pensionsselskaberne afdækker deres dollar

eksponering i højere grad end deres euroekspo

nering. Det betyder, at køb af dollaraktiver som 

udgangspunkt har en mindre effekt på valutakur

sen end køb af euroaktiver, under antagelse af 

uændret afdækningsgrad. Forskellen i valutaaf

dækningen betyder også, at et skifte fra dollar til 

euroaktiver medfører et salg af kroner og vice ver

sa. I takt med at sektorens aktiver i udlandet vok

ser, bliver de procentvise værdiændringer af den 

udenlandske portefølje vigtigere for kronens kurs. 

Ønsker selskaberne en konstant afdækningsgrad, 

skal et større beløb afdækkes for at opnå dette. 

Det gøres normalt ved brug af terminskontrakter 

og medfører salg af dollar og køb af kroner. 

13 Se også Larsen (2015).

Pensionssektorens euro- og dollareksponering Figur 3
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Anm.: Andre valutaer end euro og dollar er ikke medtaget.
Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Forsikringsomraadet
https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Solvens/Forsikringsomraadet
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Den store og voksende udlandsformue betyder, 

at danskerne som udgangspunkt har en valuta

eksponering over for udlandet. Det indebærer 

også, at kronekursen alt andet lige styrkes, hvis 

investorer i udenlandske aktiver ikke vil have 

valutakurseks poneringen. I dag holdes en stor 

del af eksponeringen i euro af den private sektor, 

herunder pensionsselskaberne. Hvis danske pen

sionsselskaber og andre danske investorer ikke vil 

have den fulde valutakursrisiko i euro, der følger 

med den større udlandsformue, tilfalder den Nati

onalbanken. Det følger med mandatet om at føre 

fastkurspolitik over for euro. Det afgørende for 

Nationalbanken er, at kronekursen er stabil over 

for euroen. 

FORPLIGTELSESSAMMENSÆTNINGEN  
PÅVIRKER VALUTAAFDÆKNINGEN 
Skiftet mod markedsrenteprodukter betyder, at 

selskabernes afdækning af valutakursrisici æn

drer sig. Det skyldes, at selskaber med en højere 

andel af markedsrenteprodukter har en tendens 

til at have en lavere valutaafdækning, jf. figur 5.14 

Sammensætningen af forpligtelserne har derfor 

betydning for selskabernes afdækningsadfærd. 

14 Der ses bort fra skadesforsikring. 

Det er specielt i forhold til valutaafdækningen 

af dollar, hvor forskellen mellem afdækningen 

for markeds og gennemsnitsrenteprodukter er 

betydelig. Det skyldes bl.a., at risiko tilknyttet 

markedsrenteprodukter ikke belaster selskaber

nes basiskapital i samme grad som risiko ved 

gennemsnitsrenteprodukter. Det er den individu

elle kunde, der direkte bærer valutakursrisikoen 

ved markedsrenteprodukter. Resultatet er, at 

pensionsselskaberne kan påtage sig mere valuta

kursrisiko, hvis dette afspejler kundernes risikovil

lighed jf. prudent personprincippet. Den gradvise 

overgang til markedsrenteprodukter forventes 

derfor at reducere pensionsselskabernes ønske 

om at afdække valutakursrisiko.

Udbredelsen af markedsrenteprodukter kan 

også betyde en anderledes aktivsammensætning 

og dermed også påvirke afdækningsadfærden. 

Markedsrenteporteføljer har muligheden for at 

holde mere risikofyldte aktiver, fx aktier, hvorimod 

gennemsnitsrenteporteføljer kan kræve et stabilt 

og sikkert afkast, som stats og realkreditobligati

oner i højere grad kan levere. Typisk vil valutarisi

koen på obligationer blive afdækket i højere grad 

end valutarisikoen på aktier.

Pensionssektorens valutaafdækning 
varierer på tværs af selskaberne

Figur 4
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Anm.: Figuren viser selskabernes gennemsnitlige spredning i 
valutaafdækningsprocenterne i perioden december 2014 
oktober 2016. Hvis afdækningen af aktiver er større end 
aktivernes værdi, bliver dette anset som yderligere ekspo
nering. Gennemsnittet er vægtet i forhold til selskabernes 
eksponering.

Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

Valutaafdækning afhænger af 
forpligtelsessammensætning

Figur 5

Valutaafdækningsprocent fordelt på produkter
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Anm.: Figurerne er beregnet ved at vægte selskabernes valutaaf
dækningsprocent med andelen af forpligtelser tilhørende 
markedsrente og gennemsnitsrenteforpligtelser. De 
samlede forpligtelser er opgjort som hensættelser til 
livsforsikring, kollektivt bonuspotentiale og unitlinked 
kontrakter. Forpligtelserne er fladt fremskrevet fra kvartals 
til månedsbasis.

Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.
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Selskaber med en høj andel af gennemsnitsren

teprodukter har haft en højere afdækningspro

cent over perioden december 2014 til oktober 

2016. Efter januar 2016 er forskellen indsnævret 

for afdækningen af euro, hvilket bl.a. kan hænge 

sammen med usikkerhed knyttet til den britiske 

EUafstemning i juni 2016. 

HVOR STOR PÅVIRKNING 
HAR PENSIONSSEKTOREN PÅ 
VALUTAMARKEDET?

Valutamarkedet påvirkes i stort omfang af pensi

onssektorens køb og salg af kroner. Kronekursen 

kan potentielt blive påvirket af pensionsselska

bernes investeringer i forskellige aktiver, omlæg

ninger af beholdningerne og afdækningsbeslut

ninger. Øger pensionsselskaberne eksempelvis 

afdækningen af euroaktiverne med et procent

point, vil det alt andet lige betyde en gennemsnit

lig øget efterspørgsel efter kroner på ca. 8 mia. kr. 

Effekten af pensionsselskabernes køb og salg 

af valuta kan estimeres ved at anvende studiet 

”Effekter af Nationalbankens interventioner i valu

tamarkedet” i denne kvartalsoversigt, jf. boks 2.15 

Pensionsselskabernes køb af kroner har over hele 

15 For en gennemgang af data og metode se Boks 4 i ”Effekter af Natio
nalbankens interventioner i valutamarkedet” i denne kvartalsoversigt.

Ændringer i kronekursen forklaret ved sektorers transaktioner Tabel 1

Afhængig variabel: Ændring i kronekursen (pct.) Fuld periode 20072009 20152016

Nettokøb fra:

 Forsikring og pension 0,0047*** 0,0063*** 0,0073***

 Andre indenlandske kunder 0,0052*** 0,0061*** 0,0072***

 Indenlandske banker 0,0024*** 0,0045*** 0,0002

 Udlandet 0,0038*** 0,0047*** 0,0081***

Interventioner 0,0055*** 0,0071*** 0,0076***

Konstant Ja Ja Ja

Observationer 2974 746 452

Anm.: En stjerne, to stjerner og tre stjerner angiver signifikans af estimatet på hhv. 10, 5 og 1 pct. Der er benyttet Newey-West standardfejl. De 
foregående 5 dages interventioner er benyttet som instrument for interventioner. Den fulde estimationsperiode går fra 1. december 2004 
til 24. oktober 2016.

Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

perioden haft en signifikant effekt på ændringen i 

kronens kurs over for euro, jf. tabel 1. 

Analysen viser, at når pensionsselskaberne 

efterspørger kroner, styrkes kronekursen. Et køb 

af 1 mia. kroner mod euro styrker isoleret set kro

nekursen med 0,0047 pct. Set over hele perioden 

har det betydet, at et kronekøb for 10 mia. kroner 

fra pensionsselskaberne har styrket kronekursen 

med 35 øre pr. 100 euro. Det indebærer, at selv 

en lille stigning i afdækningsandelen af euroeks

ponering påvirker kronekursen markant. I januar 

og februar 2015 øgede selskaberne efterspørgs

len efter kroner. Ud af det samlede kronekøb fra 

sektoren på ca. 130 mia. kr. i januar og februar, 

skyldes ca. 40 mia. kr. øget afdækning af euro

eksponeringen.16 Den øgede afdækning styrkede 

derfor isoleret set kronen med 140 øre for 100 

euro. 

Effekten pr. handlet krone er på linje med 

effekten fra andre indenlandske sektorers køb af 

kroner. I perioderne omkring finanskrisen 2007-09 

og presset på kronen i 2015 estimeres effekten af 

de indenlandske sektorers køb af kroner at have 

været større end for hele perioden under et, her

under også for forsikrings og pensionssektoren. 

I perioden omkring presset på kronen i 2015 steg 

effekten desuden af udlandets køb af kroner. 

16 Se Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt 2. kvartal 2015.
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En indikation på pensionsselskabernes betydning 

for valutamarkedet findes ved, at sektorens køb/

salg af euro over for kroner er den eneste statisti

ske signifikante sektor i en sandsynlighedsmodel 

for, om Nationalbanken intervenerer eller ej. Pen

sionsselskabernes samlede køb eller salg af 1 mia. 

kr. på valutamarkedet øger sandsynligheden for, at 

Nationalbanken får behov for at intervenere med 

714 pct., jf. tabel 2. Det tyder på, at pensionssel

skabernes adfærd set over hele perioden har haft 

betydning for Nationalbankens interventioner. 
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Estimation af effekten af pensions-
sektorens kronekøb på kronekursen

Boks 2

De største danske bankers indberetninger til Nationalban

ken om køb af salg af valuta kan deles op på pensions

sektoren og andre indenlandske sektorer. Estimationen 

i artiklen ”Effekter af Nationalbankens interventioner i 

valutamarkedet” i denne kvartalsoversigt nuanceres, så 

der fokuseres på forskellige sektorers effekt på kronekur

sen. Det gøres ved at estimere følgende sammenhæng 

ved hjælp af instrumentvariable: 

 
����������� =  �₀ +  �₁�&���������  

+  �₂������������ +  �'�� +  ��

Hvor ���������� er den relative ændring i kronekursen 

kroner pr. euro, F&Pnettokøb angiver pensionssektorens 

nettokøb af kroner i mia. kr., Intervention angiver Natio

nalbankens interventioner i mia. kr., Xt består af en vektor 

af kontrolvariable bestående af andre indenlandske sek

torers køb af valuta. Da interventioner ikke kan betragtes 

som en eksogen variabel, benyttes interventioner de 

foregående 5 dage som instrument for interventioner i 

dag. Resultaterne af regressionerne fremgår af tabel 1.


