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ANALYSE 

  Ny primary dealer-model er kommet 
godt fra start med en forbedring af 
likviditeten.

  Øget pristransparens med ind-
snævret spænd mellem købs- og 
salgspriser og stigende omsætning 
på interdealer-markedet. 

  Alle statens 11 primary dealere har 
stillet væsentligt skarpere priser, og 
omsætningen er i mindre grad end 
tidligere koncentreret på få banker.

Likviditeten i markedet for statsobligationer er 
forbedret med lavere spænd mellem købs- og 
salgspriser og større omsætning på interdea-
ler-markedet. Det er det foreløbige resultat af, 
at staten fra 1. april 2017 introducerede en ny 
primary dealer-model (PD-model).

I den nye PD-model er der skærpede krav og 
betaling til de banker, der løbende stiller priser i 
danske statsobligationer og fungerer som distri-
butionskanal til investorer. Læs mere om PD-mo-
dellen i analysen ”Skærpede krav og betaling 
skal styrke det danske statspapirmarked” (link).

Den nye PD-model har særligt fokus på at øge 
primary dealernes engagement i det danske 

statspapirmarked. Det skal øge pristransparensen 
og gøre det billigere at handle danske statspapirer. 
De foreløbige erfaringer peger klart i den rigtige 
retning, og der har været positiv respons fra flere 
markedsdeltagere. En egentlig evaluering af den nye 
PD-model vil finde sted senere på året, hvor der des-
uden vil blive lagt vægt på, om investorerne oplever 
en forbedring af statspapirmarkedet. I sidste ende 
er det øget investorinteresse, som skal gøre PD-mo-
dellen til en god forretning for staten gennem lavere 
låneomkostninger.

Ny model har øget 
likviditeten på det  
danske statspapir marked

Indsnævring af bud-udbudsspænd 
for 10-årig dansk statsobligation

Figur 1
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Anm.: Bud-udbudsspænd for 10-årige statsobligationer på 
 interdealer-marked. Fem dages glidende gennemsnit.

Kilde: MTS Denmark, MTS Amsterdam og Tradeweb.

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/01/Analyse_Sk%C3%A6rpede%20krav%20og%20betaling%20kan%20styrke%20det%20danske%20statspapirmarked.pdf
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Handlen var spredt ud  
på flere primary dealere i april

Figur 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2010 2016 2017 (april)

Top 3 Top 4-6 Øvrige

Pct.

Anm.: Andel af samlet omsætning på interdealer-markedet  
for danske statsobligationer.

Kilde: MTS Denmark.

Stigning i den daglige omsætning 
på interdealer-markedet

Figur 2
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Anm.: 10 dages glidende gennemsnit af omsætningen på   
interdealer-markedet for danske statsobligationer.

Kilde: MTS Denmark.

Indsnævring af bud-udbudsspænd  
og stigende omsætning
På interdealer-markedet, hvor primary dealerne stil-
ler priser over for hinanden, er der sket en klar inds-
nævring af bud-udbudsspændet, jf. figur 1. Efter en 
periode med et udvidet bud-udbudsspænd i danske 
statspapirer er det nu på niveau med de mest likvide 
statsgældsmarkeder i Europa. For det 10-årige dan-
ske benchmarkpapir er der aktuelt mindre end 10 
øres forskel mellem de priser, som bankerne tilbyder 
at købe og sælge til. En tilsvarende indsnævring er 
også set for de øvrige danske statspapirer. Det øger 
pristransparensen og gør det billigere at handle 
danske statspapirer.

Samtidig er omsætningen på interdealer-markedet 
steget i april, jf. figur 2. Det skal bl.a. ses i lyset af, at 
alle 11 primary dealere har stillet væsentligt tættere 
bud-udbudspriser. Et velfungerende interdealer-mar-
ked gør det lettere for alle primary dealere at stille 
skarpe priser over for deres kunder, da markedet 
kan bruges til afdækning af positioner.

Flere banker deltog aktivt i handlen  
med danske statspapirer i april
Omsætningen i danske statspapirer var over en år-
række i stigende grad blevet koncentreret på få aktive 
primary dealere. De foreløbige erfaringer i perioden 
med den nye PD-model viser, at interdealer-omsæt-
ningen i april var spredt på flere primary dealere, jf. 
figur 3. Målet er, at denne bevægelse også skal være 
gældende for handlen med investorer på det se-
kundære marked. Når handlen varetages af en bred 
gruppe af aktive banker, er det med til at skærpe 
konkurrencen om at servicere investorerne og sikre 
en robust distributionskanal for den danske stat.
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