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STRATEGIMEDDELELSE

Strategi for statens 
låntagning i 2018

Uændrede sigte-
punkter for salg af 
statspapirer

 
Sigtepunktet for salget 
af statsobligationer og 
skatkammerbeviser i 
2018 er henholdsvis 65 
og 30 mia. kr. Det er 
uændret fra 2017.    
 

Statens nye primary 
dealer-model 
fortsætter i 2018

 
Staten introducerede i 
april 2017 en ny prima-
ry dealer-model med 
skærpede krav og be-
taling, som har styrket 
det danske statspapir-
marked. Med vedtagel-
se af finansloven fort-
sætter modellen i 2018.    

Fokus på de 
2- og 10-årige 
obligationer og en 
ny indeksobligation 

I 2018 åbnes en ny in-
deksobligation, som vil 
forfalde i 2030. Fokus 
vil herudover være på 
at udstede i de eksiste-
rende 2- og 10-årige 
nominelle obligationer. 
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Sigtepunktet for salget af  
statsobligationer er 65 mia. kr. i 2018 
I 2018 er det strategien at udstede statsobligationer 
for 65 mia. kr. til kursværdi via auktioner og tapsalg. 
Det er det samme som i 2017. Der sigtes efter en 
jævn udstedelse over året med et gennemsnitligt 
salg pr. auktion på omkring 2,5 mia. kr. Det reste-
rende finansieringsbehov dækkes via skatkammer
beviser og ved at trække på statens konto. Inde-
ståendet på statens konto ventes at være omkring 
100 mia. kr. ved udgangen af 2018.

Staten vil i 2018 opkøbe obligationer til finansiering 
af almene boliger for 42,5 mia. kr., jf. (link). Det sikrer 
besparelser for staten. 

Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige papirer
Udstedelserne koncentreres i 2018 fortsat i de 2- og 
10-årige nominelle statsobligationer, som blev åbnet 
i 2017. Hensigten er at opbygge serierne yderligere 
via udstedelser og ombytninger for at understøtte 
likviditeten. 

Ny indeksobligation i låneviften
I løbet af 1. kvartal 2018 åbnes en ny obligation, der 
indekseres til det danske forbrugerprisindeks, CPI, 
og udløber i 2030. Den afløser den eksisterende in-
deksobligation i låneviften med forfald i 2023. Strate-
gien er at opbygge udeståendet i den nye obligation 
gradvist over de kommende år til mindst 20 mia. kr. 
via auktioner, tapsalg og ombytninger. 

Staten kan i 2018 også udstede i den 5-årige og  
den 20-årige obligation, jf. tabel 1. 

Ombytningsoperationerne fortsætter
Staten vil i 2018 fortsat holde to ombytningsope-
rationer pr. måned. Her kan banker og investorer 
bytte obligationer, som staten ikke udsteder i, til 
mere likvide udstedelsespapirer. Ombytninger gør 
det muligt at øge udeståendet hurtigere og dermed 
fremme likviditeten i udstedelsespapirerne, herunder 
i den nye indeksobligation. 

Opkøb
Staten kan købe op i statspapirer via auktioner eller 
tap. 

Uændret sigtepunkt for skatkammerbeviser
I 2018 sigtes efter et udestående på 30 mia. kr. i skat-
kammerbeviser ved udgangen af året. Der afholdes 
i 2018 to auktioner pr. måned. Ved auktionerne med 
valør den første bankdag i marts, juni, september 

Statens lånevifte i 2018 Tabel 1

Segment Udstedelses- og benchmarkpapir

Løbetid < 1 år Skatkammerbeviser

2-årigt nominelt 0,25 pct. 2020

5-årigt nominelt 1,5 pct. 2023

10-årigt nominelt 0,5 pct. 2027

20-årigt nominelt 4,5 pct. 2039

Indeksobligation 0,1 pct. 2023/0,1 pct. 2030

og december åbnes nye 6-måneders skatkammer-
beviser. 

Primary dealer-modellen fortsætter
Statens primary dealer-model med skærpede krav 
og betaling har styrket det danske statspapirmarked. 
Derfor fortsætter modellen i 2018 med vedtagelse 
af finansloven. Den har bidraget til et mere likvidt 
statspapirmarked og dermed lavere finansiering s
omkostninger for staten. Likviditeten og prisgen-
nemsigtigheden er øget gennem lavere spænd 
mellem købs og salgspriser, jf. figur 1. Herudover 
deltager flere banker aktivt i handlen med danske 
statspapirer, og markedsdeltagere og investorer 
melder om et mere velfungerende statspapirmarked, 
jf. (link).

Spændet mellem købs- og 
salgspriser på interdealer-markedet  
er indsnævret

Figur 1
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Anm.: 5-dages glidende gennemsnit af bud-udbudsspænd  
på 10-årig statsobligation.

Kilde: MTS Danmark, MTS Holland og TradeWeb Tyskland.

http://www.nationalbanken.dk/da/statsgaeld/publikationer/Documents/2017-12-11_Staten%20vil%20i%202018%20k%C3%B8be%20obligationerne%20der%20finansierer%20almene%20boliger.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/12/Analyse%20-%20Ny%20primary%20dealer-model%20forts%C3%A6tter%20i%202018.pdf
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Ingen udenlandske obligationer i 2018
Der udstedes som udgangspunkt ikke udenlandske 
obligationer i 2018. Staten kan udstede i Commercial 
Paper-programmerne. 

Fortsat robust gældsprofil i 2018
Staten fastholder en meget robust gældsprofil. 
Sigtepunktet for den gennemsnitlige varighed i 2018 
opgjort uden diskontering er fastsat til 11,0 +/- 0,5 
år. I den nuværende situation vurderes omkostnin-
gerne ved en høj varighed at være lave. Det skyldes 
bl.a., at den 10-årige løbetidspræmie estimeres til  
at være tæt på nul. 

OM ANALYSE Som en konsekvens af Nationalbankens 
rolle i samfundet udarbejdes analyser af 
økonomiske og finansielle forhold.

Analyserne udkommer løbende og omfatter 
bl.a. vurderinger af den aktuelle konjunktur- 
situation og den finansielle stabilitet.
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