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Privatkunder undgår
fortsat negative
indlånsrenter
Privatkunder betaler fortsat ikke for at have penge
stående i banken. Til sammenligning bliver henholdsvis 53 pct. af ikke-finansielle selskabers og 94
pct. af forsikrings- og pensionsselskabers indlån derimod forrentet negativt. Fordelingen fremgår af Nationalbankens halvårlige undersøgelse, som pr. ultimo september 2017 dækkede knap 94 pct. af det
samlede indlån ekskl. puljeordninger hos danske
banker. Undersøgelsen viser også, at mere end
halvdelen af danskernes indlån får tilskrevet positive
renter, mens dette fx kun er tilfældet for 10 pct. af de
ikke-finansielle selskabers indlån.

Indlån fordelt på sektor og gennemsnitsrente, september 2017
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Renteniveauet på indlån afspejler i høj grad de vedvarende negative renter på indskudsbeviser, som
slår igennem til lave eller negative renter for finansielle og ikke-finansielle selskaber, mens privatkunder altså slipper for negative indlånsrenter. Forskellen i sektorernes renteniveau skal bl.a. ses i lyset af
de indlånsformer, de anvender. Virksomheder tillægger generelt likviditeten stor betydning, når de
vælger indlånsform, dvs. typisk helt uden eller med
kort binding. Derimod har privatkunder i større grad
historisk valgt indlån med længere binding og tilhørende højere rentesats.
Den gennemsnitlige forrentning af privatkundernes
samlede indlån var 0,39 pct. i oktober, som inkluderer forrentningen af udlånsrelaterede indlån og tidsindskud. Når man ser bort fra indlån med tidsbinding og samtidig korrigerer for udlånsrelaterede
indlån – som omfatter den uudnyttede del af lånerammen på prioritetslån – så forrentes de resterende
anfordringsindlån i gennemsnit med 0,09 pct. Det
svarer til et fald i indlånsrenten på 0,02 procentpoint
sammenlignet med oktober sidste år.
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Anm.: Indlån er over for danske banker i alle valutaer. Den gennemsnitslige indlånsrente ekskl. puljeordninger er angivet
over de respektive fordelinger.

