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Udlandet køber fortsat 
fastforrentede  
realkreditobligationer 

Udlandet fortsætter med at købe fastforrentede re-

alkreditobligationer og ejede ved udgangen af janu-

ar for 345 mia. kr., svarende til 32 pct. Det er en tre-

dobling siden 2012, hvor udlandets køb af fastfor-

rentede realkreditobligationer begyndte at tage fart.  

Set over en længere periode har den udenlandske 

efterspørgsel efter realkreditobligationer været 

præget af finansielle kriser og centralbankers opkøb. 

Den udenlandske interesse for danske realkreditob-

ligationer aftog i forbindelse med finanskrisen, hvor 

udenlandske investorer generelt trak sig fra små va-

lutaer. Efter et udenlandsk frasalg under finanskrisen 

begyndte den udenlandske efterspørgsel efter dan-

ske realkreditobligationer igen at stige i forbindelse 

med statsgældskrisen i dele af euroområdet. Krisen 

øgede efterspørgslen efter obligationer af høj kre-

ditkvalitet uden for euroområdet, herunder danske 

papirer, der ansås som sikker havn.  

Udlandets ejerandel af fastforrentede realkreditobli-

gationer har været kraftigt stigende siden 2015. Den 

større efterspørgsel skal bl.a. ses i lyset af udenland-

ske centralbankers opkøbsprogrammer, der har 

mindsket det effektive udbud af obligationer med 

høj kreditkvalitet.1 ECB udvidede således sit opkøbs-

program i begyndelsen af 2015, og Bank of Japan i 

2016. Euroområdets beholdning af danske realkre-

ditobligationer har været stigende siden 2015, og de 

japanske investorers køb tog fart i 2016.  

Udlandet har især haft interesse for fastforrentede 

30-årige obligationer, særligt 2 pct.-obligationer, 

hvoraf udlandet nu ejer 42 pct. Udlandet ejer 15 pct. 

af de 30-årige 1,5 pct.-obligationer. 

Udenlandske investorer bidrager på den ene side til 

en større investorbase, der kan bidrage til billigere 

lån. På den anden side kan afhængighed af uden-

landske investorer øge markedsudsving i krisetider, 

såfremt de søger tilbage til deres hjemmemarkeder. 
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1
  Danmarks Nationalbank, Monetære og finansielle tendenser, Dan-

marks Nationalbank Rapport, nr. 6, september 2018. 

 Udlandet øger fortsat deres ejerandel 

af fastforrentede realkreditobligationer 

Figur   

 

 

 

 

Anm.: Kvartalsdata. Finansiel uro op til finanskrisen indledes i 

august 2007. Uro i forb. med statsgældskrisen er sat til maj 

2010, hvor IMF og EU indgår aftale om hjælpepakke til 

Grækenland. ECB's opkøbsprogram udvides marts 2015.  
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