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PORTEFØLJEINVESTERINGER – SEPTEMBER 2017 

Udlandet køber  
realkreditobligationer 
med lang restløbetid  

Der er solid udenlandsk interesse for danske real-

kreditobligationer. Siden januar 2015 har udlandet 

investeret 128 mia. kr., heraf alene 18 mia. kr. i sep-

tember 2017. Udenlandske investorer ejer nu real-

kreditobligationer for 747 mia. kr. 

De udenlandske investorer har navnlig købt realkre-

ditobligationer med lang restløbetid. Deres behold-

ning af realkreditobligationer med en restløbetid 

over 30 år udgør 212 mia. kr. i september 2017. Det 

er mere end en fordobling siden midten af 2016. Ved 

udgangen af september svarede den udenlandske 

ejerandel til 35 pct. af den samlede udstedte mæng-

de af danske realkreditobligationer med restløbetid 

på 30 år eller mere. Til sammenligning udgjorde ud-

landets beholdning af danske realkreditobligationer 

i alt 23 pct. af den samlede udstedte mængde. 

Obligationerne bag et nyudstedt 30-årigt fastforren-

tet realkreditlån har altid en restløbetid på over 30 

år. Obligationerne udstedes i serier med en oprinde-

lig løbetid på op til 33 år og er åbne for finansiering 

af 30-årige realkreditlån i op til tre år. Der er typisk 

serieskift hvert tredje år, og i september 2017 lukke-

de fx serierne med udløb 1. oktober 2047. 

Udenlandske investorer har derudover placeret 176 

mia. kr. i danske realkreditobligationer med restlø-

betid under 1 år og 234 mia. kr. i obligationer med 

restløbetid mellem 1 og 5 år ved udgangen af sep-

tember 2017. Størrelsen af de beholdninger er afta-

get svagt gennem de seneste år. 

Udenlandske investorer dækker bredt over uden-

landske investeringsforeninger, pensionskasser, 

banker, erhvervsvirksomheder mv. Danske investo-

rer kan have helt eller delvist ejerskab af disse uden-

landske selskaber. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
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Anm.: Realkreditobligationer inkluderer alle obligationer udstedt 

af danske realkreditinstitutter. Øvrige obligationer inklude-

rer danske statsobligationer mv.  Aktier inkluderer investe-

ringsforeningsbeviser. 
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