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Erhvervsobligationer er
rettet mod udenlandske
investorer
I juli 2018 var der udstedt danske erhvervsobligationer for 197 mia. kr. Heraf var 95 pct. udstedt i udenlandsk valuta og 5 pct. i kroner. Erhvervsobligationer udstedt i euro har gennem det seneste årti udgjort en stadig større andel af den udestående
mængde. I juli 2018 var 65 pct. af den samlede
mængde udstedt i euro mod 50 pct. i juli 2008.

Udstedelse af obligationer er en måde for erhvervsvirksomhederne at finansiere sig på. Det kræver et
vist volumen, og at investorerne har kendskab til
virksomheden, når den skal finansiere sig på den
måde. Derfor er det i høj grad store virksomheder,
der udsteder obligationer på de internationale kapitalmarkeder.

Ved at udstede obligationer i udenlandsk valuta udvides mulighederne for at afsætte udstedelserne til en
større kreds af internationale investorer. I juli 2018 var
94 pct. af den udestående mængde af danske erhvervsobligationer ejet af udenlandske investorer.

Ørsted, A.P. Møller - Mærsk, Carlsberg Breweries, ISS
Global og TDC er blandt dem, der udsteder danske
erhvervsobligationer i udenlandsk valuta. Tilsammen
står de fem selskaber for 74 pct. af den samlede
udestående mængde af danske erhvervsobligationer.

Dansk udstedte erhvervsobligationer
fordelt på valuta
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I Nationalbankens statistik, Finansielle Konti, findes
et overblik over erhvervsvirksomhedernes samlede
gældsfinansiering. Erhvervsobligationerne udgør lidt
under 10 pct., og andelen har ligget stabilt gennem
det sidste årti. Virksomhederne finansierer sig også
ved lån fra banker og realkreditinstitutter. Det udgør
knap 45 pct. af deres samlede gældsfinansiering og
er faldet i løbet af det seneste årti. Herudover
gældsfinansierer virksomhederne sig i stadig højere
grad gennem andre finansielle selskaber samt sektor- og koncerninterne lån.
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Anm.: Udstedelserne af erhvervsobligationer er opgjort til nominel værdi.

