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VÆRDIPAPIRER, JULI 2019 

Hvem køber 1 pct.-
realkreditobligationen? 

30-årige fastforrentede realkreditobligationer med 

kuponrente på 1 pct. er siden introduktionen steget 

til 116 mia. kr. Heraf er 81 mia. kr. alene udstedt i 

juli, hvilket er den største månedlige udstedelse i 30-

årige realkreditobligationer nogensinde. Boligejere 

har i rekordomfang konverteret til realkreditlån med 

lavere kuponrente i forbindelse med, at markedsren-

terne er faldet.  

 

Det er især forsikrings- og pensionssektoren (F&P), 

som med 47 pct. af nettokøbet har aftaget de nye 

obligationer, men udlandet har med 31 pct. også 

taget godt fra. 

 

F&P får varigheden tilbage, men går ned i afkast 

For F&P er det afgørende at have aktiver med lang 

løbetid, og dermed lang varighed, for at matche de 

langsigtede pensionsforpligtelser. Når boligejerne 

konverterer deres fastforrentede realkreditlån, ind-

fries de bagvedliggende obligationer, som bl.a. F&P 

ejer. Det betyder, at restløbetiden, og dermed va-

righeden på obligationerne, falder, og at F&P skal 

investere i noget andet end de indfriede obligatio-

ner.  

 

Varigheden på 1 pct.-kuponrenten er højere end på 

obligationer med højere kuponrente, fordi de er 

mindre konverteringstruede. Renten er til gengæld 

lavere, hvilket betyder, at danskerne får et relativt 

lavere rente afkast af pensionsopsparingen i real-

kreditobligationer. 

Obligationer hører til realkreditlån i oktober    

En stor del af stigningen i udeståendet af realkredit-

obligationer stammer fra konverteringer af realkre-

ditlån, som træder i kraft fra 1. oktober (oktober-

terminen). Når boligejere konverterer skal de opsige 

deres eksisterende realkreditlån senest to måneder 

før, altså ultimo juli. Der er i alt blevet førtidsindfriet 

realkreditobligationer for hele 183 mia. kr. i forbin-

delse med oktoberterminen.1 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

1
   Hvis låntager kurssikrer sit nye realkreditlån ved opsigelsen af det 

eksisterende lån, vil realkreditinstituttet udstede obligationerne bag 

det nye lån løbende herefter. Investorerne køber nyudstedelserne al-

lerede inden den aktuelle termin, hvor de gamle obligationer erstat-

tes. Hvis låntageren ikke kurssikrer, vil realkreditobligationerne først 

blive udstedt umiddelbart før, at det nye lån træder i kræft i begyn-

delsen af oktober. 

 F&P, udlandet og Investeringsforeninger 

har købt realkredit med 1 pct.-kuponrente  

  

 

 

 

 

Anm.:  Nettotransaktioner i 30 årig fastforrentet konverterbar 

dansk realkredit med 1 pct.-kuponrente udstedt i maj-juli 

2019. F&P indeholder underliggende investeringsforenin-

ger. 

 

47%

31%

19%

3%

116
mia. kr.

F&P

Udlandet

Investerings-
foreninger

Andre danskere

https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Vaerdipapirer-20190828.aspx

