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UNDERSØGELSE AF VALUTA- OG DERIVATMARKEDET –  2019 

Euro indgår i halvdelen af 
valutahandler i Danmark 

Euro indgår i 47 pct. af alle handlerne på det danske 

valutamarked, som er markedet, hvor banker lokali-

seret i Danmark deltager. Den samlede daglige om-

sætning på det danske valutamarked er 469 mia. kr. 

Det viser Nationalbankens statistik for det danske 

valuta- og derivatmarked, der udarbejdes hvert tred-

je år og koordineres globalt af Bank of International 

Settlements, BIS (link). 

Der er flere grunde til euroens store rolle. Euro er en 

stor international valuta, og Danmark har et betyde-

ligt økonomisk og finansielt samspil med euroområ-

det. Den danske fastkurspolitik betyder desuden, at 

euro i stort omfang betragtes som en substitut i va-

lutahandler.  

Omsætningen i euro er fx langt større i Danmark end 

i Sverige og Norge. Til gengæld er omsætningen i 

kroner på det danske valutamarked lavere end om-

sætningen i svenske og norske kroner på deres re-

spektive lokale markeder. En generelt større om-

sætning i valuta på det danske marked kan også 

medvirke til den større omsætning i euro i Danmark.  

Kroner indgår i handler for 82 mia. kr. 

Omsætningen i kroner på det danske valutamarked 

er 82 mia. kr. pr. dag. Euro indgår i 41 pct. af alle 

handlerne med kroner. Andelen er endnu højere for 

spothandler, altså omveksling mellem kroner og eu-

ro, hvor den er omkring 63 pct. Tallene afspejler dels 

det store økonomiske samspil med euroområdet, 

dels at bankernes indbyrdes spothandler går via eu-

ro. Når en bank fx laver en krone-dollar-handel med 

en kunde, afdækker banken ofte kursrisikoen på for-

retningen via en euro-dollar-handel og en krone-

euro-handel på interbankmarkedet. 

Dollar dominerer fortsat 

Dollaren fylder dog fortsat mest på det danske valu-

tamarked og indgår således i 75 pct. af den samlede 

omsætning. Handler mellem euro og dollar står ale-

ne for 28 pct. I handler, hvor kroner indgår, er dollar 

den anden valuta i 50 pct. af tilfældene. Dollar er 

også den største valuta globalt og indgår i 88 pct. af 

alle valutahandler i verden, mens euro indgår i 32 

pct.   

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Euro indgår i en stor del af handlerne på det 

danske valutamarked 
  

 

 

 

 

Anm.: Daglig gennemsnitlig omsætning i det danske valutamar-

ked i april 2019. Data er justeret for dobbelttælling mellem 

de indberettende institutter. 

Kilde:   BIS og Danmarks Nationalbank. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Valuta-og-derivatmarkedsundersoegelse-indsigt-20191216.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Valuta-og-derivatmarkedsundersoegelse2-20191216.aspx

