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Hovedpunkter, 2. halvår 2010 

Indenlandsk lånebehov og låntagning 

Der har været høj efterspørgsel efter danske statspapirer i 1. halvår. 
Statens indenlandske lånebehov er uændret på 107 mia. kr. I lyset af høj 
efterspørgsel efter obligationer øges finansieringsbidraget fra obligati-
oner til 77 mia. kr., mens skatkammerbevisprogrammet nedskaleres til 
30 mia. kr. 

Der er solgt obligationer for 72,7 mia. kr. For at udjævne udstedelses-
behovet mellem 2010 og 2011 og mindske statens refinansieringsrisiko 
er det strategien at påbegynde finansieringen af lånebehovet for 2011. 

 
Der foretages følgende ændringer i låneviften: 
• 1. juli 2010 genåbnes 5 pct. stående lån 2013 som primært lånevifte-

papir. 4 pct. stående lån 2012 vil fortsat indgå i låneviften i 2. halvår. 
• Udestående i 4,5 pct. stående lån 2039 forhøjes på baggrund af inte-

resse i markedet. Der afholdes auktion 23. juni 2010 over 4,5 pct. stå-
ende lån 2039 med et maksimalt salg på 10 mia. kr. nominelt. 

• Åbningen af et nyt 5-årigt og et nyt 10-årigt låneviftepapir udskydes 
til begyndelsen af 2011. 

 
De primære låneviftepapirer i 2. halvår 2010 er: 
• Skatkammerbeviser 
• 4 pct. stående lån 2012 
• 5 pct. stående lån 2013 
• 4 pct. stående lån 2015 
• 4 pct. stående lån 2019 
• 4,5 pct. stående lån 2039 
 
Indenlandske statsobligationer udstedes via regelmæssige auktioner 
suppleret med tapsalg. 
 
Udenlandsk låntagning 

I 2010 har staten udenlandske afdrag for 24 mia. kr. (3,3 mia. euro). For 
at lette fremtidig adgang til de udenlandske lånemarkeder er strategi-
en, at staten foretager en 5-årig euroudstedelse på 1-2 mia. euro i 2. 
halvår 2010. Der indgås valutaswaps fra euro til kroner for et tilsvarende 
beløb. 
 
Opkøb 

Staten kan foretage opkøb i markedet i alle indenlandske og udenland-
ske statspapirer, dog som udgangspunkt ikke i de primære låneviftepa-
pirer. Til og med september 2010 afholdes regelmæssige tilbagekøbs-
auktioner over 4 pct. stående lån 2010. 
 
Henvendelse om meddelelsen rettes til Ove Sten Jensen på telefon +45 
3363 6102 eller e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk. 
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Statens finanser og lånebehov 

Efter en årrække med overskud på statens finanser og faldende gæld  
vendte udviklingen i 2009. Ultimo 2009 var statens gæld 301,5 mia. kr. 
svarende til 18,1 pct. af BNP, jf. figur 1. Statens gæld er dog fortsat lav i 
en international sammenhæng. 
 
STATSGÆLDEN, 1975-2010 Figur 1 
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Anm.: Skønnet for statsgælden ultimo 2010 er fra Budgetoversigt 1, maj 2010. 
 
Finansministeriet forventer et underskud på statens finanser på 5 ¾ pct. 
af BNP i 2010. Det indenlandske lånebehov i 2010 er opgjort til  
107 mia. kr. 
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Låntagning i 2010 

Indenlandsk låntagning 

Statens indenlandske lånebehov på 107 mia. kr. finansieres ved udste-
delse af obligationer og skatkammerbeviser. Udstedelse af obligationer 
forventes at bidrage med 77 mia. kr. i 2010. Udstedelserne i de 2-, 5- og 
10-årige løbetidssegmenter sker med en 40-20-40 procentuel fordeling. 

Der har været høj efterspørgsel efter statsobligationer i 1. halvår, og 
årets udstedelsesbehov i statsobligationer er stort set dækket. Til og 
med valør 16. juni 2010 har staten solgt statsobligationer for 72,7 mia. 
kr. For at udjævne udstedelsesbehovet mellem 2010 og 2011 og mindske 
statens refinansieringsrisiko er det strategien at påbegynde finansierin-
gen af lånebehovet for 2011. 
 
FORFALDSPROFIL, STATSOBLIGATIONER Figur 2
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Der foretages følgende ændringer i låneviften: 
• 2-årigt løbetidssegment: Udstedelse i 5 pct. stående lån 2013 genopta-

ges fra 1. juli 2010 for at udjævne statens afdragsprofil, jf. figur 2. Der 
vil i juli 2010 blive afholdt auktion over 5 pct. stående lån 2013. 4 pct. 
stående lån 2012 bevares i låneviften i 2. halvår 2010. 

 
• 5-årigt løbetidssegment: 4 pct. stående lån 2015 ventes udskiftet i be-

gyndelsen af 2011. Det nye 5-årige låneviftepapir får udløb 15. no-
vember 2016. 

 
• 10-årigt løbetidssegment: 4 pct. stående lån 2019 ventes udskiftet i 

begyndelsen af 2011. Det nye 10-årige låneviftepapir får udløb 15. no-
vember 2021. 

 
• 30-årigt løbetidssegment: I lyset af høj investorinteresse efter 4,5 pct. 

stående lån 2039 øges udeståendet i papiret. Der afholdes auktion 23. 
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juni 2010 over 4,5 pct. stående lån 2039 med et maksimalt salg på 10 
mia. kr. nominelt. 

 
Der kan udstedes i de øvrige stående lån. Udstedelsen af indenlandske 
statsobligationer sker via regelmæssige auktioner suppleret med tap-
salg. 

Fremover vil auktionsdatoer annonceres i en 3-månederskalender, der 
opdateres i slutningen af hver måned. Auktionsdatoerne for de to sidste 
måneder i kalenderen er foreløbige. 

Senest tre handelsdage forud for auktionerne offentliggøres hvilke(n) 
statsobligation(er), der holdes auktion over. Auktionerne forudsætter 
rolige markedsforhold. 
 
Skatkammerbevisprogram 

Staten har udstedt skatkammerbeviser for 16,4 mia. kr. i 2010, jf. tabel 1. 
Skatkammerbevisprogrammet forventes at bidrage med 30 mia. kr. til 
lånebehovet for 2010. Dette er ændret fra 40 mia. kr. i lyset af høj efter-
spørgsel efter obligationer. 

Skatkammerbeviser udstedes via auktioner i slutningen af hver måned. 
Der åbnes et nyt 9-måneders papir hver 3. måned. 
 

UDSTEDELSE AF SKATKAMMERBEVISER I 2010  Tabel 1

Mia. kr. Udløbsdato 
Udstedelse, kursværdi 

(valør 16. juni) 

SKBV 2010-I ...............................................................1. september 2010 7,2 
SKBV 2010-II ..............................................................1. december 2010 4,6 
SKBV 2011-I ............................................................... 1. marts 2011 4,7 
I alt    ................................................................  16,4 

 
Opkøb 

Staten kan foretage opkøb i markedet i alle indenlandske og udenland-
ske statspapirer, dog som udgangspunkt ikke i primære låneviftepapirer. 
Til og med september 2010 afholdes regelmæssige tilbagekøbsauktioner 
over 4 pct. stående lån 2010. 
 
Udenlandsk låntagning 

For at lette fremtidig adgang til de udenlandske lånemarkeder er stra-
tegien at udstede et 5-årigt eurolån på 1-2 mia. euro. Det bidrager til at 
sikre en stabil og bred investorbase. I 2010 har staten udenlandske af-
drag for 24 mia. kr. (3,3 mia. euro). 
Strategien er, at staten 
• foretager en 5-årig euroudstedelse på 1-2 mia. euro i 2. halvår 2010 
• indgår valutaswaps fra euro til kroner for et tilsvarende beløb. 
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Handel og udstedelse af statspapirer 

12 regionale og internationale banker har indgået en primary dealer-
aftale med staten og fungerer som modpart i statens udstedelses- og 
opkøbstransaktioner, jf. tabel 2. I løbet af 1. halvår 2010 er gruppen af 
primary dealere udvidet med tre banker. Samtidig er der med genåb-
ningen af skatkammerbevisprogrammet oprettet primary dealer aftaler i 
skatkammerbeviser. 
 

PRIMARY DEALERE OG MARKET TAKERE, 2010 Tabel 2 

Primary dealer i 
statsobligationer 

Primary dealer i 
skatkammerbeviser 

Market takere i 
statspapirer 

Barclays Bank Arbejdernes Landsbank Bank of America Merrill Lynch 
BNP Paribas Danske Bank Citigroup 
Danske Bank JP Morgan Commerzbank 
Deutsche Bank Jyske Bank DZ Bank 
HSBC France Nordea Nomura 
JP Morgan Nykredit Bank Royal Bank of Scotland 
Morgan Stanley SEB  
Nordea Sydbank  
Nykredit Bank   
SEB   
Spar Nord Bank   
Sydbank   

 
Primary dealerne understøtter likviditeten ved løbende at stille to-vejs 
priser i danske statspapirer. Udover adgang til at købe og sælge statspa-
pirer med staten som modpart kan primary dealerne benytte statens og 
Den Sociale Pensionsfonds værdipapirudlånsordninger.1 

Statens benchmarkpapirer pr. 1. juli er uændret, jf. tabel 3. 
 

STATENS BENCHMARKPAPIRER, JULI 2010 Tabel 3

Mia. kr.  
Nominelt udestående 
(valør 16. juni 2010) 

2-årigt segment ........................................................4 pct. stående lån 2012 73,8 
5-årigt segment ........................................................4 pct. stående lån 2015 82,6 
10-årigt segment ................................ 4 pct. stående lån 2019 76,3 
30-årigt segment ................................ 4,5 pct. stående lån 2039 89,9 

 
For at øge konkurrencen samt forbedre prisgennemsigtigheden og likvi-
diteten på interdealer-markedet for danske statspapirer blev nye krav 
for market making-forpligtelser i statsobligationer introduceret primo 
2010. Systemet baseres på primary dealernes market making målt ud fra 
det gennemsnitlige bid-ask spænd i den samlede kreds af primary deale-
re. Erfaringerne med det nye system har været positive. 

 1
 Betingelserne for værdipapirudlån er specificeret i Vilkår for statens og Den Sociale Pensionsfonds 
værdipapirudlånsordninger, som er tilgængeligt på www.statsgaeld.dk. 
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Statens rating 

Den indenlandske og udenlandske gæld har den højeste rating hos 
Moody's (Aaa), Standard & Poor's (AAA) og Fitch Ratings (AAA). 

Moody's bekræftede i april 2010 statens Aaa rating. I den forbindelse 
understregede Moody's følgende forhold: "The government's top-notch 

ratings reflect an assessment of "very high" economic and institutional 

strength, characterized by a dynamic and diversified economy, a stable 

macroeconomic and political environment and a healthy government 

balance sheet." 
Standard & Poor's bekræftede i sin rapport fra december 2009 AAA ra-

tingen på statens langsigtede gæld og A-1+ ratingen på statens kortsig-
tede gæld med uforandret stabil udsigt. Bekræftelsen skete bl.a. med 
følgende motivation: "Robust track record of prudent macroeconomic 

policies and structural reforms, underpinning low inflation and a stable 

currency". 

Fitch Ratings bekræftede i sin rapport fra april 2009 Danmarks AAA 
rating. Ratingen blev ledsaget af følgende betragtning: "Denmark's 

institutional strengths foster confidence in the country's ability and will-

ingness to honour its public debt commitments, which are in any case 

low relative to its 'AAA' peers." 
Rapporter og information om ratings af danske statspapirer er tilgæn-

gelig på websteder hos henholdsvis Moody's (www.moodys.com), Stan-
dard & Poor's (www.standardandpoors.com) og Fitch Ratings 
(www.fitchratings.com).1 

 1
 De seneste rating-rapporter vedrørende den danske stat fra Moody's, Standard & Poor's og Fitch 

Ratings er tilgængelige på www.statsgaeld.dk. 
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Information 

Statsgældspolitikken er en halvårlig meddelelse fra Statsgældsforvalt-
ningen i Danmarks Nationalbank. Meddelelsen indeholder information 
om de anvendte mål og strategier ved forvaltning af statens gæld. Den-
ne meddelelse er offentliggjort den 16. juni 2010. 

Meddelelsen er et supplement til den årlige publikation Statens lån-
tagning og gæld, som giver en mere grundlæggende beskrivelse af 
statsgældspolitikken. I publikationen beskrives udviklingstendenser in-
den for året, og der gives en afrapportering om nye emneområder. Sta-
tens låntagning og gæld 2009 blev offentliggjort i februar 2010 på 
dansk og engelsk. 

Yderligere information om statsgæld kan fås på Statsgældsforvaltnin-
gens websted, www.statsgaeld.dk. Hvis der foretages registrering under 
nyhedsservice, modtages automatisk e-mails, når der er ny information 
om statens låntagning og gæld. 

Henvendelse om meddelelsen rettes til Ove Sten Jensen på telefon +45 
3363 6102 eller e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk. 
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