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Hovedpunkter, 2. halvår 2011 

Indenlandsk låntagning 

Det danske statspapirmarked har været velfungerende i 1. halvår 2011. 
Efterspørgslen efter statspapirer har været høj, og indtil 16. juni er der 
solgt statsobligationer for 56 mia. kr. Dermed er udstedelsesbehovet for 
2011 dækket, og staten har påbegyndt finansieringen af lånebehovet i 
2012. 
For at udjævne udstedelsesbehovet mellem 2011 og 2012 er det stra-

tegien at fortsætte med at afholde regelmæssige auktioner i statsobli-
gationer i 2. halvår 2011. Dermed nedbringes statens refinansieringsrisi-
ko, og likviditeten i de nye låneviftepapirer opbygges hurtigere. 
 
I 2. halvår 2011 foretages der ingen ændringer i de primære udstedel-
sespapirer. Dermed er låneviften: 
 

• Skatkammerbeviser 
• 2 pct. stående lån 2014 
• 2,5 pct. stående lån 2016 
• 3 pct. stående lån 2021 
• 4,5 pct. stående lån 2039 
 
Det er strategien at udstede i de 2-, 5- og 10-årige løbetidssegmenter 
med udgangspunkt i en 40-20-40 procentuel fordeling. Indenlandske 
statsobligationer udstedes via regelmæssige auktioner suppleret med 
tapsalg. 
 
 
Udenlandsk låntagning 

Staten optager udenlandske lån af hensyn til valutareserven. Som ud-
gangspunkt optager staten gæld i udenlandsk valuta svarende til de 
udenlandske afdrag. I 2011 er der forfald af udenlandske lån for 4,3 mia. 
euro, hvoraf de 3,1 mia. euro er dækket gennem udstedelser i 1. halvår. 
Dermed er lånebehovet 1,25 mia. euro i den resterende del af 2011. 
 
 
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 gæld 

I 2011 er statens indenlandske nettofinansieringsbehov opgjort til 46 
mia. kr., jf. Budgetoversigt 1, maj 2011. Det svarer til 2,6 pct. af BNP. 
Statsgælden skønnes at udgøre 24 pct. af BNP ved udgangen af 2011, jf. 
figur 1. 
Den danske statsgæld er lav sammenlignet med andre EU-lande, og 

danske statsobligationer har den højest mulige rating hos Moody's 
(Aaa), Standard & Poor's (AAA) og Fitch Ratings (AAA). 
 
STATSGÆLD, ANDEL AF BNP Figur 1
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Anm.: Skønnet for statsgælden ultimo 2011 er fra Budgetoversigt 1, maj 2011. 
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Låntagning i 2011 

Indenlandsk låntagning 

Statens indenlandske finansieringsbehov i 2011 er 118 mia. kr. Oversal-
get af statspapirer i 2010 på 40 mia. kr. og opbygningen af skatkam-
merbevisprogrammet betyder, at staten har et lavt udstedelsesbehov i 
obligationer i 2011, jf. tabel 1. Indtil 16. juni er der udstedt obligationer 
for 56 mia. kr. Dermed er udstedelsesbehovet for 2011 dækket, og sta-
ten har påbegyndt finansieringen af lånebehovet i 2012. 

STATENS INDENLANDSKE FINANSIERINGSBEHOV I 2011 Tabel 1

Mia. kr.  

Indenlandsk nettofinansieringsbehov ............................................................ 46 
Afdrag langfristet gæld mv.1 ......................................................................... 47 
Afdrag skatkammerbeviser2 ........................................................................... 25 

Indenlandsk finansieringsbehov ............................................................. 118 

Finansiering:  
Indenlandske statsobligationer......................................................................... 38 
Skatkammerbeviser .......................................................................................... 40 
Oversalg i 2010 ................................................................................................ 40 

1 Afdrag langfristet gæld er i forhold til Budgetoversigt 1, maj 2011, korrigeret for efterfølgende opkøb. 
2 Afdrag skatkammerbeviser svarer til udeståendet i programmet ultimo 2010. 

I 2012 ventes underskud på statens finanser, og der er store afdrag på 
eksisterende gæld, jf. figur 2. I 2. halvår 2011 fortsætter obligationsud-
stedelserne for at udjævne udstedelsesbehovet mellem 2011 og 2012. 
Dermed nedbringes statens refinansieringsrisiko, og likviditeten i de nye 
låneviftepapirer opbygges hurtigere. 

STATENS INDENLANDSKE AFDRAGSPROFIL Figur 2
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Anm.: Forfald er eksklusive skatkammerbeviser. Statslige fonde omfatter Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, 

Forebyggelsesfonden og statens egenbeholdning. 
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Låneviften 

I 1. halvår er der åbnet nye låneviftepapirer i det 2-, 5- og 10-årige løbe-
tidssegment. Strategien for opbygningen af de nye låneviftepapirer er: 
 

• 2 pct. stående lån 2014 opbygges til et endeligt udestående på om-
kring 40 mia. kr. over en 1-årig periode. 

• 2,5 pct. stående lån 2016 opbygges til et endeligt udestående på om-
kring 40 mia. kr. over en 2-årig periode. 

• 3 pct. stående lån 2021 opbygges til et endeligt udestående på om-
kring 80 mia. kr. over en 2-årig periode. 

 
Der sigtes efter en 40-20-40 procentuel fordeling af udstedelserne i de  
2-, 5- og 10-årige løbetidssegmenter. Der er allerede opbygget et bety-
deligt udestående i de nye låneviftepapirer, jf. tabel 2. Der kan fortsat 
udstedes i det 30-årige låneviftepapir. 
 

LÅNEVIFTEN Tabel 2

Løbetidssegment Udstedelsespapir Udestående, mia. kr. 

Løbetid < 1 år ................................ Skatkammerbeviser 28,8 
2-årigt segment ................................2 pct. stående lån 2014 19,8 
5-årigt segment ................................2,5 pct. stående lån 2016 11,2 
10-årigt segment ................................3 pct. stående lån 2021  24,0 
30-årigt segment ................................4,5 pct. stående lån 2039 100,3 

 
Skatkammerbevisprogram 

Skatkammerbeviser udstedes normalt på auktioner den 2. sidste bank-
dag hver måned. Der åbnes nye 9-måneders papirer på auktionerne med 
valør den 1. september og den 1. december. For 2011 er målet at op-
bygge skatkammerbevisprogrammet til et udestående på omkring 40 
mia. kr. 

SKATKAMMERBEVISER Tabel 3 

Papirer Udløbsdato Udestående, mia. kr. 

SKBV 2011-III .......................................................1. september 2011 15,2 
SKBV 2011-IV ......................................................1. december 2011 5,6 
SKBV 2012-I ........................................................1. marts 2012 8,0 
Samlet udestående ................................  28,8 

 
Opkøb 

Opkøbspolitikken i 2011 er rettet mod at nedbringe statens refinansie-
ringsrisiko. Der købes desuden op for at dække placeringsbehovet hos 
statens fonde og for at sikre et velfungerende marked for statsobligati-
oner. Opkøb i markedet kan ske i alle indenlandske og udenlandske 
statspapirer, dog som udgangspunkt ikke i primære låneviftepapirer. 
Ved opkøb tages der hensyn til, om opkøbene er fordelagtige ud fra en 
samlet statsgældspolitisk betragtning. 
Der kan købes op via auktioner, ombytningsauktioner eller tap. Der 

holdes regelmæssige opkøbsauktioner i 6 pct. stående lån 2011 og 4 pct. 
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stående lån 2012 den 3. sidste bankdag hver måned. Opkøb offentliggø-
res dagligt på www.statsgaeld.dk. 
 
Udenlandsk låntagning 

Staten optager udenlandske lån af hensyn til valutareserven. Som ud-
gangspunkt optager staten gæld i udenlandsk valuta svarende til de 
udenlandske afdrag. 
Staten har udenlandske afdrag på 4,3 mia. euro i 2011. Der er i 1. 

halvår udstedt udenlandske lån for 3,1 mia. euro, fordelt på et 2-årigt 
dollarlån og et 5-årigt eurolån. De nye udstedelser har medvirket til at 
udjævne afdragsprofilen på den udenlandske gæld, jf. figur 3. Lånebe-
hovet i den resterende del af året er 1,25 mia. euro. 
 

STATENS UDENLANDSKE AFDRAGSPROFIL Figur 3
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Anm.: Forfald er eksklusive Commercial Paper, men inklusive valutaswaps. 
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Handel og udstedelse af statspapirer 

Auktioner 

Udstedelsen af indenlandske statsobligationer sker via regelmæssige 
auktioner suppleret med tapsalg. I 1. halvår har der været afholdt to 
auktioner hver måned. På størstedelen af auktionerne har der været 
udstedt i to forskellige papirer. 
Investorer kan lægge bud ind på auktionerne via primary dealerne. 

Der offentliggøres en auktionskalender over auktionsdatoer for de 
kommende tre måneder. Senest tre dage forud for en auktion annonce-
res det, hvilke statsobligationer der udstedes i på auktionen. Frist for 
afgivelse af bud på auktionsdagen er kl. 10.15. Annonceringen af aukti-
oner og auktionsresultat sker via DN-Nyheder1 og offentliggøres på 
www.statsgaeld.dk. Auktionerne forudsætter rolige markedsforhold. 
  

Primary dealere 

Danske statsobligationer og skatkammerbeviser udstedes til og købes op 
fra banker, som har indgået en primary dealer-aftale med staten. Afta-
len giver bankerne adgang til at være modpart i statens udstedelses- og 
opkøbstransaktioner. 12 regionale og internationale banker har indgået 
en primary dealer-aftale for statsobligationer, jf. tabel 4. Derudover har 
fem banker indgået en primary dealer-aftale for skatkammerbeviser. 
 

PRIMARY DEALERE OG MARKET TAKERE, 2011 Tabel 4 

Primary dealere i 
statsobligationer 

Primary dealere i 
skatkammerbeviser 

Market takere i 
statspapirer 

Barclays Bank Danske Bank Bank of America Merrill Lynch 
BNP Paribas Nordea Citigroup 
Danske Bank Nykredit Bank DZ Bank 
Deutsche Bank SEB Jyske Bank 
HSBC Sydbank Royal Bank of Scotland 
J.P. Morgan   
Morgan Stanley   
Nordea   
Nykredit Bank   
SEB   
Spar Nord Bank   
Sydbank   

Anm.: Market takere kan handle på priser stillet af primary dealere, men har ikke selv mulighed for at stille priser. 

Primary dealerne understøtter likviditeten ved løbende at stille to-vejs 
priser i danske statspapirer. Der er obligatorisk prisstillelse for statens 
primære låneviftepapirer og benchmarkpapirer på den af primary dea-
lerne valgte handelsplatform. 

 
1 Danmarks Nationalbanks system for udsendelse af information til tilsluttede nyhedsbureauer. 
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Udover adgang til at købe og sælge statspapirer med staten som mod-
part kan primary dealerne benytte statens og Den Sociale Pensionsfonds 
værdipapirudlånsordninger.1 
 
Benchmarkpapirer 

Pr. 1. juli bliver 2,5 pct. stående lån 2016 og 3 pct. stående lån 2021 nye 
benchmarkpapirer i de 5- og 10-årige løbetidssegmenter, jf. tabel 5. 
Benchmarkpapirerne i de 2- og 30-årige løbetidssegmenter fastholdes. 
 

STATENS BENCHMARKPAPIRER, JULI 2011 Tabel 5

Løbetidssegment Benchmarkpapir Udestående, mia. kr. 

2-årigt segment ................................ 5 pct. stående lån 2013 80,5 
5-årigt segment ................................ 2,5 pct. stående lån 2016 11,2 
10-årigt segment ................................ 3 pct. stående lån 2021 24,0 
30-årigt segment ................................ 4,5 pct. stående lån 2039 100,3 

 
 

 
1 Betingelserne for værdipapirudlån er specificeret i Vilkår for statens og Den Sociale Pensionsfonds 

værdipapirudlånsordninger, som 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 mål og strategier ved forvaltning af statens gæld. Denne meddelelse 
er offentliggjort den 16. juni 2011. 
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 2010 blev offentliggjort i februar 2011 på 
dansk og engelsk. 
De seneste rating-rapporter vedrørende den danske stat kan findes på 

www.statsgaeld.dk. Ratings af danske statspapirer er blandt andet til-
gængelige hos Moody's (www.moodys.com), Standard & Poor's 
(www.standardandpoors.com) og Fitch Ratings (www.fitchratings.com). 
Yderligere information om statsgæld kan fås på www.statsgaeld.dk. 

Hvis der foretages registrering under nyhedsservice, modtages automa-
tisk 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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