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Hovedpunkter 2011 

Indenlandsk låntagning 
Statens indenlandske finansieringsbehov i 2011 er opgjort til 110 mia. 
kr., hvoraf 30 mia. kr. allerede er finansieret via udstedelser i 2010. Det 
er strategien, at staten i 2011 påbegynder finansieringen af 2012-
udstedelsesbehovet. 

I 2011 udskiftes obligationerne i de 2-, 5- og 10-årige løbetidssegmenter 
i den primære lånevifte: 
 Et nyt låneviftepapir med udløb i 2021 åbnes 11. januar 
 Et nyt låneviftepapir med udløb i 2016 åbnes i 1. kvartal 
 Et nyt låneviftepapir med udløb i 2014 åbnes i 2. eller 3. kvartal. 
 
Låntagningen i de 2-, 5- og 10-årige løbetidssegmenter foretages med 
udgangspunkt i en 40-20-40 procentuel fordeling. Der kan fortsat 
udstedes i det 30-årige løbetidssegment. Udstedelsen af statsobligatio-
ner foregår via regelmæssige auktioner suppleret med tapsalg.  
 
Udenlandsk låntagning 
Staten optager udenlandske lån af hensyn til valutareserven. Som 
udgangspunkt optager staten gæld i udenlandsk valuta svarende til de 
udenlandske afdrag. I 2011 har staten udenlandske afdrag på 4,3 mia. 
euro (32 mia. kr.).  
 
Strategien for den udenlandske låntagning er: 
 En 5-årig euroudstedelse på 1-2 mia. euro 
 Supplerende udstedelser i euro eller dollar kan foretages i det 2-5-

årige løbetidssegment. 
 

Opkøb 
Staten har en aktiv opkøbspolitik, der bl.a. er rettet mod at nedbringe 
statens refinansieringsrisiko. Staten kan foretage opkøb i markedet i alle 
indenlandske og udenlandske statspapirer, dog som udgangspunkt ikke 
i primære låneviftepapirer. Ved opkøb tages der hensyn til, om opkøbe-
ne er fordelagtige ud fra en samlet statsgældspolitisk betragtning. 
 
Henvendelse om meddelelsen rettes til Ove Sten Jensen på telefon +45 
3363 6102 eller e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk. 
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Statens finansieringsbehov og låntagning 

Staten har i 2010 udstedt obligationer for 123 mia. kr., hvilket er 30 mia. 
kr. mere end udstedelsesbehovet, jf. figur 1. Skatkammerbevisprogram-
met er opbygget til 25 mia.kr. 

Staten har nedbragt finansieringsbehovet i 2011 gennem en aktiv op-
købspolitik i 2010. Uroen på de europæiske statsgældsmarkeder 
betyder, at Statsgældsforvaltningen har øget fokus mod at reducere 
statens refinansieringsrisiko. 

Fremrykningen af statens udstedelser og et højt indestående på sta-
tens konto øger fleksibiliteten i udstedelsesstrategien. 

STATENS OBLIGATIONSUDSTEDELSER I 2010 FORDELT PÅ LØBETIDSSEGMENTER Figur 1
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Det indenlandske finansieringsbehov i 2011 er opgjort til 110 mia. kr. 
(14,8 mia. euro), jf. tabel 1. Oversalget i 2010 og opbygning af skat-
kammerbevisprogrammet fra 25 mia. kr. til omkring 40 mia. kr. betyder, 
at staten har et lavt udstedelsesbehov i statsobligationer i 2011.  

Det er fortsat strategien i 2011 at reducere statens refinansieringsrisi-
ko gennem en aktiv opkøbspolitik og ved at påbegynde finansieringen 
af lånebehovet i 2012, specielt i lyset af store afdrag i 2012. 
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STATENS INDENLANDSKE FINANSIERINGSBEHOV I 2011 Tabel 1

Mia. kr.   

Indenlandsk finansieringsbehov1 ........................................................................ 110 

Finansiering:  
Udstedelse af indenlandske statsobligationer ................................................... 40 
Udstedelse af skatkammerbeviser2 ..................................................................... 40 
Træk på statens konto som følge af oversalg i 20103 ....................................... 30 

1 Baseret på Budgetoversigt 3, december 2010 (115,3 mia.kr.) korrigeret for opkøb (1,1 mia. kr.)  og afdrag af skat-
kammerbeviser (25,3 mia. kr. mod en antagelse om 30 mia. kr. i budgetoversigten). 

2 Angiver forventet udestående af skatkammerbeviser ultimo 2011. 
3 Oversalg i 2010 pr. 16. december 2010. 
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Strategi for låntagning i 2011 

Indenlandsk låntagning 
I 2011 udskiftes de 2-, 5- og 10-årige papirer i den primære lånevifte. De 
nye obligationer får udløb i henholdsvis 2014, 2016 og 2021, hvor der er 
huller i statens indenlandske afdragsprofil, jf. figur 2. Strategien er, at 
låntagningen i obligationer foretages med udgangspunkt i en 40-20-40 
procentuel fordeling på de tre løbetidssegmenter.  

STATENS INDENLANDSKE AFDRAGSPROFIL Figur 2
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Anm.: Statslige fonde omfatter Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden og Forebyggelsesfonden. 

Udskiftning i den primære lånevifte 2011 
Skatkammerbeviser 
 Udeståendet opbygges til omkring 40 mia. kr. ultimo 2011 
 Hver tredje måned åbnes et nyt 9-måneders skatkammerbevis. 

2-årigt løbetidssegment 
 Der åbnes et nyt låneviftepapir i 2. eller 3. kvartal med udløb den 15. 

november 2014. Papiret opbygges til et endeligt udestående omkring 
40 mia. kr. 

5-årigt løbetidssegment 
 Der åbnes et nyt låneviftepapir i 1. kvartal med udløb den 15. novem-

ber 2016. Papiret opbygges til et endeligt udestående omkring 40 mia. 
kr. 
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10-årigt løbetidssegment 
 Der åbnes et nyt låneviftepapir, 3 pct. stående lån 2021, ved en aukti-

on den 11. januar. Papiret har forfald den 15. november 2021. Papiret 
opbygges til et endeligt udestående omkring 80 mia. kr. 

30-årigt løbetidssegment 
 Der kan fortsat udstedes i 4,5 pct. stående lån 2039. 

Der kan udstedes i de øvrige stående lån. Udskiftningen af den primære 
lånevifte er opsummeret i tabel 2. 

PRIMÆRE LÅNEVIFTEPAPIRER, 2011 Tabel 2

Løbetidssegment Udstedelsespapir primo 2011 Afløsende udstedelsespapir 

Løbetid <1 år ............................ Skatkammerbeviser Skatkammerbeviser 
2-årigt segment ....................... 5 pct. stående lån 2013 X pct. stående lån 2014 
5-årigt segment ....................... 4 pct. stående lån 2015 X pct. stående lån 2016 
10-årigt segment ..................... 4 pct. stående lån 2019 3 pct. stående lån 2021 
30-årigt segment ..................... 4,5 pct. stående lån 2039  

Anm.: X angiver, at kuponen for udstedelsespapirerne endnu ikke er fastlagt. 

Udstedelse af obligationer 
Udstedelsen af statsobligationer foregår via regelmæssige auktioner 
suppleret med tapsalg. Datoer for de kommende tre måneders planlagte 
auktioner annonceres ved indgangen til måneden på 
www.statsgaeld.dk. Senest tre handelsdage forud for auktionerne of-
fentliggøres hvilke(n) statsobligation(er), der holdes auktion over. Auk-
tionerne forudsætter rolige markedsforhold. 

Udstedelse af skatkammerbeviser 
Der afholdes månedlige auktioner over skatkammerbeviser med valør 
den første bankdag i måneden. Der afholdes auktion i alle åbne papirer.  

For at øge likviditeten i programmet kan staten holde ekstraordinære 
auktioner som supplement til de månedlige auktioner. I tilfælde af eks-
traordinære markedsforhold kan der desuden udstedes via tap. 
 
Opkøb 
Staten har en aktiv opkøbspolitik, der er rettet mod at nedbringe sta-
tens refinansieringsrisiko. Staten køber desuden op for at dække place-
ringsbehovet hos statens fonde og for at sikre et velfungerende marked 
for statsobligationer. 

Staten kan foretage opkøb i markedet i alle indenlandske og uden-
landske statspapirer, dog som udgangspunkt ikke i primære lånevifte-
papirer. Ved opkøb tages der hensyn til, om opkøbene er fordelagtige 
ud fra en samlet statsgældspolitisk betragtning.  
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Der kan købes op via tap, auktioner eller ombytningsauktioner. I 2011 
holdes regelmæssige opkøbsauktioner i 6 pct. stående lån 2011 den 3. 
sidste bankdag hver måned. 

 
Indløsning af uamortisable obligationslån 
Statens fire uamortisable obligationer indløses til kurs 100 med forfald 
1. april 2011, jf. meddelelsen "Opsigelse af uamortisable obligationer" 
offentliggjort den 14. december 2010. 
 
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 har staten udenlandske afdrag på 4,3 mia. 
euro (32 mia. kr.), jf. figur 3.  
 
Strategien for den udenlandske låntagning er fastlagt til: 
 En 5-årig euroudstedelse på 1-2 mia. euro 
 Supplerende udstedelser i euro eller dollar kan foretages i det 2-5-

årige løbetidssegment 
 Der udstedes fortsat Commercial Paper for at holde programmerne 

likvide. 
 

STATENS UDENLANDSKE AFDRAGSPROFIL Figur 3
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Anm.: Forfald er ekskl. Commercial Paper og valutaswaps indgået i forbindelse med genudlån til Danmarks Skibskredit

A/S. 
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Handel og udstedelse af statspapirer 

Danske statsobligationer udstedes via regelmæssige auktioner suppleret 
med tapsalg. En række regionale og internationale banker har indgået 
en primary dealer-aftale med staten og fungerer som modpart i statens 
udstedelses- og opkøbstransaktioner, jf. tabel 3. 
 

PRIMARY DEALERE OG MARKET TAKERE, JANUAR 2011 Tabel 3

Primary dealere i obligationer Primary dealere i SKBV Market takere1 

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

1 En market taker kan handle på priser stillet af primary dealerne, men har ikke selv mulighed for at stille priser.  

 
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 også benytte sta-
tens og Den Sociale Pensionsfonds værdipapirudlånsordninger.1 

Primary dealerne evaluerer årligt infrastrukturen i market maker-
ordningen for danske statsobligationer på baggrund af en rapport, som 
udfærdiges af primary dealer-gruppen. Hvert år besluttes, hvilke plat-
forme market making foretages på i det kommende år. Primary dealer-
ne har besluttet, at market making i danske statspapirer i 2011 foretages 
på MTS Denmark.2 

Der er obligatorisk prisstillelse for statens primære låneviftepapirer og 
benchmarkpapirer, da disse papirer er toneangivende i det danske mar-
ked. Kravene tager udgangspunkt i primary dealernes market making 
relativt til hinanden. 

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

værdipapirudlånsordninger, som er tilgængeligt på www.statsgaeld.dk. 2
 Hovedelementerne fra primary dealernes rapport og konklusionerne angående indretningen af det 

sekundære marked i 2011 er offentliggjort i Infrastructure in Danish government securities market in 
2011, som er tilgængeligt på www.statsgaeld.dk. 
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Statens benchmarkpapirer 
Statens benchmarkpapirer ved indgangen af 2011 er angivet i tabel 4. 

STATENS BENCHMARKPAPIRER VED INDGANGEN AF 2011 Tabel 4 

  Udestående, mia. kr.1 

2-årigt segment .............................. 5 pct. stående lån 2013 88,5 
5-årigt segment .............................. 4 pct. stående lån 2015 87,2 
10-årigt segment ............................ 4 pct. stående lån 2019 87,4 
30-årigt segment ............................ 4,5 pct. stående lån 2039 100,2 

1 Pr. valør 16. december 2010.  
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Statens rating 

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

Moody's bekræftede i december 2010 statens Aaa-rating. I den for-
bindelse understregede Moody's følgende forhold: "The government's 
top-notch ratings reflect an assessment of very high economic and insti-
tutional strength, characterized by a dynamic and diversified economy, a 
wealthy population, a stable macroeconomic and political environment 
and a healthy government balance sheet". 

Fitch Ratings bekræftede i sin rapport fra juli 2010 Danmarks AAA-
rating. Ratingen blev ledsaget af følgende betragtning: "A decade of 
fiscal surpluses averaging over 2% of GDP a year has left Danish public 
finances among the strongest of its ‘AAA’ peers. Denmark is in a strong 
position to reverse the recent deterioration of its budget balance, and 
continues to be well placed to deal with long-term demographic chal-
lenges". 

Standard & Poor's bekræftede i sin rapport fra december 2009 AAA-
ratingen på statens langsigtede gæld og ratingen A-1+ på statens kort-
sigtede 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". 

Rapporter og information om ratings af danske statspapirer er tilgæn-
gelige på følgende websteder www.moodys.com, www.fitchratings.com 
og www.standardandpoors.com.1 

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

Poor's er tilgængelige via 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. december 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 2010 bliver offentliggjort i februar 2011 på 
både 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. 




