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Hovedpunkter 2013        

Det danske statspapirmarked har i 2012 været velfungerende. Der har været 
høj efterspørgsel efter danske obligationer, og udstedelserne er foretaget til 
lave renter. Uroen på de europæiske statspapirmarkeder bidrager fortsat til 

høj usikkerhed og volatilitet. Statsgældspolitikken er derfor rettet mod at: 
 Sikre en bred investorbase via en bred lånevifte 
 Fastholde en lav refinansieringsrisiko ved at udstede en stor andel i de 

længere løbetidssegmenter, købe op af papirer med udløb de førstkom-
mende år samt ved at have et højt likviditetsberedskab.  

 

Sigtepunkter for indenlandske statspapirudstedelser 
Sigtepunktet for indenlandske obligationsudstedelser i 2013 er 75 mia. kr., 
mens sigtepunktet for udeståendet i skatkammerbeviser ved udgangen af 

2013 er 30 mia. kr. 
Som et led i Aftale om skattereform fra juni 2012 er der givet mulighed for 

at fremrykke beskatningen af nuværende kapitalpensioner til 2013. Der er 

stor usikkerhed om timingen og størrelsen af provenuet.  
Af hensyn til investorer og kontinuiteten i statsgældspolitikken er det hen-

sigtsmæssigt, at udstedelsen af statsobligationer ikke svinger markant fra år 

til år. Det er på den baggrund strategien, at et ekstraordinært provenu fra 
kapitalpensionsbeskatningen ikke medfører ændringer af sigtepunkterne for 
udstedelserne i 2013. Et merprovenu vil blive anvendt til at reducere udste-

delserne i de efterfølgende år. Herved udjævnes udstedelserne over årene, 
og den nuværende udstedelsesstrategi med likvide låneviftepapirer kan 
fastholdes. Samtidig sikres, at engangsprovenuet anvendes til at afdrage på 

den offentlige gæld, som forudsat i skatteaftalen. 
 
Indenlandsk låntagning 

I 2013 fortsætter udstedelserne i de 2-, 5-, 10- og 30-årige nominelle løbe-
tidssegmenter samt i den 10-årige inflationsindekserede obligation.  

Primo 2013 udskiftes de 2- og 5-årige papirer i den primære lånevifte: 

 Det nuværende 5-årige låneviftepapir, 2,5 pct. stående lån 2016, bli-
ver nyt 2-årigt låneviftepapir 

 Den eksisterende statsobligation, 4 pct. stående lån 2019, bliver nyt 

5-årigt låneviftepapir. 
Derudover foretages der ingen ændringer i låneviften, jf. tabel 1. 

Det er strategien at foretage hovedparten af udstedelserne i de længere 

løbetidssegmenter, herunder primært i det nominelle 10-årige låneviftepapir. 
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LÅNEVIFTEN, 1. HALVÅR 2013 Tabel 1

Løbetidssegment Udstedelsespapir Udestående1, mia. kr. 

Løbetid < 1 år......................... Skatkammerbeviser 44,9 
2-årigt nominelt ..................... 2,5 pct. stående lån 2016 21,5 
5-årigt nominelt ...................... 4 pct. stående lån 2019 87,9 
10-årigt nominelt .................... 1,5 pct. stående lån 2023 12,6 
30-årigt nominelt .................... 4,5 pct. stående lån 2039 114,8 
10-årig indeksobligation ........ 0,1 pct. indekseret lån 2023 10,2 

1 Udestående er opgjort pr. handelsdato 11. december. Indeksobligationen er opgjort til indekseret nominel værdi. 

 
Udstedelsen af statsobligationer foregår via regelmæssige auktioner supple-

ret med tapsalg.  
Der afholdes månedlige auktioner over skatkammerbeviser med valør den 

første bankdag i måneden. Ved auktioner med valør den første bankdag i 

marts, juni, september og december 2013 åbnes nye 9-måneders skatkam-
merbeviser. 
 

Udenlandsk låntagning 
I 2013 har staten udenlandske forfald på 2,8 mia. euro. Den finansielle krise 
har vist, at det er vigtigt, at staten er regelmæssigt til stede på de internatio-

nale kapitalmarkeder for at sikre adgangen til lån i udenlandsk valuta. Stra-
tegien for statens udenlandske låntagning i 2013 er at optage udenlandske 
lån med sluteksponering i euro for 1-2 mia. euro.  

 
Overgang til gensidig sikkerhedsstillelse ved indgåelse af nye swaps 
Staten indleder i 2013 forhandlinger med statens swapmodparter om over-

gang fra ensidig til gensidig sikkerhedsstillelse ved indgåelse af nye swaps. 
Et nyt aftalegrundlag for statens swaps planlægges implementeret i løbet af 
2013. 

 
 
Henvendelse om meddelelsen rettes til Ove Sten Jensen på telefon +45 

3363 6102 eller e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk. 
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Statens låntagning i 2012 

Staten har i 2012 udstedt indenlandske obligationer for 102 mia. kr., jf. figur 
1. Strategien har været at udstede med en overvægt i de længere løbetids-
segmenter. Den gennemsnitlige løbetid på udstedelserne har været 11 år, 

og den gennemsnitlige rente på statens nominelle obligationsudstedelser 
har været 1,4 pct. 

Udestående i skatkammerbeviser udgør 45 mia. kr. Siden auktionen i maj 

har staten udstedt skatkammerbeviser til negative renter.  
 

AKKUMULEREDE OBLIGATIONSUDSTEDELSER FORDELT PÅ 
LØBETIDSSEGMENTER Figur 1
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Strategi for låntagningen i 2013 

Indenlandsk låntagning 
Statens indenlandske finansieringsbehov i 2013 er ifølge Budgetoversigt 3 

opgjort til 139 mia. kr., jf. tabel 2. 
 

STATENS INDENLANDSKE FINANSIERINGSBEHOV I 2013 Tabel 2

Mia. kr.   

Indenlandsk finansieringsbehov1 .......................................................................... 139 

Sigtepunkt for finansiering:  

Udstedelse af indenlandske statsobligationer ....................................................... 75 
Udestående i skatkammerbeviser ultimo 2013 ..................................................... 30 
Finansiering via træk på statens konto ................................................................. 34 

1 Baseret på Budgetoversigt 3, december 2012.  

 
Sigtepunktet for indenlandske obligationsudstedelser i 2013 er fastsat til 75 

mia. kr., mens sigtepunktet for udeståendet i skatkammerbeviser ved ud-
gangen af 2013 er 30 mia. kr., jf. tabel 2. 

Som et led i Aftale om skattereform fra juni 2012 er der givet mulighed for 

at fremrykke beskatningen af nuværende kapitalpensioner til 2013. Der er 
stor usikkerhed om timingen og størrelsen af provenuet.  

Af hensyn til investorer og kontinuiteten i statsgældspolitikken er det hen-

sigtsmæssigt, at udstedelsen af statsobligationer ikke svinger markant fra år 
til år. Det er på den baggrund strategien, at et ekstraordinært provenu fra 
kapitalpensionsbeskatningen ikke medfører ændringer af sigtepunkterne for 

udstedelserne i 2013. Et merprovenu vil blive anvendt til at reducere udste-
delserne i de efterfølgende år. Herved udjævnes udstedelserne over årene, 
og den nuværende udstedelsesstrategi med likvide låneviftepapirer kan 

fastholdes. Samtidig sikres, at engangsprovenuet anvendes til at afdrage på 
den offentlige gæld, som forudsat i skatteaftalen. 
 

Indenlandsk lånevifte 
I 2013 fortsætter udstedelserne i de 2-, 5-, 10- og 30-årige nominelle løbe-
tidssegmenter samt i den 10-årige inflationsindekserede obligation Det er 

strategien at foretage hovedparten af udstedelserne i de længere løbetids-
segmenter, herunder primært i det nominelle 10-årige låneviftepapir. Det 
skal ses i lyset af: 



  6 

 Opbygning af likviditet i den 10-årige nominelle obligation, 1,5 pct. stå-
ende lån 2023, der medio december har et udestående på 12,6 mia. 

kr., jf. figur 2 
 Strategien om at fastholde et lavt statsligt refinansieringsbehov 
 Den forventede meromkostning ved at udstede i lange frem for i korte 

obligationer er lav 
 Ekstraordinært lave lange renter som følge af Danmarks status som 

sikker havn 

 
Primo 2013 udskiftes de 2- og 5-årige papirer i den primære lånevifte Det 
nuværende 2-årige låneviftepapir, 2 pct. stående lån 2014, har nået et ude-

stående på knap 60 mia. kr. og en restløbetid på under to år. På den bag-
grund bliver 2,5 pct. stående lån 2016 nyt 2-årigt låneviftepapir.  

Det vurderes, på baggrund af den fortsatte koncentration af udstedelserne 

i de længere løbetidssegmenter og sigtepunktet for de samlede udstedelser 
på 75 mia. kr., at en åbning af et nyt 5-årigt låneviftepapir med udløb i 2018 
ikke vil kunne opbygge en tilstrækkelig likviditet. I stedet bliver 4 pct. stående 

lån 2019 nyt 5-årigt låneviftepapir fra begyndelsen af 2013. Det er strategien 
kun at foretage mindre udstedelser i det 5-årige låneviftepapir. 

I 2013 fortsættes opbygningen af den 10-årige inflationsindekserede stats-

obligation. Der er strategien at opbygge papiret til mindst 20 mia. kr. 
 

STATENS INDENLANDSKE AFDRAGSPROFIL Figur 2 
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Låneviften i 1. halvår 2013 er: 

LÅNEVIFTEN, 1. HALVÅR 2013 Tabel 3

Løbetidssegment Udstedelsespapir Udestående1, mia. kr. 

Løbetid < 1 år......................... Skatkammerbeviser 44,9 
2-årigt nominelt ...................... 2,5 pct. stående lån 2016 21,5 
5-årigt nominelt ...................... 4 pct. stående lån 2019 87,9 
10-årigt nominelt .................... 1,5 pct. stående lån 2023 12,6 
30-årigt nominelt .................... 4,5 pct. stående lån 2039 114,8 
10-årig indeksobligation ........ 0,1 pct. indekseret lån 2023 10,2 

1 Udestående er opgjort pr. handelsdato 11. december. Indeksobligationen er opgjort til indekseret nominel værdi. 
 
 
Udenlandsk låntagning 

I 2013 har staten udenlandske forfald på 2,8 mia. euro (21 mia. kr.), jf. figur 
3. Strategien for statens udenlandske låntagning i 2013 er at optage et 
udenlandsk lån for 1-2 mia. euro med sluteksponering i euro. Lånet vil blive 

udstedt i det 2-5-årige segment og denomineret i euro eller dollar.  
Der udstedes fortsat Commercial Paper for at holde programmerne likvide. 
 

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

A/S. 
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Opkøb 

Statens opkøbspolitik er rettet mod at nedbringe statens refinansieringsrisi-
ko. Staten køber desuden op for at dække placeringsbehovet hos statens 
fonde og for at sikre et velfungerende marked for statsobligationer. 

Der kan købes op via auktioner, tap eller ombytningsauktioner. I 2013 hol-
des regelmæssige opkøbsauktioner i 5 pct. stående lån 2013 og 2 pct. stå-
ende lån 2014. Opkøb offentliggøres dagligt på www.statsgaeld.dk. 
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Statens gæld 

Statsgælden skønnes at udgøre 27 pct. af BNP ved udgangen af 2012, 
mens ØMU-gælden skønnes at udgøre 45 pct. af BNP, jf. figur 4. Forskellen 
afspejler bl.a., at staten har et højt likviditetsberedskab i form af indeståendet 

på statens konto (svarende til 9 pct. af BNP), som ikke modregnes i ØMU-
gælden. 

Den danske gæld 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). &

 
ØMU-GÆLD, ANDEL AF BNP Figur 4
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Anm.: 
Kilde: 

Skønnet for ØMU-gælden ultimo 2012 og 2013 er fra Budgetoversigt 3, december 2012. 
Danmarks Statistik og Finansministeriet. 
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Investorer i indenlandske statspapirer 

Den indenlandske forsikrings- og pensionssektor ejer 45 pct. af de inden-
landske statspapirer, mens udlændinges ejerandel er 44 pct.  

Den indenlandske forsikrings- og pensionssektor har en dominerende 

ejerandel i de længere løbetidssegmenter, herunder primært den 30-årige 
obligation, jf. figur 5. Det afspejler, at den danske forsikrings- og pensions-
sektor har lange forpligtelser i kroner og derfor en naturlig interesse i lange 

kronedenominerede obligationer. 
 

EJERANDELE I INDENLANDSKE STATSPAPIRER FORDELT PÅ 
LØBETIDSSEGMENTER Figur 5 
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Kilde: 

Opgjort ultimo oktober 2012. Ejerandelene er beregnet ud fra nominelle beholdninger ekskl. de statslige fondes behold-
ninger. MFI'er omfatter primært penge- og realkreditinstitutter. Andre finansielle formidlere omfatter bl.a. investeringsfor-
eninger og investeringsselskaber. 
Danmarks Nationalbank, Værdipapirstatistik. 
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Udstedelse og handel med statspapirer 

Udstedelse af obligationer 
Udstedelsen af statsobligationer foregår via regelmæssige auktioner supple-
ret med tapsalg. Datoer for de kommende tre måneders planlagte auktioner 

annonceres ved indgangen til måneden. Senest tre handelsdage forud for 
auktionerne offentliggøres hvilke statsobligationer, der holdes auktion over.  

Udstedelse af skatkammerbeviser 
Der afholdes månedlige auktioner over skatkammerbeviser med valør den 

første bankdag i måneden. Ved auktioner med valør den første bankdag i 
marts, juni, september og december 2013 åbnes nye 9-måneders skatkam-
merbeviser.  

 
Auktionskalenderen for de første tre måneder af 2013 er vist i tabel 4.  

AUKTIONSKALENDER Tabel 4

 December Januar Februar Marts 

 8. jan 5. feb* 5. mar* 

Obligationer ..................................................... 
 22. jan 19. feb* 19. mar* 

Skatkammerbeviser .......................................  21. dec 30. jan 27. feb 26. mar 

Anm.: (*) angiver foreløbige auktionsdatoer. 
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Primary dealer-gruppen 

En række regionale og internationale banker har indgået en primary dealer-
aftale med staten og fungerer som modpart i statens udstedelses- og op-
købstransaktioner, jf. tabel 5. 

Primary dealerne understøtter likviditeten ved løbende at stille to-vejs pri-
ser i danske statspapirer. Primary dealerne kan benytte statens og Den So-
ciale Pensionsfonds værdipapirudlånsordninger. 

 

PRIMARY DEALERE, JANUAR 2013 Tabel 5

Primary dealere i statsobligationer Primary dealere i skatkammerbeviser 

Barclays Bank Danske Bank 
BNP Paribas Nordea 
Danske Bank Nykredit Bank 
Deutsche Bank SEB 
HSBC Sydbank 
J.P. Morgan  
Morgan Stanley  
Nordea  
Nykredit Bank  
SEB  
Spar Nord Bank  
Sydbank  

 

Benchmarkpapirer 
Pr. 1. januar 2013 kommer der nye benchmarkpapirer i de 2-, 5- og 10-årige 
nominelle løbetidssegmenter. Statens benchmarkpapirer ved indgangen af 

2013 er angivet i tabel 6. 
 

STATENS BENCHMARKPAPIRER, JANUAR 2013 Tabel 6

Løbetidssegment Benchmarkpapir Udestående1, mia. kr. 

2-årigt nominelt ..................... 2,5 pct. stående lån 2016 21,5 
5-årigt nominelt ...................... 4 pct. stående lån 2019 87,9 
10-årigt nominelt .................... 1,5 pct. stående lån 2023 12,6 
30-årigt nominelt .................... 4,5 pct. stående lån 2039 114,8 
10-årig indeksobligation ........ 0,1 pct. indekseret lån 2023 10,2 

1 Udestående er opgjort pr. handelsdato 11. december. Indeksobligationen er opgjort til indekseret nominel værdi. 
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Gensidig sikkerhedsstillelse for nye swaps 

Staten anvender swaps til at styre rente- og valutakurseksponeringen. For at 
begrænse et eventuelt tab i forbindelse med en modparts misligholdelse af 
en swapkontrakt indgår staten kun swaps med modparter, som har indgået 

en aftale om sikkerhedsstillelse.1 
Statens sikkerhedsstillelsesaftaler er på nuværende tidspunkt ensidige. 

Det betyder, at statens swapmodparter stiller sikkerhed, hvis markedsværdi-

en af swapporteføljen er i statens favør, men staten stiller ikke sikkerhed til 
modparten, når markedsværdien er i modpartens favør.  

Staten indleder i 2013 forhandlinger om et nyt aftalegrundlag for swaps, så 

der ved indgåelse af nye swaps vil være gensidig sikkerhedsstillelse. En 
overgang til gensidig sikkerhedsstillelse forventes at medføre, at staten vil få 
bedre swappriser ved indgåelse af nye swaps. Det afspejler, at swaps med 

gensidig sikkerhedsstillelse reducerer kravene til modparternes likviditet i 
forhold til ensidige sikkerhedsstillelsesaftaler.  
 

 1
 En mere udførlig beskrivelse af principperne for statens kreditrisikostyring kan findes på statsgældsforvalt-

ningens hjemmeside, www.statsgaeld.dk. 
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Information 

Statsgældspolitikken er en halvårlig meddelelse fra Statsgældsforvaltningen 
i Danmarks Nationalbank. Meddelelsen indeholder information om de an-
vendte mål og strategier ved forvaltning af statens gæld. Denne meddelelse 

er offentliggjort den 13. december 2012. 
Meddelelsen er et supplement til den årlige publikation Statens låntagning 

og gæld, som giver en mere grundlæggende beskrivelse af statsgældspoli-

tikken. I publikationen beskrives udviklingstendenser inden for året, og der 
gives en afrapportering om nye emneområder. Statens låntagning og gæld 
2012 bliver offentliggjort i februar 2013 på både dansk og engelsk. 

Yderligere information om statsgæld kan fås på Statsgældsforvaltningens 
websted, www.statsgaeld.dk. Hvis der foretages registrering under nyheds-
service, 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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