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HOVEDPUNKTER

 • Det midlertidige stop for salg af statsobligati-

oner er fortsat gældende. Der udmeldes en ny 

strategi for salget af statsobligationer, når det 

besluttes at genoptage udstedelserne.

 • Indeståendet på statens konto i Nationalban-

ken er mere end tilstrækkeligt til at dække fi-

nansieringsbehovet frem til udgangen af 2015.

 • Staten foretager ombytning af danske statsob-

ligationer. Timing og valg af papirer afhænger 

af efterspørgslen.

 • Sigtepunktet for udeståendet i skatkammerbe-

visprogrammet ved udgangen af 2015 fasthol-

des på 30 mia. kr.

Henvendelse om meddelelsen rettes til Lars 

Mayland Nielsen på telefon +45 3363 6102 eller 

e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk. 

INDENLANDSK 
FINANSIERINGSBEHOV

I forbindelse med Budgetoversigt 1, maj 2015, er 

statens indenlandske finansieringsbehov i 2015 

nedjusteret med 10 mia. kr. til 125 mia. kr., jf. tabel 

1. Indeståendet på statens konto i Nationalban-

ken er mere end tilstrækkeligt til at dække finan-

sieringsbehovet frem til udgangen af 2015.

INDENLANDSK LÅNTAGNING

OBLIGATIONER
Udstedelsen af indenlandske obligationer er 

indstillet indtil videre. Benchmarkpapirerne er ved 

indgangen til 2. halvår 2015 uændrede i forhold til 

1. halvår 2015, jf. tabel 2. 

SKATKAMMERBEVISER
Der åbnes et nyt skatkammerbevis med 6 må-

neders løbetid hver 3. måned. Det næste papir 

åbnes ved auktionen med valør primo september. 

Der sigtes mod et udestående i skatkammerbe-

visprogrammet på 30 mia. kr. ved udgangen af 

året.

Statens indenlandske finansierings
behov i 2015

Tabel 1

Mia. kr. 2015

Indenlandsk nettofinansieringsbehov 24

Afdrag på indenlandsk langfristet statsgæld mv. 71

Udestående i skatkammerbeviser ved  
indgangen af året

30

Indenlandsk finansieringsbehov 125

Kilde: Finansministeriet.

Statens benchmarkpapirer, juni 2015 Tabel 2

Løbetidssegment Benchmarkpapirer Udestående1, mia. kr.

Nominelle papirer

2-årigt nominelt 2,50 pct. stående lån 2016 55,4

5-årigt nominelt 4,00 pct. stående lån 2019 99,7

10-årigt nominelt 1,75 pct. stående lån 2025 47,0

30-årigt nominelt 4,50 pct. stående lån 2039 123,6

Indekserede papirer

10-årig indeksobligation 0,1 pct. indekseret lån 2023 35,7

1. Udestående er opgjort pr. 24. juni 2015. Indeksobligationen er opgjort til indekseret nominel værdi.
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OMBYTNINGSOPERATIONER
Staten foretager ombytning af danske statsobli-

gationer. Timing og valg af papirer afhænger af 

efterspørgslen.

OPKØB
Der kan købes op i alle indenlandske og uden-

landske papirer, dog som udgangspunkt ikke i 

låneviftepapirer. Der kan købes op via auktioner 

eller tap. I 2. halvår 2015 holdes månedlige op-

købsauktioner i 4 pct. stående lån 2015.

UDENLANDSK LÅNTAGNING

OBLIGATIONER
Udstedelsen af udenlandske obligationer er ind-

stillet indtil videre.

COMMERCIAL PAPER
Der kan udstedes Commercial Paper.

MARKEDSRISIKOSTYRING

Sigtepunktet for den gennemsnitlige varighed på 

statsgælden i 2015 fastholdes på 12,5 år +/- 1 år.1 

Det afspejler, at den forventede meromkostning 

ved en høj varighed fortsat vurderes at være lav.

1 Opgjort med en fast diskonteringsrente på nul.


