
DANMARKS 
NATIONALBANK 

Gitter- og hjælpelinjer 
For at se gitter- og hjælpelinjer 
1. Klik på Vis 
2. Vælg Gitterlinjer og/eller 
Hjælpelinjer 
 
Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 
hjælpelinjer 
 

Forsider: 
Husk at der er mulighed for at 
vælge mellem 6 forsideslides 

Valgfrit: 
Indsætte Sidehoved og sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  
2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Tjek om der er sat hak i Dato og 
klokkeslæt - Opdater automatisk og i  
Diasnummer 
4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 
7. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkelt slide 

PRESSEMØDE 

17. marts 2021 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

Hovedbudskaber 
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2 

 

 

 

 

 
Smitte og restriktioner 
afbrød genopretning 

midlertidigt. Nu ventes 
aktiviteten at tage til, og   

BNP skønnes at vokse  
med 1,4 pct. i år.  

 

 

 

 

 

 
Økonomien kører i  
flere hastigheder.  

Det kan medføre risiko  
for et ujævnt forløb. 

 

 

 

 

 
Usikkerheden er  

fortsat stor.  Derfor bør 
finanspolitikken holdes 

parat. Der kan opstå 
behov for enten at lempe 

eller at stramme. 
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Udsigt til forsinket,  
men stærk genopretning i udlandet 
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Kilde: OECD. 



Stigende inflationsforventninger,  
men fortsat afdæmpet prispres  
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Note: Markedsforventninger udledt af inflationsswaps. 
Kilde: Bloomberg. 

 

Note: Årlig stigning i forbrugerprisindekset – for Danmark og euroområdet bruges det harmoniserede indeks. 
Kilde: Macrobond. 



Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 

Se slides med flere billeder. 
 

Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 

venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 

 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 

hjørner 
 
 

Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 
i tekst-niveauer 
 
Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-
niveauer, 
brug SHIFT + TAB 
 
 
Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  
listeniveau bruges 

…men de finansielle  
vilkår understøtter  

fortsat realøkonomien 

Husholdninger  
og virksomheder  

har adgang til  
billig finansiering 

… men de finansielle  
vilkår understøtter  

fortsat realøkonomien 

Husholdninger  
og virksomheder  

har adgang til  
billig finansiering 

De lange obligationsrenter er steget 
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Kilde: Refinitiv EIKON. 



Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 

Se slides med flere billeder. 
 

Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 

venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 

 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 

hjørner 
 
 

Det går stærkt på boligmarkedet 
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Kilde: Danmarks Statistik, Finans Danmark, Realkredit Danmark, Skat og Danmarks Nationalbank. 



Danskernes købelyst er fortsat høj 
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Note: 7-dages glidende gennemsnit, sæsonkorrigeret. 
Kilde: Nets Denmark A/S og Danmarks Nationalbank. 
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Supermarkeder 

It-branche 

Byggebranche 

Boligmarked 

Oplevelsesindustri 

Nogle serviceerhverv 

Dele af detailhandel 

Økonomien  
kører i flere  
hastigheder 



Prognose:  
Udsigt til hurtig genopretning i løbet af 2021 
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Risikobilledet  
er blevet mere  
balanceret, men  
der er fortsat  
stor usikkerhed 
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Hurtigere udrulning  
af vacciner og genåbning 

Hurtigere normalisering  
af forbrugs-  

og investeringsadfærd 

Konkurser og langvarige  
effekter på arbejdsmarkedet 

Gældskrise og øget  
protektionisme 

Mutationer  
og nedlukning 

Større effekt af stimuli fra  
finans- og pengepolitik 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

Den økonomiske politik 

 

 

 

 

 

Støtteordninger er dyre  
og hæmmer erhvervsdynamikken.  
Derfor bør de udfases, i takt med  

at samfundet genåbnes.  

 

 

 

 

 

Generelle stimuli er uhensigtsmæssige,  
mens der er restriktioner.  

Finanspolitikken bør holdes parat.  
Der kan opstå behov for enten  

at lempe eller at stramme. 
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Udskifte billeder: 
Der er frit valg mellem 16 billeder. 

Se slides med flere billeder. 
 

Valg af layout: 
Billeder kan stå til højre og 

venstre. Der kan også være 2 
billeder ved siden af hinanden. 

 

Indsæt billede 
1. Klik på det lille billede-
indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 
2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 
billedets fokus/størrelse 

 
 

4. Ønsker du at skalere billedet, 
så hold SHIFT-knappen nede, 
mens der trækkes i billedets 

hjørner 
 
 

Teknisk tilpasning  
af de pengepolitiske instrumenter 
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Regnskab: Nationalbankens resultat  
tæt på balance trods meget lave renter 
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Overskud på 1,6 mia. kr. i 2020  
mod 6,1 mia. kr. i 2019 

Guldbeholdning, aktieeksponering 
og obligationsbeholdning bidrog 
positivt  

En stor del af valutareserven er 
placeret til negative renter. Omvendt 
gav rente på indlån en indtægt 

Årets overskud øger egenkapitalen 
tilsvarende 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

Hovedbudskaber 
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Smitte og restriktioner 
afbrød genopretning 

midlertidigt. Nu ventes 
aktiviteten at tage til, og   

BNP skønnes at vokse  
med 1,4 pct. i år.  

 

 

 

 

 

 
Økonomien kører i  
flere hastigheder.  

Det kan medføre risiko  
for et ujævnt forløb. 

 

 

 

 

 
Usikkerheden er  

fortsat stor.  Derfor bør 
finanspolitikken holdes 

parat. Der kan opstå 
behov for enten at lempe 

eller at stramme. 
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