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STYRING AF 
MARKEDSRISIKO  
I LAVRENTEMILJØ

I det seneste årti har finanskrisen, den euro-
pæiske statsgældskrise og senest presset 
mod kronen i begyndelsen af 2015 sat sine 
tydelige spor på risikoprofilen for statens 
gæld. Status oven på denne turbulente pe-
riode er, at gældsstrukturen ved indgangen 
til 2016 er meget robust. Staten har et bety-
deligt likviditetsberedskab, og renten på en 
stor del af gælden er låst fast over en lang 
årrække. Rentestigninger slår derfor kun 
langsomt igennem på statens renteomkost-
ninger, hvilket sammen med en lav gæld 
betyder, at påvirkningen af statens budget 
er meget begrænset.

Under normale omstændigheder er en høj 
varighed forbundet med en forventet mer-
omkostning i forhold til en lavere varighed. 
I det nuværende lavrentemiljø vurderes den 
forventede meromkostning imidlertid at 
være lav. Derudover er der en grænse for, 
hvor meget renterne kan falde yderligere, 
mens der ikke er samme begrænsning  
på rentestigninger. På denne baggrund fast-
holder staten en høj varighed i 2016.  
Sigtepunktet for den gennemsnitlige varig-
hed opgjort uden diskontering er fastsat  
til 11,5 år ± 1 år i 2016.

RISIKOSTYRING UNDER  
OG EFTER FINANSKRISEN

STATENS RENTERISIKO OG GÆLDENS VARIGHED
Risikostyringen af statens gæld understøtter 

statsgældspolitikkens overordnede mål: At dække 

statens finansieringsbehov til lavest mulige, lang-

sigtede omkostninger under hensyntagen til et 

acceptabelt risikoniveau. Fokus er især rettet mod 

risici forbundet med renteudviklingen, da staten 

kun i meget begrænset omfang har valutakurs-  

og kreditrisiko.

Valutakursrisikoen er meget lav, da den uden-

landske gæld udelukkende er eksponeret over for 

ændringer i eurokursen, som er ankeret for den 

danske fastkurspolitik. Kreditrisikoen på statens 

swaps er ligeledes meget lav som følge af sikker-
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hedsstillelse, jf. kapitel 4, Styring af kreditrisiko: 

Overgang til gensidig sikkerhedsstillelse.

Statens renterisiko er risikoen for, at statens 

renteomkostninger vil stige som følge af finansie-

ring til højere renter i fremtiden. Risikoen afhæn-

ger bl.a. af gældens sammensætning af korte og 

lange obligationer. I risikostyringen benyttes den 

gennemsnitlige rentebindingstid – varigheden 

– som et centralt udtryk for gældsporteføljens 

renterisiko. Når varigheden er høj, er renten på en 

stor del af gælden låst fast over en lang årrække. 

Det giver en lav risiko for pludselige stigninger i 

statens renteomkostninger.

KRAFTIG STIGNING I VARIGHEDEN  
I FORBINDELSE MED FINANSKRISEN
I en lang periode forud for finanskrisen lå varighe-

den stabilt omkring 3 år, jf. figur 3.1. Udstedelser-

ne var koncentreret i de 2-, 5-, og 10-årige løbe-

tidssegmenter, hvilket resulterede i en varighed 

på obligationsporteføljen på knap 5 år. Varighe-

den på statsgælden blev herefter justeret ned til  

3 år ved at indgå renteswaps.

Varigheden steg markant i slutningen af 2008, 

 jf. figur 3.1. Baggrunden for stigningen var  

primært den ekstraordinære udstedelse i en  

ny 30-årig statsobligation på knap 90 mia. kr. i 

forbindelse med den finansielle uro i slutningen  

af 2008.1 Derudover bidrog en kraftig stigning  

i indeståendet på statens konto til varighedsfor-

øgelsen, jf. boks 3.1. I den efterfølgende periode 

med høj budgetrisiko bidrog den høje varighed 

til et lavt refinansieringsomfang og mere stabile 

renteomkostninger på statens budget. Omvendt 

betød den høje varighed, at det efterfølgende 

rentefald slog langsommere igennem på rente-

omkostningerne.

FASTHOLDELSE AF HØJ VARIGHED
Ved udgangen af 2015 var varigheden 12 år.  

Stigningen i varigheden siden 2007 skyldes,  

udover den ekstraordinære udstedelse af 30-årige 

obligationer i 2008, at staten har øget andelen  

 

1 Den finansielle uro medførte en større efterspørgsel efter et langt 
dansk statspapir – især fra danske forsikrings- og pensionsselskaber, 
som havde en naturlig interesse for at afdække deres langsigtede for-
pligtelser i kroner. Det lange statspapir var således med til at under-
støtte statens adgang til kapitalmarkederne, og på kort sigt bidrog 
det til at understøtte efterspørgslen efter kroner, i den udstrækning 
pensionsselskaberne solgte ud af andre europæiske obligationer for 
at købe det danske statspapir, jf. Statens låntagning og gæld, 2008.

Varighed på statens gæld Figur 3.1
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Anm.: Macaulay-varighed.

Statsgældens varighed påvirkes 
af indeståendet på statens  
konto i Nationalbanken

Boks 3.1

Indeståendet på statens konto i Nationalbanken udgør et 

aktiv med kort løbetid. Kontoen har derfor betydning for 

betalingsstrømmene forbundet med statens gæld – og 

dermed for varigheden på statsgælden.

Varigheden beregnes ud fra tidsprofilen for statsgæl-

dens betalingsstrømme i form af renter og afdrag på 

gælden fratrukket renter og afdrag på aktiverne.  

Et stort kontoindestående ophæver i praksis betydning-

en af tilsvarende korte passiver. Det betyder, at lån med 

længere løbetid tillægges en relativt større vægt, så 

varigheden er højere end med et lavt kontoindestående.

Indeståendet på statens konto steg kraftigt i forbin-

delse med finanskrisen, og er også efterfølgende blevet 

fastholdt på et højt niveau. Vurderingen var, at det var 

hensigtsmæssigt at have en betydelig likviditetsbuffer 

i en tid med forhøjet usikkerhed omkring den økono-

miske udvikling og statens finanser. Samtidig var der et 

stigende fokus på refinansieringsrisikoen – ikke mindst i 

forbindelse med statsgældskrisen i en række eurolande.
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af lange udstedelser og reduceret renteswap-

porteføljen, jf. figur 3.2.

I perioden 2008-12 steg gælden, og der var 

øgede budgetrisici bl.a. som følge af statens ud-

lån og garantier til den finansielle sektor. I lyset 

heraf blev det vurderet hensigtsmæssigt, at fast-

holde en lav refinansierings- og renterisiko ved 

at øge andelen af lange obligationsudstedelser 

samt fastholde et højt kontoindestående. Siden 

2012 afspejler fastholdelsen af en høj varighed i 

højere grad, at den forventede besparelse ved at 

reducere varigheden blev vurderet lav. I denne 

periode blev der ikke indgået nye renteswaps for 

at reducere varigheden, hvorved statens porte-

følje af renteswaps blev væsentligt nedbragt.  

Ved udgangen af 2015 var under 5 pct. af stats-

gælden swappet til variabel rente, mens halv-

delen af gælden var swappet til variabel rente i 

2007. 

Andre EU-lande har i de senere år også haft 

fokus på at øge varigheden på deres gældsporte-

føljer. Det afspejler både, at nogle lande har haft 

et ønske om større robusthed i lyset af stigende 

gæld, og at mange lande deler opfattelsen af, at 

den forventede meromkostning ved en høj varig-

hed er lav.

Dekomponering af ændringen i statsgældens varighed fra 2007 til 2015 Figur 3.2

3,6

12,04,5

2,0

1,0

0,9

0

2

4

6

8

10

12

14

2007 30-årig obligation
i 2008

Længere
udstedelser,

2009-15

Færre renteswaps Forøgelse af
statens konto, mv.

2015

Varighed, år
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LAV GÆLD GIVER  
STOR RISIKOKAPACITET

Oven på en turbulent periode siden finanskrisen   

peger flere forhold i retning af, at staten har 

kapacitet til at påtage sig en større renterisiko: 

Gælden er relativt lav, staten har et betydeligt 

likviditetsberedskab, og gældsporteføljen er 

meget robust med en høj varighed. Dertil kom-

mer, at rentestigninger typisk vil være sammen-

faldende med fremgang i økonomien, højere 

inflation og en forbedret budgetsaldo. I en sådan 

situation kan øgede renteomkostninger nemmere 

håndteres.

At gældsporteføljen er meget robust gælder  

ikke kun ud fra en vurdering af varigheden. Varig-

heden er en gennemsnitsbetragtning, der ikke 

tager højde for, at det store udestående i den 

30-årige obligation giver en skæv afdragsprofil. 

Renterisikoen vurderes derfor også ud fra et mere 

nuanceret billede af den tidsmæssige spredning 

på statsgældsporteføljens renteeksponering.

LANGSOMT RENTEGENNEMSLAG
Et supplerende risikomål er rentefixing, der angi-

ver, hvor stor en del af statens gæld der skal have 
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fastsat ny rente inden for en given tids horisont. 

Også her fremstår den danske statsgæld robust 

med en meget begrænset eksponering over for 

rentestigninger.

En ensartet stigning i alle renter vil på et års sigt 

faktisk mindske statens nettorenteomkostninger, 

fordi øgede renteindtægter på statens aktiver 

mere end opvejer de øgede renteudgifter på 

statens passiver, jf. figur 3.3. Det skyldes, at der er 

et umiddelbart gennemslag på forrentningen af 

statens store kontoindestående.

Med tiden skal en større andel af gælden refi-

nansieres, men selv på fem års sigt skal kun om-

kring en tredjedel af statsgælden have fastsat ny 

rente. Det er mindre end i sammenlignelige lande, 

hvor en rentestigning typisk vil være slået igennem 

på omkring halvdelen af gælden, når der er gået 

fem år.

Ud over den robuste sammensætning er stats-

gælden også relativt lav i pct. af BNP. Det betyder, 

at omfanget af gæld med fastsættelse af ny rente i 

de kommende fem år blot udgør omkring 7 pct. af 

BNP. Det betyder, at en kraftig, permanent stigning 

i alle renter på fx 3 procentpoint primo 2016 kun vil 

forøge statens renteudgifter i 2020 med ca. 0,2 pct. 

af BNP. Det er omkring fire gange mindre end man-

ge af de lande, vi normalt sammenligner os med.

SIMULEREDE RENTEOMKOSTNINGER  
FORBLIVER LAVE
Statens fremtidige renteudgifter afhænger både  

af udviklingen i statsrenterne og statens øvrige 

budgetposter. Til at illustrere den risiko, der knyt-

ter sig til usikkerheden omkring renteudviklingen, 

benyttes en såkaldt Cost-at-Risk-model. Denne 

model bygger på simulerede rentescenarier fra  

en rentemodel samt en beregningsteknisk frem-

skrivning af statens finansieringsbehov. 

I middelscenariet falder renteomkostningerne2 

fra 0,6 pct. af BNP i 2016 til 0,5 pct. af BNP i 2020, 

jf. figur 3.4, trods udsigt til underskud på statens 

finanser. Effekten fra de løbende underskud opvejes 

af, at det lave renteniveau gradvist slår igennem på 

en større del af statens gæld. Da der samtidig for-

ventes en vis økonomisk vækst, udgør renteomkost-

ningerne en svagt faldende andel af BNP. Selv hvis 

de fremtidige renter kommer til at ligge i den øvre 

ende af den simulerede fordeling, vil statens rente-

omkostninger forblive lave under de givne forud-

sætninger for udviklingen i de øvrige budgetposter.

2 Renteomkostninger på statsgælden korrigeret for genudlån.

Andel af statsgæld1 med  
ny rentefastsættelse, rentefixing

Figur 3.3
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ny rente inden for hhv. 1, 3 og 5 år, modregnet aktiver 
(kontoindestående, fonde og genudlån). Den negative 
rentefixing på 1 års sigt afspejler primært, at indeståendet 
på statens konto overstiger omfanget af passiver, der skal 
have fastsat ny rente inden for 1 år. Opgjort ultimo 2015.

1.  Statsgæld korrigeret for genudlån.

Simulerede udvikling  
i statens renteomkostninger

Figur 3.4
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Anm.: Fordeling af fremtidige nettorenteudgifter baseret på en 
beregningsteknisk fremskrivning af gælden og 50.000 
simulerede rentescenarier fra en skyggerentemodel, der er 
estimeret på danske statsrenter siden 1999, jf. boks 3.2. 

Kilde: Finansministeriet og egne beregninger.
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Danske statsrenter Figur 3.5
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Anm.: Venstre figur: 10-årig parrente. Højre figur: Hældningen er defineret som forskel mellem 10-årig og 1-årig parrente.
Kilde: Nordea Analytics.

STRATEGI FOR 
MARKEDSRISIKOSTYRING I 2016

SIGTEPUNKTET FOR STATSGÆLDENS VARIGHED  
I 2016 FASTSÆTTES TIL 11,5 ÅR
I den nuværende situation vurderes den forvente-

de besparelse ved at reducere varigheden at være 

begrænset. På den baggrund vurderes det ikke 

hensigtsmæssigt at reducere varigheden i 2016 

ved at indgå renteswaps.3 Det betyder, at staten 

fastholder en høj varighed i 2016. Sigtepunktet 

for den gennemsnitlige varighed opgjort uden 

diskontering er fastsat til 11,5 år ± 1 år.

UDSTEDELSER I ET LAVRENTEMILJØ
Niveauet for de lange danske statsrenter er me-

get lavt, jf. figur 3.5 (venstre). På trods af de lave 

lange renter er den umiddelbare besparelse ved 

at reducere varigheden, udtrykt ved hældningen 

på rentekurven, tæt på gennemsnittet for de 

seneste 15 år, jf. figur 3.5 (højre). Målsætningen 

3 Med udgangspunkt i den meget robuste statsgæld er det heller ikke 
hensigtsmæssigt at øge varigheden ved at indgå renteswaps, hvor 
staten betaler en fast rente, da behovet for yderligere sikkerhed i 
gældsporteføljen ikke vurderes at være til stede.

er imidlertid at sikre lavest mulige, langsigtede 

omkostninger. Til at foretage denne vurdering 

er der behov for at estimere de såkaldte løbe-

tidspræmier. Løbetidspræmien angiver den 

meromkostning, der normalt er forbundet med 

at fastlåse renten over en given årrække frem for 

løbende refinansiering med korte lån. 

LØBETIDSPRÆMIER ESTIMERES  
MED EN RENTEMODEL
Løbetidspræmierne kan ikke observeres direkte, 

men de kan estimeres med en rentemodel. I den 

aktuelle situation gælder det særlige forhold, 

at renterne er usædvanligt lave, og at udfalds-

rummet for den fremtidige renteudvikling er 

asymmetrisk. Derfor estimeres renteudviklingen 

ved hjælp af en model, der tager højde herfor, 

jf. boks 3.2. På baggrund af et stort antal simule-

rede scenarier estimerer modellen en middelsti 

for den korte rente i de kommende år. Ifølge 

modellens fremskrivninger var der ved udgangen 

af 2015 en lille, forventet årlig besparelse ved at 
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Estimeret 10-årig løbetidspræmie Figur 3.6
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Anm.: Løbetidspræmien er defineret som forskellen mellem en 
10-årige nulkuponrente og det geometriske gennemsnit af 
den fremskrevne korte rente over de næste 10 år.

Kilde: RIO og egne beregninger.

rulle obligationer med helt kort løbetid de næste ti 

år frem for at udstede en 10-årig obligation i dag. 

Vurderinger af løbetidspræmien foretages løbende 

gennem året, og ifølge modellen har løbetidspræ-

mierne været lave i de seneste års lavrenteperiode, 

jf. figur 3.6. Opfattelsen af, at løbetidspræmierne 

aktuelt er lave, er ikke et særskilt dansk fænomen. 

Det understøttes af studier baseret på euroswap-

renter og amerikanske statsrenter.4

ASYMMETRISK UDFALDSRUM  
FOR RENTEUDVIKLINGEN
De lave løbetidspræmier betyder, at staten betaler 

en begrænset præmie for at fastholde en robust 

porteføljesammensætning med høj varighed.  

4 Adrian, Crump og Moench fra Federal Reserve Bank of New York 
estimerer løbetidspræmien på en 10-årig amerikansk statsobligation 
til at være nul ved udgangen 2015. Lemke og Vladu, A Shadow-Rate 
Term Structure Model for the Euro Area, konferencepapir, ECB, 2014, 
estimerer løbetidspræmien for en 10-årig eonia-swaprente til at 
have været negativ i det meste af 2012 og frem. 

Skyggerentemodel til fremskrivning af renter i det aktuelle rentemiljø Boks 3.2

Til at estimere løbetidspræmier i danske statsrenter anven-

des modelbaserede rentefremskrivninger baseret på udvik-

lingen i danske statsrenter siden 1999. Fremskrivningerne er 

hidtil foretaget med en tre-faktor arbitragefri Nelson-Siegel 

(AFNS) rentestrukturmodel. Lavrentemiljøet giver imidler-

tid nogle udfordringer for fremskrivninger af renter i en 

AFNS-model.

For det første ignorerer AFNS-modellen, at der er en 

nedre grænse for, hvor langt de korte renter kan falde. Fx 

fremskrives der i nogle scenarier korte renter på helt ned 

til -7 pct. Ud fra en betragtning om, at investorer kan holde 

kontanter frem for at investere i aktiver med et meget nega-

tivt afkast, fremstår sådanne rentestier ikke plausible.1

For det andet er AFNS-modellen ikke i stand til at fange 

den lave volatilitet, som i lange perioder over de senere år 

har præget den korte ende af rentekurven. Rent teknisk skyl-

des det, at variansen på rentefremskrivninger i AFNS-model-

len er konstant over tid og derfor ikke afspejler det aktuelle 

lavrentemiljø. Det indebærer, at AFNS-modellen genererer et 

udfaldsrum for den fremtidige renteudvikling, som fremstår 

meget bredt, når det fx sammenlignes med den lave implicitte 

volatilitet på swaptioner og den lave realiserede volatilitet for 

de korte statsrenter, der har kendetegnet lavrenteperioden.

I den akademiske litteratur er de to modeludfordringer 

adresseret ved at introducere en nedre grænse for udviklin-

gen af den korte rente, hvilket resulterer i en såkaldt skyg-

gerentemodel.2 En implementering af skyggerentemodellen 

på danske statsrenter er beskrevet i Christensen, Nysteen og 

Pedersen (2016). 3 Her er valget af den nedre grænse for de 

danske statsrenter er imidlertid usikkert, hvilket understre-

ges af udviklingen igennem 2015, hvor renterne faldt til hidtil 

usete negative niveauer. I den nuværende implementering 

af modellen er den nedre grænse sat til -1 pct., svarende til 

den lavest observerede 3-måneders rente ultimo måne-

den. Skyggerentemodellen med en fast nedre grænse er 

udfordret af de faldende danske renter, hvilket også betyder, 

at modellens fremskrivningsevne ikke forbedres på samme 

måde, som det er set på andre markeder. Trods udfordrin-

gerne foretrækkes en skyggerentemodel frem for klassiske 

AFNS-modeller, da førstnævnte fanger den asymmetriske 

fordeling af fremtidige renter, som karakteriserer lavrente-

miljøet.

1. Omlægning til kontanter er ikke omkostningsfrit, da det indebærer omkostninger til opbevaring, transport og forsikring. Desuden er det 

besværligt at foretage transaktioner over store geografiske afstande. Hvorvidt det er attraktivt at omlægge bankindskud eller værdipapirer til 

kontanter afhænger af størrelsen af disse omkostninger, samt hvor længe renterne forventes at være negative.

2. Se eksempelvis L. Krippner, A tractable framework for zero lower bound Gaussian term structure models, Discussion Paper Series, Reserve 

Bank of New Zealand, 2013.

3. Christensen, Nysteen og Pedersen, Modelling Danish government bond yields in a low-rate environment, Danmarks Nationalbank Working 

Papers, 2016.
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Asymmetrisk udfaldsrum for den helt korte modelrente Figur 3.7
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Anm.: Det empiriske modstykke til den helt korte modelrente er en dag-til-dag rente. Udfaldsrummet er baseret på 50.000 simulerede rentestier 
med en nedre grænse for den korte rente på -1 pct, jf. boks 3.2.

Derudover er der en grænse for, hvor meget de 

korte renter kan falde yderligere. Potentielle  

rentestigninger er imidlertid ikke begrænsede på 

samme måde, og derfor er der et asymmetrisk ud-

faldsrum for den fremtidige renteudvikling, jf. figur 

3.7. I forhold til den strategiske afvejning mellem 

omkostninger og risiko betyder det asymmetriske 

udfaldsrum for renterne, at den mulige besparelse, 

som staten kan opnå ved at reducere varigheden, 

er begrænset, mens der er en risiko for betydeligt 

højere omkostninger, hvis renten stiger kraftigt.

CENTRALBANKERNES OPKØB  
PRESSER DE LANGE RENTER NED
De lave løbetidspræmier skal ses i lyset af, at 

investorerne i det nuværende rentemiljø tillægger 

en begrænset sandsynlighed for rentestigninger 

i euroområdet. Det skyldes forventninger om be-

grænset økonomisk vækst og relativt lav inflation i 

en længere periode, jf. boks 3.3. 

Hertil kommer ECB’s opkøb af statsobligationer. 

Den forøgede efterspørgsel efter obligationer 

presser prisen op og reducerer dermed de længe-

re renter. Det vil få nogle investorer til at substitu-

ere mod kortere løbetid, men visse investorer har 

en naturlig præference for udvalgte løbetidsseg-

menter. Det gælder fx forsikrings- og pensions-

selskaber, der har et behov for at afdække deres 

lange passiver med lange aktiver. Derfor undlader 

de – til en vis grad – at substituere mod kortere 

obligationer. Resultatet er en fladere rentekurve 

og lavere løbetidspræmier.5

5 Rentefaldet i den lange ende afspejler dels en forventning om lave 
pengepolitiske renter i en længere periode (signaleringseffekten) 
samt lavere løbetidspræmier (porteføljebalanceeffekten). Studier 
finder, at porteføljebalanceeffekten kan forklare hovedparten af faldet 
i de lange renter på det amerikanske og britiske statspapirmarked, se 
fx Gagnon mfl., Large-Scale Asset Purchases by the Federal Reserve: 
Did They Work, FRBNY Economic Policy Review, maj 2011, samt Joyce 
mfl., The Financial Market Impact of Quantitative Easing, International 
Journal of Central Banking, september 2011.
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Lav forventet inflation giver lav renterisiko Boks 3.3

Den primære risiko ved at investere i lange, danske statsob-

ligationer er de mulige kurstab, der vil forekomme i tilfælde 

af rentestigninger. Denne risiko afspejles i løbetidspræmien. 

Hvis markedsdeltagerne er meget usikre på den fremtidige 

renteudvikling, vil de typisk kræve et betydeligt merafkast 

for at investere i lange fordringer, og løbetidspræmien vil 

derfor være høj. 

Markedsdeltagerne vurderer aktuelt renterisikoen til at 

være lav. Det kommer fx til udtryk ved, at det er billigt at 

købe retten til at indgå en 5-årig renteswap om tre måne-

der til en på forhånd kendt pris, jf. figur (venstre). Det lave 

niveau for den opfattede renterisiko kan bl.a. forklares ved, 

at inflationsforventningerne for de kommende år er meget 

lave, jf. figur (højre).1 Et lavt inflationsniveau reducerer risi-

koen for pengepolitiske stramninger og dermed rentestig-

ninger.

Markedsbaseret opfattelse af renterisiko og inflationsforventninger

Usikkerhed om den fremtidige renteudvikling Markedsbaseret indikator for inflationsforventninger
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Anm.: Venstre figur: Implicit volatilitet på swaptioner, hvor køber har en option til at indgå en 5-årig eurorenteswap om tre måneder med en på 
forhånd kendt fast rente (typisk aktuel markedsrente). Høj implicit volatilitet er dermed ensbetydende med dyre optioner, og vice versa. 
Stiplet linje angiver gennemsnit for perioden.

 Højre figur: Implicitte inflationsforventninger for de kommende ti år baseret på inflationsindekserede swaps knyttet til HICP ekskl. tobak 
for euroområdet.

Kilde: Bloomberg og egne beregninger.
1. Inflationsforventningerne er ikke korrigeret for inflationsrisikopræmien, som kan være positiv eller negativ.


