STATISTIK

DANMARKS
NATIONALBANK

29. SEPTEMBER 2021

PE NGEM AR KE DS UNDERS ØG E LS EN, 202 1

Udenlandske banker
dominerer pengemarkedet
Udenlandske banker er aktive i markedet for bankernes indbyrdes ud- og indlån i kroner, hvor der
dagligt omsættes for 72 mia. kr. Over to tredjedele
af de indenlandske bankers1 ind- og udlån i pengemarkedet i kroner foretages med udenlandske banker. Det viser Nationalbankens årlige pengemarkedsundersøgelse, der omfatter omsætningen i
bankernes indbyrdes låneforretninger samt rentederivater i 2. kvartal.
Udenlandske banker bruger pengemarkedet til at
skaffe kroner til deres kunder, fx udenlandske investorer, der køber danske værdipapirer i kroner.
Udenlandske banker står for 95 pct. af omsætningen
i FX swaps, som udgør 60 pct. af den samlede omsætning af lån i pengemarkedet.

Udenlandske banker udgør en stor del af
omsætningen på pengemarkedet
Pct.
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Handler i repo-markedet sker derimod primært mellem indenlandske banker, som står for godt 80 pct.
af omsætningen. Repo-markedet i danske kroner
benyttes hovedsageligt til at skaffe specifikke obligationer, såkaldte specials. Derfor er handlen også
koncentreret mellem de banker, der er mest aktive i
danske stats- og realkreditobligationer.
I de foregående år har der været en stigende omsætning i usikrede lån mellem indenlandske banker.
Tilpasningen af de pengepolitiske instrumenter2 har
dog medført et mindre behov for handel imellem
pengepolitiske modparter i korte usikrede lån, da al
likviditet nu er tilgængelig på daglig basis. Omsætningen er derfor faldet i 2021. Størstedelen af omsætningen i usikrede lån er fortsat i overnight-indlån,
som DESTR, den kommende referencerente i danske
kroner, baseres på.3
Den samlede omsætning er normaliseret
Sidste år steg omsætningen på pengemarkedet som
følge af covid-19 krisen, der betød øget markedsvolatilitet og knaphed på likviditet. Omsætningen i
2021 er som forventet tilbage på samme niveau som
i 2019 for alle instrumenter.
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Anm.: Daglig omsætning i pengemarkedet i kroner for indenlandske banker fordelt på udenlandske og indenlandske
banker. Find figurdata her (link).

1
Danske banker og danske filialer af banker med hovedsæde i udlandet
2
Se analysen Teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter (link).
3
Se analysen DESTR – Evaluering af data og metodik (link).

