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BANK OG REALKREDIT, RENTER, OKTOBER 2019 

Fald i bankernes rente-
indtægt fra husholdninger 

Bankernes nettorenteindtægter på ud- og indlån 

over for husholdninger var på 1,4 mia. kr. i oktober 

2019 og 16 mia. kr. set over de seneste 12 måneder.  

Indtægterne er faldet støt siden 2012, hvor de var 22 

mia. kr.  

Nettorenteindtægterne er faldet, i takt med en re-

duktion i renteniveauet og bankernes rentemarginal, 

dvs. forskellen mellem ud- og indlånsrenterne. Her-

udover har en stigning i indlånene og et fald i udlå-

nene bidraget til faldet i de samlede renteindtægter. 

De faldende renteindtægter har medvirket til, at en 

række banker på det seneste har annonceret, at pri-

vatkunders indlån over et vist beløb, typisk 750.000 

kr., fremover vil blive forrentet negativt.  

Indlånsmarginalen, der forsvandt 

De lave og negative renters betydning for bankernes 

renteindtjening kan belyses ved at opdele bankernes 

rentemarginal i en ud- og indlånsmarginal. Udlåns-

marginalen er forskellen mellem renten på udlån til 

husholdninger og den rente, bankerne alternativt 

kunne få ved at placere midlerne hos andre banker i 

pengemarkedet. Tilsvarende er indlånsmarginalen 

forskellen mellem renten på indlån fra husholdninger 

og pengemarkedsrenten.   

Indlånsmarginalen og bankernes renteindtægter fra 

indlån blev negative efter finanskrisen. Her faldt 

markedsrenterne kraftigt i takt med pengepolitiske 

lempelser, men renterne på husholdningernes indlån 

fulgte ikke med ned. Efterfølgende blev de pengepo-

litiske renter reduceret yderligere, og der blev første 

gang indført negative pengepolitiske indlånsrenter i 

2012.  

Udlånsmarginalen er samtidig faldet de senere år, 

hvilket har medvirket til at drive bankernes renteind-

tægter på udlån ned. Et bidrag til presset på ud-

lånsmarginalen kommer ifølge Nationalbankens ud-

lånsundersøgelse bl.a. fra øget konkurrence.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

 

 Renteindtægter fra husholdninger falder   

 

 

 

 

Anm.: Renteindtægt i alt er nettorenteindtægter opgjort som 

summen af renteindtægter fra udlån og indlån. Renteind-

tægt fra udlån er udlånsmarginalen gange udlån. Renteind-

tægter fra indlån er indlånsmarginalen gange indlån fra-

trukket udgifter ved indlånsoverskuddet, som er indlåns-

overskuddet gange pengemarkedsrenten. Pengemarkeds-

renten i opgørelsen af ud- og indlånsmarginalerne er T/N-

renten. Ud- og indlån i kroner over for danske hushold-

ninger. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Bank-og-realkredit-Renter-20191127.aspx

