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Danskernes indlånsrente
nærmer sig 0 pct.
Renten på danske privatkunders almindelige indlån,
som umiddelbart kan hæves eller bruges til betalinger, er det seneste år blevet reduceret yderligere.
Renten nærmer sig stille og roligt 0 pct. i gennemsnit, når man ser man bort fra den del af indlånet,
1
som er udlånsrelateret .
Renten er kommet endnu tættere på 0
Oplysningerne stammer fra Nationalbankens undersøgelse af udlånsrelaterede indlån, senest gennemført for april 2019. Kombineres undersøgelsens resultater med udviklingen i den gennemsnitlige indlånsrente, er renten på privatkundernes almindelige
indlån i november nede på 0,02 pct. i gennemsnit.

Fremskrivning viser, at renten nærmer sig 0 pct.
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Flere banker har taget det negative skridt
Flere banker har som bekendt allerede annonceret,
at dele af deres privatkunders indlån vil få en negativ
rente (afhængigt af indlånets type og størrelse), bl.a.
Jyske Bank, Nordea, Sydbank, Spar Nord og Ringkjøbing Landbobank. De 5 banker dækker tilsammen ca. 40 pct. af privatkundernes samlede indlån.
Effekten af negative renter kan ses inden længe
Bankerne skal varsle renteændringer, som ikke er til
kundens fordel, inden de kan få virkning. Effekten af
de annoncerede renteændringer vil derfor først
kunne aflæses af statistikken fra og med data for december 2019, hvor Jyske Banks ændring træder i
kraft. De øvrige bankers ændringer får effekt i januar
2020 på nær Nordea, hvor det er fra februar 2020.
Flere informationer i det nye år
I marts 2020 gennemfører Nationalbanken undersøgelsen igen. Undersøgelsen vil ud over en opdateret
rente på privatkundernes almindelige indlån bl.a.
dække informationer om, hvor stor en del af privat1
kundernes indlån der forrentes negativt.
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Indlånsrenten er typisk 0 pct.
En indlånsrente marginalt større end 0 pct. kan synes lav. Det er dog stadig højere end den rente på 0
pct., som privatkunder typisk opnår på deres almindelige lønkonto. En gennemsnitsrente større end 0
pct. afspejler, at der stadig eksisterer lønkonti med
særlige renteforhold for udvalgte privatkundetyper.

2016

2017

2018

2019

2020

Anm.: Anfordringsindlån i kroner fra danske privatkunder (lønmodtagere, pensionister mv.) ekskl. udlånsrelaterede indlån. Fremskrivning antager effekt fra udlånsrelaterede indlån lig april 2019.

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION
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Indlån placeret på konti direkte relateret til et udlån, fx et prioritetslån.
Renten på udlånsrelaterede indlån vil typisk afspejle det noget højere
renteniveau på det tilknyttede udlån.

