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PORTEFØLJEINVESTERINGER, JULI 2019 

Udlandet køber realkre-
ditobligationer i stor stil 

Under konverteringsbølgen i de tre måneder frem til 

slutningen af juli har udlandet købt 30-årige fastfor-

rentede realkreditobligationer for 23 mia. kr. Det sva-

rer til, at udlandet nu ejer 37 pct. af de danske 30-

årige fastforrentede realkreditobligationer.  

Udlandet køber 1- og 1,5-pct.'ere  

Udenlandske investorer har købt fastforrentede 30-

årige realkreditobligationer med en kuponrente på 1 

pct. og 1,5 pct. De ejer nu for henholdsvis 36 og 77 

mia. kr., hvilket svarer til 31 og 49 pct. af udstedelser-

ne.  

På den anden side er udenlandske investorers be-

holdning af realkreditobligationer med en kuponrente 

på 2 pct. og derover blevet reduceret. En del af re-

duktionen skyldes førtidsindfrielser af realkreditlån. 

Fastforrentede realkreditobligationer omfatter også 

obligationer med en kortere løbetid end 30 år. For 

fastforrentede realkreditobligationer under ét købte 

udlandet for 25 mia. kr., og ejerandelen er 32 pct. 

En god forretning for udlandet 

De seneste rentefald har givet investorerne kursge-

vinster på deres fastforrentede realkreditobligationer. 

Den fortsatte internationale interesse for de danske 

realkreditobligationer skal ses i lyset af, at renteni-

veauet også er historisk lavt i investorlande som fx 

Japan, USA og lande i euroområdet.  

Nationalbanken indsamler ikke statistik for landefor-

delingen af udenlandsk ejerskab af danske realkre-

ditobligationer. Der synes dog fortsat at være inte-

resse for danske realkreditobligationer i Japan og 

euroområdet, der skønsmæssigt står for omkring 

halvdelen af udlandets beholdning. 

Samlet køb af obligationer med variabel rente 

I maj til juli blev udlandets beholdning af rentetil-

pasningsobligationer øget med 12 mia. kr., mens 

obligationer med referencerente blev reduceret med 

3 mia. kr. De tilhørende ejerandele er henholdsvis 16 

og 19 pct.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Udenlandske investorer købte i maj-juli 30-årige 

realkreditobligationer for 23 mia. kr. 

  

 

 

 

 

 

Anm.:  Udlandets ejerandel og nettokøb af danske fastforrentede, 

konverterbare realkreditobligationer med oprindelig løbe-

tid på 30 år i maj-juli 2019 fordelt på kuponrente. Afdrag 

(ordinære og ekstraordinære) indgår i nettokøbet. 
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