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Solid efterspørgsel efter
danske obligationer
Udlandet tog i april godt for sig af danske obligationer. Udenlandske investorer købte bl.a. fastforrentede realkreditobligationer, og ejerandelen af dem er
øget til 34 pct. Ejerandelen heraf har været i betydelig vækst i mange år og er steget 3,5 procentpoint
1
bare siden oktoberterminen sidste år.
Til aprilterminen blev der førtidsindfriet fastforrentede
realkreditobligationer for godt 70 mia. kr., primært
fordi danskerne konverterede deres realkreditlån.
Siden januarterminen er der netto udstedt for 57 mia.
kr. i obligationer med lav kuponrente på 1,5 pct. eller
lavere. Udlandet har købt for hele 31 mia. kr. heraf.
Udlændingenes køb betyder, at de nu ejer for 415

Udlandets ejerandel af danske stats- og
realkreditobligationer udstedt i danske kroner
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Udlandet har siden januarterminen også øget ejerandelen af realkreditobligationer bag rentetilpasningslån og med referencerente. Udlandet har netto købt
for 5 mia. kr. heraf i perioden og ejer nu for 228 mia.
1
kr.
Udlandet køber danske statspapirer

Finansieringen af statens gæld sker bl.a. ved at udstede statsobligationer, skatkammerbeviser eller
commercial papers. I april udstedte staten for henholdsvis 21, 17 og 78 mia. kr. i disse papirer.
I de statsobligationer, der var udstedelser i, købte
udlandet for godt 2 mia. kr. Samlet set solgte udlandet statsobligationer for 3 mia. kr., fordi der også
blev indfriet statsobligationer. Udlandet købte i april
skatkammerbeviser for 13 mia. kr.
Mens statsobligationer og skatkammerbeviser er i
kroner, er statens commercial papers korfristede
værdipapirer i valuta, primært dollar. Udlandet købte udstedelsen i april.
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mia. kr. i fastforrentede realkreditobligationer.
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Anm.: Statsobligationer er opgjort eksklusive statens egenbeholdning.

1

30-årige konverterbare obligationer udgør næsten 90 pct. af de danske fastforrentede hos udlandet og har drevet væksten i udlandets
ejerandel. Udlandet ejer i april godt 40 pct. af de 30-årige konverterbare.

