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PORTEFØLJEINVESTERINGER, JANUAR 2023 

Udlandet sælger fortsat 
dansk realkredit 

Udenlandske investorer har de seneste 12 måneder 

nedbragt deres samlede ejerskab af fastforrentede, 

konverterbare realkreditobligationer med 118 mia. 

kr. til 376 mia. kr. Dermed er udlandets ejerandel af 

de fastforrentede realkreditobligationer faldet til 31 

pct. Udenlandske investorers ejerandel toppede fo-

reløbigt i begyndelsen af 2020 med 36 pct. efter en 

næsten uafbrudt stigning siden 2012. Danske inve-

storer har i samme periode reduceret deres behold-

ning af fastforrentede realkreditobligationer med 92 

mia. kr.  

 

 

Færre realkreditobligationer med fast rente 

Faldet i udenlandske og danske investorers behold-

ning af fastforrentede realkreditobligationer afspej-

ler, at markedet er skrumpet i 2022, hvor mange 

danske boligejere omlagde deres fastforrentede lån. 

Omkring 40 pct. omlagde til lån med variabel rente, 

og en stor andel af boligejere, som omlagde til et 

nyt fastforrentet lån, reducerede restgælden. 

Salg af lav rente og køb af høj rente  

Udlandets samlede salg af fastforrentede realkredit-

obligationer dækker over, at udenlandske investorer 

har solgt obligationer med lav rente på 2 pct. eller 

derunder for 195 mia. kr., men til gengæld købt obli-

gationer med en fast rente over 2 pct. for 77 mia. kr.  

Til sammenligning har danske investorer solgt lavt-

forrentede obligationer for 264 mia. kr., men købt 

for 172 mia. i papirer med højere rente. Det vil sige, 

at de danske investorer har geninvesteret 65 pct. af 

deres salgsprovenu i højere forrentede realkreditob-

ligationer. Udlandets geninvestering udgjorde 40 

pct.  

MERE INFORMATION OM STATISTIKKEN HER 

 

 Udlandets andel af fastforrentet realkredit 

kommer fra et historisk højt niveau 
  

 

 

 

 

Anm.: Opgørelsen af beholdningerne af danske realkreditobliga-

tioner er mest retvisende i terminsmånederne, som hvert 

år ligger i januar, april, juli og oktober, og derfor henvises 

der kun til data i terminsmåneder. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2022/Portefoeljeinvesteringer_20230228.aspx

