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VÆRDIPAPIRER, NOVEMBER 2020 

Stort udestående af  
danske statspapirer 

Det samlede nominelle udestående af danske stats-

papirer er i 2020 steget med 227 mia. kr. og udgjor-

de i november 807 mia. kr. Heraf er 710 mia. kr. i 

danske kroner og 97 mia.kr. i udenlandsk valuta. Det 

øgede udestående i 2020 afspejler dels statens øge-

de lånebehov som følge af coronakrisen samt op-

bygningen af et likviditetsberedskab. 

Udlandets beholdning af danske statspapirer på 349 

mia. kr. er rekordstor. Det skyldes hovedsagligt, at 

staten i 2020 har udstedt statspapirer i udenlandsk 

valuta, som er rettet mod og primært ejet af uden-

landske investorer.  

Statspapirer i udenlandsk valuta ejes af udlandet 

Staten udstedte i begyndelsen af 2020 korte uden-

landske lån i euro og dollar gennem statens to 

Commercial Paper (CP)-programmer. Den nominelle 

værdi af CP-programmerne toppede i sommeren 

2020 og er siden reduceret til 85 mia. kr. I oktober 

2020 udstedte staten for første gang siden 2014 en 

statsobligation i udenlandsk valuta. Obligationen har 

en løbetid på 2 år og ejes særligt af udenlandske 

investorer. 

Øget udbud af danske statspapirer i kroner 

Udestående af statspapirer i kroner er i 2020 steget 

med 130 mia. til 710 mia. kr. Heraf har udenlandske 

investorer øget deres beholdning med 52 mia. kr. til 

252 mia. kr. Udenlandske investorer har i 2020 sær-

ligt vist interesse for korte skatkammerbeviser samt 

den 10-årig statsobligation. Deres samlede behold-

ning af skatkammerbeviser og statsobligationer ud-

gør hhv. 59 mia. og 193 mia. kr. svarende til 60 pct. 

og 32 pct. af den nominelle udstående værdi. 

Samlet set ejer danske investorer fortsat hovedpar-

ten, to tredjedele, af de danske statsobligationer i 

kroner. Det skyldes særligt forsikrings- og pensions-

sektorens beholdning af lange 10- og 30 årige stats-

obligationer, som bl.a. anvendes til at afdække de 

langsigtede pensionsforpligtelser. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATON 

 

 Særligt udlandets beholdning af danske 

statspapirer er vokset i 2020 
  

 

 

 

 

Anm.: Nominel værdi af udstående statspapirer i kroner og uden-

landsk valuta, frasorteret statens og statslige fondes be-

holdninger. Fra 2005 til 2019 er tallene baseret på ultimo 

decembers nominelle værdi, mens det for 2020 er baseret 

på ultimo novembers nominelle værdi. Forsikring og pen-

sion er inkl. deres kapitalfonde. 
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Udlandet Forsikring og pension

Bank og realkredit Investeringsfonde og øvrige

Mia. kr.

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Vaerdipapirer-20210107.aspx

