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VÆRDIPAPIRER, JANUAR 2022 

Udlandet ejer 26 pct. af 
realkreditobligationerne 

Udlandet ejer danske realkreditobligationer for i alt 

827 mia. kr. i januar 2022. Det svarer til 26 pct. af 

den samlede nominelle værdi på 3.218 mia. kr. Over 

halvdelen - 441 mia. kr. - af udlandets beholdning af 

danske realkreditobligationer består af de 30-årige 

fastforrentede. Udenlandske investorer er med til at 

sikre en bred investorbase og efterspørgsel efter 

dansk realkredit, hvilket har betydning for renten og 

dermed boligejernes økonomi. 

Nyt, detaljeret data om realkredit i statistikbanken 

En ny tabel i Nationalbankens statistikbank giver mu-

lighed for at dykke ned i det danske realkreditmar-

ked. Tabellen har fx detaljerede data om, hvilke sek-

torer der ejer forskellige typer af realkreditobligatio-

ner, og hvilke institutter der har udstedt dem (link). 

 

Eurolandene ejer halvdelen af udlandets beholdning 

I september 2021 stod eurolandene for halvdelen af 

udlandets samlede investeringer i danske realkredit-

obligationer. Blandt eurolandene er Tyskland med 

over halvdelen af eurolandenes investeringer det 

største investorland. Det er især eurolandenes inve-

steringsforeninger, som har investeret i de danske 

realkreditobligationer. De står for 74 pct. af eurolan-

denes investeringer. Eurolandene har især investeret 

i 30-årig fastforrentet realkredit, som udgør 63 pct. 

af deres investeringer i danske realkreditobligatio-

ner. Til sammenligning udgør den type obligationer 

37 pct. af det samlede danske realkreditmarked. 

 

Nationalbanken indsamler ikke statistik om, hvilke 

lande danske realkreditobligationer ejes fra, men 

modtager værdipapiroplysninger fra Den Europæi-

ske Centralbank om eurolandenes investeringer. 

Japan køber en stor del af danske obligationer 

Data fra den japanske centralbank peger også på en 

stor japansk interesse for danske obligationer. Ja-

panske investorer har siden 2014 købt danske obli-

gationer, som ikke er statsobligationer, for 106 mia. 

kr. Hvis det antages, at der udelukkende er tale om 

realkreditobligationer, svarer det til omkring 13 pct. 

af udlandets samlede beholdning af dansk realkre-

dit. 
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 Udlandet ejer især 30-årige fastforrentede 

realkreditobligationer 
  

 

 

 

 

Anm.: Find figurdata her (link). 
 

I alt

3.218
mia. kr.

Danmark
2.392

30-årige
441

Øvrige
385

Udland

https://nationalbanken.statistikbank.dk/dnvpdkr2
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2022/Værdipapirer-20222802.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2022/Værdipapirer-20222802.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/V%C3%A6rdipapirstatistik/20220228_STATISTIK_figurdata.xlsm

