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Den globale handel i kroner 

er steget betydeligt 

 

378 mia. kr. 
 
omsættes der for i kroner om dagen glo-
balt, hvilket er 36 pct. mere end i 2019. 
Den samlede globale omsætning i alle 
valutaer er også steget. 

Større international handel i 

kroner 

 

3/4 
 
af den globale omsætning i kroner sker 
uden for Danmark. Omsætningen i kro-
ner er størst i Storbritannien. 

Større valutaomsætning i 

Danmark 

 

571 mia. kr. 
 
omsættes der for dagligt i alle valutaer i 
Danmark, hvilket er 22 pct. mere end i 
2019. Øget volatilitet har medvirket til 
stigningen. 

Store banker fylder mere på 

det danske valutamarked 

 

2/3 
 
af den samlede valutaomsætning i Dan-
mark sker mellem store banker. Store 
bankers andel er øget både i Danmark 
og globalt. 



S T A T  –  I N DS I G T  —  D A NM A RK S  N A T I O N A LB A N K   

U N D E R S Ø G E L S E  A F  V A L U T A -  O G  D ER I V A T M A R K E D E T ,  202 2  

 

 

 2 
 

 

 

Valutamarkedet er det største af alle finansielle mar-

keder i verden målt på omsætning. Globalt omsættes 

der dagligt for omkring 52.000 mia. kr. i valutamarke-

det. Det svarer til 30 gange verdens daglige produk-

tion (BNP).1 Et effektivt valutamarked understøtter 

handlen med varer, tjenester og finansielle aktiver på 

tværs af landegrænser og er på den måde afgørende 

for økonomien, særligt for en lille, åben økonomi 

som den danske. 

 

Når en virksomhed eller privatpersoner handler va-

luta, sker det gennem en bank. Bankerne handler 

desuden valuta indbyrdes. For at få viden om valuta-

markedet indsamler Nationalbanken omsætnings-

data for valutahandler fra banker lokaliseret i Dan-

mark. Hvert tredje år leverer Nationalbanken data for 

handel med valuta i Danmark til en international sta-

tistik for omsætningen på det globale valutamarked, 

som koordineres af Bank for International Settle-

ments, BIS, jf. bilag 1. 

 

1
 Se Patrick McGuire, Andreas Schrimpf og Nikola Tarashev, OTC foreign 

exchange and interest rate derivatives markets through the prism of 

the Triennial Survey, BIS Quarterly Review, december 2022. 

I dansk sammenhæng er markedet for køb og salg af 

kroner mod fremmed valuta, kronevalutamarkedet, 

centralt, særligt når det gælder den danske fastkurs-

politik over for euroen.2 Det er markedet, hvor krone-

kursen dannes. Derfor er valutamarkedet i kroner i 

fokus her. Der ses først på det globale kronevaluta-

marked, der kan opdeles i det danske kronevaluta-

marked og offshore-markedet for danske kroner, se fi-

gur 1. Det danske kronevalutamarked er den del af 

det globale kronevalutamarked, hvor banker lokalise-

ret i Danmark deltager, mens offshore-markedet for 

kroner er markedet for kroner uden for Danmark 

uden deltagelse af banker lokaliseret i Danmark. Ud 

over handler, hvor kroner indgår, er der i Danmark  

betydelig handel mellem andre valutaer end kroner. 

Fx spiller handel med euro og dollar over for andre 

valutaer end kroner en stor rolle i Danmark. Til sidst 

ses derfor på det samlede danske valutamarked. 

2
 Se Kim Abildgren, Kronevalutamarkedet, Danmarks Nationalbank  

(Kvartalsoversigt 1. kvartal), 2006, for en grundig gennemgang af kro-

nevalutamarkedet. 

 Illustration af valutamarkeder Figur 1  

 

 

 

 

Anm.: Størrelsen af arealerne afspejler ikke størrelsen på de respektive valutamarkeder. 
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Det globale kronevalutamarked 

Det globale kronevalutamarked omfatter det sam-

lede køb og salg af fremmed valuta mod danske kro-

ner i både Danmark og udlandet. Kronevalutamarke-

det er således ikke geografisk eller fysisk afgrænset 

til Danmark. 

Stor fremgang i global kroneomsætning 

Den samlede omsætning i kroner globalt er på 378 

mia. kr. om dagen, se figur 2. Det er en rekordstor 

omsætning i danske kroner. Sammenlignet med 2019 

er omsætningen steget med 101 mia. kr. pr. dag sva-

rende til en stigning på mere end en tredjedel. 

 

Omsætningen i danske kroner følger tendensen fra 

den samlede globale valutaomsætning, som er ste-

get med 14 pct. sammenlignet med 2019. Ifølge BIS3 

kan en del af forklaringen på den stigende omsæt-

ning tilskrives øget volatilitet, som afspejler større 

usikkerhed. Krigen i Ukraine samt stigende renter og 

råvarepriser har medført større usikkerhed og der-

med øget volatiliteten generelt på de finansielle mar-

keder, herunder valutamarkedet. Den større usikker-

hed og volatilitet har øget behovet for at afdække 

valutaeksponering og rebalancere porteføljer samt 

incitamentet til at tage spekulative valutapositioner. 

Danske markedsdeltagere nævner, at en del af den 

øgede omsætning i kroner kan tilskrives udenlandske 

aktørers rebalancering af porteføljer med danske ob-

ligationer i forbindelse med rentestigninger og kurs-

fald. 

Store udenlandske banker driver fremgangen 

Stigningen i den globale kroneomsætning er primært 

drevet af handel mellem store banker uden for Dan-

mark. Både danske markedsdeltagere og BIS frem-

hæver, at særligt de store banker, som også er de 

største valutahandlere, kan have haft et øget behov 

for at afdække ubalancer i valutapositioner fra hand-

ler med kunder i interbankmarkedet. 

 

 
 

3
 Se BIS Triennial Central Bank Survey 2022 (link). 

 

 

 

 Stor fremgang i global 
kroneomsætning 

Figur 2  

 

 

 

 

Anm.: Daglig gennemsnitlig omsætning i danske kroner for april i 

de pågældende år. Tallene er justeret for lokal og global 

dobbelttælling. 

Kilde: BIS og Danmarks Nationalbank. 

 

 

Omsætningen fra handler med kroner indgår i 0,7 

pct. af den globale valutaomsætning, og kroner er 

den 20.-mest omsatte valuta i verden. 

Det danske kronevalutamarked 

Det danske kronevalutamarked er geografisk afgræn-

set til, at mindst den ene part af handlen er en bank 

med handelsbord i Danmark. 

 

Danmark fører fastkurspolitik over for euroområdet, 

og det er i det danske kronevalutamarked, at Natio-

nalbanken foretager interventionskøb og -salg af va-

luta for at stabilisere kronekursen over for euroen. 

Det danske kronevalutamarked er dermed en stabil 

reference for markedet i kroner uden for Danmark. Et 

velfungerende valutamarked er vigtig for implemen-

tering af fastkurspolitikken og gavner alle markeds-

deltagere. Derfor støtter og fremmer Nationalbanken 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022

Spot Terminer FX swaps Currency swaps Optioner

Mia. kr. pr. bankdag

https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.pdf


S T A T  –  I N DS I G T  —  D A NM A RK S  N A T I O N A LB A N K   

U N D E R S Ø G E L S E  A F  V A L U T A -  O G  D ER I V A T M A R K E D E T ,  202 2  

 

 

 4 
 

 

 

god markedspraksis på valutamarkedet og efterle-

velse af Foreign Exchange Global Code.4 

Øget omsætning på det danske kronevalutamarked 

Omsætningen på det danske kronevalutamarked er 

steget til 94 mia. kr. pr. dag, se figur 3. Stigningen 

følger den generelle udvikling på det danske valuta-

marked, se nedenfor. Ligesom på den globale scene 

kan en del af den øgede handel ifølge markedsdelta-

gerne på det danske kronevalutamarked tilskrives 

øget volatilitet på valutamarkedet.  

 

Langt størstedelen af handlerne i kroner er mod euro 

eller dollar. Dollar indgår i 53 pct. af handlerne i kro-

nevalutamarkedet. Herefter kommer euro med 37 

pct. Tallene afspejler dels dollaren som verdens mest 

handlede valuta og dels det store økonomiske sam-

spil med euroområdet. 

Stigningen i omsætningen er drevet af FX swaps 

FX swaps fylder meget på det danske kronevaluta-

marked i lighed med det globale valutamarked, hvor 

de udgør omtrent halvdelen af den samlede omsæt-

ning. En FX swap er en valutahandel bestående af en 

spothandel kombineret med en modsatrettet ter-

minshandel.5 Hovedparten af omsætningen i FX 

swaps er mellem kroner og dollar, mens omsætnin-

gen i FX swaps mellem kroner og euro er betydeligt 

lavere som følge af den danske fastkurspolitik. 

  

FX swaps bruges til at finansiere og valutaafdække 

køb af valutaaktiver, fx et dansk pensionsselskabs 

køb af obligationer i dollar. I spotforretningen veks-

les kroner til dollar, der bruges til at købe obligatio-

nen. I terminsforretningen sælger selskabet dollar på 

termin, hvorved dollareksponeringen fra obligatio-

nen afdækkes. FX swaps bruges også til likviditetssty-

ring, hvor et likviditetsoverskud i en valuta kan lånes 

ud mod at modtage likviditet i en anden valuta. En FX 

swap kan således ses som et udlån i en valuta mod et 

lån i en anden valuta til på forhånd kendte kurser, så 

der ikke er nogen valutarisiko forbundet med 

(låne)transaktionen. 
 

4
 Se pressemeddelelse fra Danmarks Nationalbank (link) og Global 

Foreign Exchange Committee (link). 

 Øget omsætning på det danske 
kronevalutamarked 

Figur 3  

 

 

 

 

Anm.: Daglig gennemsnitlig omsætning i danske kroner for april i 

de pågældende år. Tallene er justeret for lokal dobbelttæl-

ling. 

Kilde: BIS og Danmarks Nationalbank. 

 

Offshore-markedet for danske kro-
ner 

Mere end 75 pct. af den globale omsætning i kroner 

sker i udlandet uden deltagelse af banker lokaliseret i 

Danmark, dvs. offshore. Omfanget af offshore-handel 

med kroner er øget betydeligt.  

 

En del af omsætningen offshore har baggrund i han-

del med danske kroner, fx i USA og Singapore, på 

tidspunkter uden for åbningstiden på det danske kro-

nevalutamarked. Den største del af omsætningen 

sker dog inden for europæisk åbningstid, og der er 

ikke en skarp skillelinje mellem det danske kronevalu-

tamarked og offshore-markedet for kroner. En del af 

omsætningen offshore foregår mellem danske ban-

kers udenlandske enheder og danske erhvervsvirk-

somheders udenlandske enheder. Det er dog fx også 

almindeligt, at store danske virksomheder og institu-

tionelle investorer handler fremmed valuta mod kro-

ner med store internationale banker, som de i forve-

jen har andre finansielle transaktioner med.  

 

5
 For uddybende forklaring, se kapitel 3 i Danmarks Nationalbank, Pen-

gepolitik i Danmark, 2009, 3. udgave. 
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Det er en global tendens, at offshore-handlen med 

valuta, altså handel med valuta uden for det lokale 

marked, har fået større betydning. Den globale valu-

tahandel er blevet mere koncentreret på en håndfuld 

finansielle centre. Knap 80 pct. af den globale valuta-

omsætning sker i Storbritannien, USA, Singapore, 

Hongkong og Japan. Alene i Storbritannien finder 38 

pct. af den globale valutaomsætning sted. Koncen-

trationen af den globale valutahandel kan bl.a. tilskri-

ves stordriftsfordele ved at samle flere forskellige 

bankfunktioner det samme sted.6 

 

Danske markedsdeltagere bekræfter, at både uden-

landske og danske aktører i stort omfang henvender 

sig til London bl.a. for at tilpasse eksponering i dan-

ske kroner. For kroner er banker i netop Storbritan-

nien modpart i over en tredjedel af den globale om-

sætning, og omsætningen i kroner i USA er på niveau 

med Danmark, se figur 4. 

Det samlede danske valutamarked 

Det danske valutamarked er markedet for valuta-

handler i Danmark. Dette marked er geografisk af-

grænset til, at den ene part i handlen er en bank med 

handelsbord i Danmark. I tillæg til det danske krone-

valutamarked omfatter det danske valutamarked 

også alle valutahandler, der ikke indeholder danske 

kroner, fx handler mellem euro og dollar. 

 

Dansk valutamarked er det største i Norden 

Den samlede omsætning i alle valutaer på det danske 

valutamarked er på 571 mia. kr. om dagen, se figur 5. 

Sammenlignet med 2019 er omsætningen steget med 

103 mia. kr. pr. dag svarende til en stigning på mere 

end en femtedel. Ligesom for kronevalutamarkedet 

følger udviklingen på det danske valutamarked den 

globale tendens mod øget aktivitet. Markedsdelta-

gerne angiver, at den øgede aktivitet til dels kan til-

skrives øget volatilitet som følge af krigen i Ukraine 

samt stigende renter og råvarepriser.  

 
 

6
 Se Andreas Schrimpf og Vladyslav Sushko, Sizing up global foreign ex-

change markets, BIS Quarterly Review, december 2019. 

 Omsætningen i kroner er størst i 
Storbritannien 

Figur 4  

 

 

 

 

Anm.: Daglig gennemsnitlig omsætning i danske kroner for april 

2022. Tallene er justeret for lokal dobbelttælling, men er 

modsat figur 2 ikke justeret for global dobbelttælling. 

Kilde: BIS og Danmarks Nationalbank. 

 

 

 Omsætningen på det danske 
valutamarked er steget 

Figur 5  

 

 

 

 

Anm.: Daglig gennemsnitlig omsætning i danske kroner for april i 

de pågældende år. Tallene er justeret for lokal dobbelttæl-

ling. 

Kilde: BIS og Danmarks Nationalbank. 
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Det samlede danske valutamarked rangerer som det 

13.-største marked i verden med en andel på næsten 

1 pct. af den samlede globale omsætning. Det dan-

ske valutamarked er større end bl.a. det svenske og 

norske, som rangerer som de hhv.  18.- og 22.-stør-

ste valutamarkeder i verden. Det afspejler, at væsent-

lige spillere på valutamarkedet i Norden har valgt at 

samle deres interbankhandel med valuta i Køben-

havn.  

De store banker fylder mere 

Stigningen i omsætningen på det danske valutamar-

ked er drevet af de store banker, som deltager i un-

dersøgelsen, se figur 6. To tredjedele af den samlede 

valutaomsætning i Danmark sker mellem store ban-

ker. 

Den stigende omsætning mellem store banker er 

også en global tendens. Af den samlede globale valu-

taomsætning sker knap halvdelen mellem store ban-

ker, hvilket er en stigende andel sammenlignet med 

tidligere år. En af forklaringerne på, at valutahandlen 

mellem de store banker er steget, kan ifølge de dan-

ske markedsdeltagere og BIS tilskrives den øgede vo-

latilitet i valutamarkedet. Den øgede volatilitet kan 

betyde, at bankerne har et større behov for at af-

dække ubalancer i valutapositioner fra handler med 

kunder i interbankmarkedet.7 

Mere elektronisk valutahandel  

Stigningen i omsætningen kan ifølge markedsdelta-

gerne også tilskrives større udbredelse af elektronisk 

handel, fordi det gør det lettere for bankerne at af-

dække valutapositioner gennem handel i markedet.8 

Der er siden 2019 sket et tydeligt skifte mod elektro-

nisk handel, der nu står for 66 pct. af valutahandlen i 

Danmark.9 De danske markedsdeltagere nævner, at 

den større udbredelse af elektronisk handel bl.a. af-

spejler bankernes ønske om at begrænse operatio-

nelle risici og et øget fokus fra kunder på omkostnin-

ger og compliance ved valutahandel. En større ud- 

 

7
   Se BIS Triennial Central Bank Survey 2022 (link). 

8
 Se Kim Abildgren, Kronevalutamarkedet, Danmarks Nationalbank (Kvar-

talsoversigt 1. kvartal), 2006, for en detaljeret beskrivelse af forskellige 

handelsformer på valutamarkedet. 

 De store banker står for stigningen i 
omsætningen 

Figur 6  

 

 

 

 

Anm.: Daglig gennemsnitlig omsætning i danske kroner for april i 

de pågældende år. Tallene er justeret for lokal dobbelttæl-

ling. Store banker er banker, der fylder meget på valuta-

markedet og derfor indberetter til valutaundersøgelsen, 

mens mindre banker er banker, som ikke indberetter.  

Kilde: BIS og Danmarks Nationalbank. 

 

 

bredelse af såkaldt algoritme-handel kan også have 

understøttet udviklingen mod elektronisk handel. 

Det er handel på såkaldte ”multidealer” elektroniske 

handelsplatforme, der står for stigningen i den elek-

troniske handel og udgør 41 pct. af den samlede va-

lutahandel. Her kan kunder bede et antal banker om 

på samme tid at stille købs- og salgspriser, hvorefter 

kunden kan gennemføre en valutahandel ved at 

klikke på prisen hos den ønskede bank. 

Dollar og euro dominerer fortsat  

Hovedparten af valutahandlen i Danmark involverer 

ikke kroner. Dollaren fylder mest på det danske valu-

tamarked og indgår i 74 pct. af den samlede omsæt-

ning, mens euro indgår i 49 pct. af handlerne på det 

danske valutamarked. Handler mellem euro og dollar 

står alene for 28 pct. Den store handel med dollar og 

euro på det danske valutamarked afspejler, at disse 

er de to største valutaer globalt. 

9
 For den globale valutahandel har andelen af elektronisk handel været 

nogenlunde uændret på 58 pct. Se Mathias Drehmann og Vladyslav Su-

shko, The global foreign exchange market in a higher-volatility environ-

ment, BIS Quarterly Review, december 2022. 
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Bilag 1. Undersøgelse af valuta- og 
derivatmarkedet 

Hvert tredje år laver Bank for International Settle-

ments, BIS, i samarbejde med en række centralban-

ker verden over en undersøgelse af det globale va-

luta- og rentederivatmarked. Undersøgelsen består 

af to dele: en omsætningsdel og en beholdningsdel. 

Fokus er her på undersøgelsen af omsætningen på 

valutamarkedet.  

De banker, som indberetter til undersøgelsen, er alle 

større banker og valutahandlere (fondsmæglersel-

skaber), der har handelsbord i det pågældende land, 

dvs. at filialer og datterselskaber af udenlandske ban-

ker også indgår i den lokale indsamling. Danmarks 

Nationalbank står for at indsamle data for det danske 

valuta- og derivatmarked og har deltaget i undersø-

gelsen siden 1989.  

I 2022 deltog mere end 1.200 banker fordelt på 52 

lande i den globale undersøgelse, hvoraf 8 af ban-

kerne er lokaliseret i Danmark.  

De indberettende institutter indberetter den samlede 

bruttomsætning for april måned, hvorefter den gen-

nemsnitlige daglige omsætning for måneden bereg-

nes ved at dividere den samlede omsætning med an-

tal bankdage i måneden. Ved indgåelse af en kon-

trakt registrerer det indberettende institut handlen 

og omregner den til dollar. Der er her omregnet til 

kroner ved brug af den gennemsnitlige kurs mellem 

dollar og kroner i april.  

I omsætningstallene opgøres alle valutahandler til 

kontrakternes nominelle værdi eller den nominelle 

værdi af det underliggende aktiv, den såkaldte notio-

nelle værdi. Der bliver endvidere ikke gjort forskel 

mellem køb eller salg. Samtidig er alle handler regi-

streret på handelsdagen. 

 

 

 

 

Instrumenter på valutamarkedet 

Valutamarkedsundersøgelsen omfatter handel med 

følgende produkter: 

• Spotforretninger er valutahandler, der omfatter 

udveksling af to valutaer til en kurs, der er aftalt 

på handelsdagen. Valutaerne udveksles til kon-

tant afregning inden for to bankdage. 

• Terminsforretninger er valutahandler, der omfat-

ter udveksling af to valutaer til en kurs, der er af-

talt på handelsdagen. Valutaerne udveksles til 

kontant afregning på et nærmere specificeret 

tidspunkt i fremtiden. 

• Fx swaps er valutahandler, der består af en spot-

handel kombineret med en modgående termins-

handel. 

• Currency swaps er valutahandler, hvor rentebeta-

linger i to forskellige valutaer byttes løbende, og 

hvor hovedstole byttes ved kontraktens start- og 

sluttidspunkt. 

• Valutaoptioner er optionskontrakter, som giver 

den ene part ret, men ikke pligt, til at købe eller 

sælge en valuta mod en anden valuta til en i for-

vejen aftalt kurs over en på forhånd specificeret 

periode. 
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