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Hovedpunkter, 2. halvår 2012 

Efterspørgslen efter danske statspapirer var høj i 1. halvår 2012. Det skal 
ses i lyset af Danmarks høje kreditværdighed, som understøttes af en 
meget robust statsgældspolitik. Staten dækker sine finansieringsbehov i 
god tid, har et højt likviditetsberedskab og en lav følsomhed over for 
stigende renter. Det afspejles ved, at: 
 

 Finansieringsbehovet for 2012 blev dækket i 2011, og en stor 
del af lånebehovet i obligationer i 2013 er allerede finansieret i 
1. halvår 2012. 

 Indeståendet på statens konto er fortsat højt (over 10 pct. af 
BNP). 

 Refinansieringsrisikoen er lav, og varigheden på statsgælden er 
høj. 

 

Indenlandsk låntagning 
I lyset af den høje efterspørgsel efter danske statsobligationer, de meget 
lave danske statsrenter og usikkerheden om den internationale økono-
miske situation hæves sigtepunktet for statens obligationsudstedelser 
fra omkring 75 mia. kr. til omkring 100 mia. kr. Det er fortsat strategien 
for 2012 at udstede i de 2-, 5-, 10- og 30-årige løbetidssegmenter med 
en overvægt af udstedelserne i de længere segmenter. 

I maj åbnedes den nye 10-årige inflationsindekserede obligation med 
udløb 15. november 2023. Obligationen indgår i den primære lånevifte. 
I 3. kvartal 2012 åbnes et nyt 10-årigt nominelt låneviftepapir med udløb 
15. november 2023. Papiret afløser ved åbningen 3 pct. stående lån 2021 
som 10-årigt nominelt låneviftepapir. Derudover foretages der ingen 
ændringer i låneviften, jf. tabel 1. 

Udstedelsen af statsobligationer foregår via regelmæssige auktioner 
suppleret med tapsalg. 

 

LÅNEVIFTEN, 2. HALVÅR 2012 Tabel 1

Løbetidssegment Udstedelsespapir 
Udestående pr. 21. juni, 

mia. kr. 

Løbetid < 1 år............................ Skatkammerbeviser 41,7 
2-årigt nominelt ....................... 2 pct. stående lån 2014 55,3 
5-årigt nominelt........................ 2,5 pct. stående lån 2016 14,0 
10-årigt nominelt ..................... 3 pct. stående lån 2021  91,4 
  Afløses af x pct. stående lån 2023 - 
30-årigt nominelt...................... 4,5 pct. stående lån 2039 111,1 
10-årigt inflationsindekseret .. 0,1 pct. indekseret lån 2023 6,0 
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Udenlandsk låntagning 
Staten har ved optagelsen af et dollarlån i maj dækket årets udenland-
ske lånebehov. 

Henvendelse om meddelelsen rettes til Ove Sten Jensen på telefon +45 
3363 6102 eller e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk. 
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Strategi for låntagningen i 2012 

Sigtepunktet for statens obligationsudstedelser i 2012 hæves 
Til og med 21. juni er der solgt statsobligationer for 66 mia. kr., jf. figur 
1. Udstedelserne er altovervejende sket i de 10- og 30-årige segmenter i 
overensstemmelse med den udmeldte strategi. 
 

STATENS OBLIGATIONSUDSTEDELSER I 2012 FORDELT PÅ LØBETIDSSEGMENTER Figur 1
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Anm.: Udstedelserne er akkumuleret over månederne. 

 
Sigtepunktet for udstedelsen af statsobligationer i 2012 hæves fra om-
kring 75 mia. kr. til omkring 100 mia. kr. Det er vigtigt at fastholde et 
solidt likviditetsberedskab i lyset af markedsforholdene og usikkerheden 
om den internationale økonomiske situation. Samtidigt er efterspørgs-
len efter danske statsobligationer under de aktuelle markedsforhold 
ekstraordinært høj, og de danske statsrenter er meget lave. 

Strategien for 2012 er fortsat at udstede i de 2-, 5-, 10- og 30-årige lø-
betidssegmenter med en overvægt af udstedelserne i de længere seg-
menter, herunder i den 10-årige inflationsindekserede obligation.  

I 3. kvartal 2012 åbnes et nyt 10-årigt nominelt låneviftepapir med ud-
løb 15. november 2023. Papiret afløser ved åbningen 3 pct. stående lån 
2021 som 10-årigt nominelt låneviftepapir. Dato for åbningsauktionen 
og kuponrenten på det nye papir vil blive annonceret senere. Derudover 
foretages der ingen ændringer i låneviften, jf. tabel 2. 
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LÅNEVIFTEN, 2. HALVÅR 2012 Tabel 2

Løbetidssegment Udstedelsespapir 
Udestående pr. 21. juni, 

mia. kr. 

Løbetid < 1 år............................ Skatkammerbeviser 41,7 
2-årigt nominelt ....................... 2 pct. stående lån 2014 55,3 
5-årigt nominelt........................ 2,5 pct. stående lån 2016 14,0 
10-årigt nominelt ..................... 3 pct. stående lån 2021  91,4 
  Afløses af x pct. stående lån 2023 - 
30-årigt nominelt...................... 4,5 pct. stående lån 2039 111,1 
10-årigt inflationsindekseret 0,1 pct. indekseret lån 2023 6,0 

Udstedelse af obligationer 
Udstedelsen af statsobligationer foregår via regelmæssige auktioner 
suppleret med tapsalg. Datoer for de kommende tre måneders planlagte 
auktioner annonceres ved indgangen til måneden. Senest tre handels-
dage forud for auktionerne offentliggøres hvilke statsobligationer, der 
holdes auktion over. Auktionerne forudsætter rolige markedsforhold. 

Skatkammerbevisprogram 
Det er strategien for 2012 at fastholde udeståendet i skatkammerbevis-
programmet omkring 44 mia. kr. Udeståendet er pr. 21. juni 42 mia. kr., 
jf. tabel 3. 

Der afholdes månedlige auktioner over skatkammerbeviser med valør 
den første bankdag i måneden. Ved auktioner med valør den første 
bankdag i september og december 2012 åbnes nye 9-måneders skat-
kammerbeviser. 
 

SKATKAMMERBEVISER Tabel 3

Papirer  Udløbsdato 
Udestående pr. 21. juni, 

mia. kr. 

SKBV 2012-III ..................................... 1. september 2012 19,6 
SKBV 2012-VI ..................................... 1. december 2012 15,5 
SKBV 2013-I ....................................... 1. marts 2013 6,6 
Samlet udestående ............................  41,7 

 
Opkøb 
Statens opkøbspolitik er rettet mod papirer med udløb de førstkom-
mende år og foretages ud fra en samlet statsgældspolitisk betragtning. 
Der købes desuden op for at dække placeringsbehovet hos statens fon-
de og for at understøtte et velfungerende marked for statsobligationer. 

Der kan købes op via auktioner, tap eller ombytningsauktioner. I 2. 
halvår 2012 holdes der regelmæssige opkøbsauktioner i 4 pct. stående 
lån 2012 og 5 pct. stående lån 2013 den 3. sidste bankdag hver måned. 
Opkøb offentliggøres dagligt på www.statsgaeld.dk.  
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Udenlandsk låntagning 
Staten optager udenlandske lån af hensyn til valutareserven. Strategien 
for statens udenlandske låntagning i 2012 er at optage udenlandske lån 
for 1-1½ mia. euro. Med optagelsen af et 3-årigt dollarlån i maj på 1,75 
mia. dollar (swappet til 1,4 mia. euro) blev statens udenlandske lånebe-
hov dækket. Der forventes ikke yderligere udstedelser i 2012.  
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Statens gæld 

Statsgælden udgjorde 23 pct. af BNP ved udgangen af 2011, mens ØMU-
gælden udgjorde 46,5 pct. af BNP, jf. figur 2. Forskellen afspejler bl.a. et 
højt indestående på statens konto (svarende til 12,5 pct. af BNP), som 
ikke modregnes i ØMU-gælden. 

Den danske gæld er lav sammenlignet med andre EU-lande, og danske 
statsobligationer har den højest mulige rating hos Moody's (Aaa), Stan-

ard & Poor's (AAA) og Fitch Ratings (AAA). d
 
ØMU-GÆLD, ANDEL AF BNP Figur 2

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pct. af BNP

 

 



 8 

Handel og udstedelse af statspapirer 

En række regionale og internationale banker har indgået en primary 
dealer-aftale med staten og fungerer som modpart i statens udstedelses- 
og opkøbstransaktioner, jf. tabel 4. 

Primary dealerne understøtter likviditeten ved løbende at stille to-vejs 
priser i danske statspapirer. Derudover kan primary dealerne benytte 
statens og Den Sociale Pensionsfonds værdipapirudlånsordninger.1 
 

PRIMARY DEALERE, JANUAR 2012 Tabel 4

Primary dealere i statsobligationer Primary dealere i skatkammerbeviser 

Barclays Bank Danske Bank 
BNP Paribas Nordea 
Danske Bank Nykredit Bank 
Deutsche Bank SEB 
HSBC Sydbank 
J.P. Morgan  
Morgan Stanley  
Nordea  
Nykredit Bank  
SEB  
Spar Nord Bank  
Sydbank  

 
Benchmarkpapirer 
Pr. 1. juli 2012 bliver 2 pct. stående lån 2014 nyt benchmarkpapir i det 2-
årige nominelle løbetidssegment, jf. tabel 5. Benchmarkpapirerne i de  
5-, 10- og 30-årige nominelle løbetidssegmenter fastholdes. Den nyåb-
nede 0,1 pct. indekseret lån 2023 bliver nyt 10-årigt inflationsindekseret 

enchmarkpapir. b
 
STATENS BENCHMARKPAPIRER, JULI 2012 Tabel 5

Løbetidssegment Benchmarkpapir 
Udestående pr. 21. juni, 

mia. kr. 

2-årigt nominelt ................................ 2 pct. stående lån 2014 55,3 
5-årigt nominelt................................. 2,5 pct. stående lån 2016 14,0 
10-årigt nominelt .............................. 3 pct. stående lån 2021 91,4 
30-årigt nominelt............................... 4,5 pct. stående lån 2039 111,1 
10-årigt inflationsindekseret ........... 0,1 pct. indekseret lån 2023 6,0 

 

 1
 Betingelserne for værdipapirudlån er specificeret i Vilkår for statens og Den Sociale Pensionsfonds 

værdipapirudlånsordninger, som er tilgængeligt på www.statsgaeld.dk. 
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Information 

Statsgældspolitikken er en halvårlig meddelelse fra Statsgældsforvalt-
ningen i Danmarks Nationalbank. Meddelelsen indeholder information 
om de anvendte mål og strategier ved forvaltning af statens gæld. Den-
ne meddelelse er offentliggjort den 21. juni 2012. 

Meddelelsen er et supplement til den årlige publikation Statens lån-
tagning og gæld, som giver en mere grundlæggende beskrivelse af 
statsgældspolitikken. I publikationen beskrives udviklingstendenser in-
den for året, og der gives en afrapportering om nye emneområder. Sta-
tens låntagning og gæld 2011 blev offentliggjort i februar 2012 på både 
dansk og engelsk. 

Yderligere information om statsgæld kan fås på www.statsgaeld.dk. 
Hvis der foretages registrering under nyhedsservice, modtages automa-
tisk e-mails, når der er ny information om statens låntagning og gæld. 

Henvendelse om meddelelsen rettes til Ove Sten Jensen på telefon +45 
3363 6102 eller e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk. 
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