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HoveDpunkter for 
strategien 2014

sigtepunkter for inDenlanDske 
uDsteDelser

Statens indenlandske finansieringsbehov i 2014 

er opgjort til 84 mia. kr., jf. Budgetoversigt 3, 

december 2013. For 2015 ventes finansierings-

behovet, bl.a. som følge af store afdrag, at 

være noget højere.

Af hensyn til kontinuiteten i statsgældspoli-

tikken er det hensigtsmæssigt, at salget af obli-

gationer og skatkammerbeviser er forholdsvist 

stabilt fra år til år. På den baggrund fastsættes 

sigtepunkterne for 2014:

• Sigtepunktet for indenlandske obligations-

udstedelser er 75 mia. kr.

• Sigtepunktet for udestående skatkammerbe-

viser ultimo året er 30 mia. kr.

inDenlanDsk lÅntagning

Udstedelserne fortsætter i de 2-, 5-, 10- og 

30-årige nominelle løbetidssegmenter samt det 

10-årige inflationsindekserede segment. Det er 

strategien, at størstedelen af udstedelserne vil 

ske i det 10-årige nominelle segment.

I 2. kvartal åbnes et nyt 10-årigt nominelt 

låneviftepapir med udløb i november 2025. 

Derudover foretages der ingen ændringer i 

låneviften i 1. halvår 2014, jf. tabel 1.

uDenlanDsk lÅntagning

Strategien for statens udenlandske låntagning 

i 2014 er at optage et udenlandsk lån med slut-

eksponering i euro for op til 10 mia. kr. Valg af 

udstedelsesvaluta og tidspunkt for udstedelsen 

vil afhænge af markedsforholdene.

Henvendelse om meddelelsen rettes til Ove 

Sten Jensen på telefon +45 3363 6102 eller 

e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk.

lånevifte 1. halvår 2014 Tabel 1

Segment Udstedelsespapir primo 2014 Afløsende udstedelsespapir

Løbetid < 1 år Skatkammerbeviser

2-årigt segment 2 pct. stående lån 2016

5-årigt segment 4 pct. stående lån 2019

10-årigt segment 1,5 pct. stående lån 2023 x pct. stående lån 2025

30-årigt segment 4,5 pct. stående lån 2039

10-årig indeksobligation 0,1 pct. indekslån 2023
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inDenlanDsk  
lÅntagning

UDSTeDeLSer I 2013

I 2013 er der udstedt statsobligationer for  

79 mia. kr., jf. figur 1. Størstedelen af udstedel-

serne er foretaget i det 10-årige segment, jf. 

figur 1. I gennemsnit er de nominelle obligati-

onsudstedelser foretaget til en effektiv rente på 

1,42 pct. og en gennemsnitlig løbetid på knap 

10 år, jf. tabel 1.

Udeståendet i skatkammerbeviser er ulti-

mo 2013 på 32 mia. kr. Dermed nedbringes 

programmet som planlagt fra 45 mia. kr. ulti-

mo 2012. Størstedelen af årets udstedelser i 

skatkammerbeviser er sket til negative renter. I 

gennemsnit er skatkammerbeviserne udstedt til 

en effektiv rente på -0,1 pct.

uDsteDelsesstrategi 2014

Sigtepunkter for indenlandSke  

StatS papirudStedelSer

Statens indenlandske finansieringsbehov i 2014 

er opgjort til 85 mia. kr., jf. Budgetoversigt 3, 

december 2013. For 2015 ventes finansierings-

behovet, bl.a. som følge af store afdrag, at 

være noget højere.

Af hensyn til kontinuiteten i statsgældspoli-

tikken er det hensigtsmæssigt, at salget af obli-

gationer og skatkammerbeviser er forholdsvist 

stabilt fra år til år. Med udgangspunkt i en 

mellemfristet fremskrivning af statens finan-

ser skønnes det gennemsnitlige indenlandske 

finansieringsbehov i obligationer over perioden 

2014-23 at udgøre ca. 80 mia. kr. På den bag-

grund fastsættes sigtepunkterne for 2014:

• Sigtepunktet for indenlandske obligations-

udstedelser er 75 mia. kr.

• Sigtepunktet for udestående skatkammerbe-

viser ultimo året er 30 mia. kr.

obligationsudstedelser i 2013 fordelt på løbetidssegmenter Figur 1
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Det er strategien at foretage hovedparten af 

obligationsudstedelserne i de længere løbe-

tidssegmenter, særligt i det 10-årige nominelle 

segment. Det skal bl.a. ses i lyset af:

• Ved at foretage hovedparten af udstedelser-

ne i de længere løbetidssegmenter fasthol-

des et lavt statsligt refinansieringsbehov.

• Den forventede meromkostning ved at ud-

stede i lange frem for i korte obligationer er 

lav.

nominelle obligationSudStedelSer

Udstedelserne fortsætter i 2014 i de 2-, 5-, 10- 

og 30-årige løbetidssegmenter. Det er strategi-

en, at størstedelen af udstedelserne foretages i 

det 10-årige segment.

•	 2-årigt	segment:	2 procent stående lån 2016 

fortsætter som 2-årigt låneviftepapir.

•	 5-årigt	segment: 4 pct. stående lån 2019 

fortsætter som 5-årigt låneviftepapir. Som 

følge af det allerede høje udestående i låne-

viftepapiret er det strategien kun at foretage 

mindre udstedelser i papiret.

•	 10-årigt	segment:	Udeståendet i det nuvæ-

rende 10-årige udstedelsespapir, 1,5 pct. 

stående lån 2023, er 60 mia. kr. I 2. kvartal 

2014 åbnes et nyt 10-årigt låneviftepapir 

med udløb i november 2025.

•	 30-årigt	segment: 4,5 pct. stående lån 2039 

fortsætter som 30-årigt låneviftepapir. Det 

er strategien kun at foretage en mindre an-

del af udstedelserne i det 30-årige segment.

inflationSindekSerede  

obligationSudStedelSer

Udeståendet i den eksisterende inflationsin-

dekserede obligation er på godt 22 mia. kr. 

Dermed opfylder programmet mindstekravet 

på 4 mia. dollar for at blive inkluderet i Barclays 

World Government Inflation-Linked Index. Næ-

ste revision af indekset sker ultimo 2013 med 

effekt fra 2. kvartal 2014. 

Det er strategien at fortsætte udstedelserne 

i den eksisterende indeksobligation, 0,1 pct. 

indeksobligation 2023. Indeksobligationen for-

ventes regelmæssigt medtaget på auktionerne 

i 2014.

SkatkammerbeviSer

Der åbnes et nyt 6-måneders papir hver 3. må-

ned. Derved vil skatkammerbevisprogrammet 

fremadrettet bestå af 2 papirer med 3 måne-

ders forskel i udløbstidspunkt.

lånevifte 1. halvår 2014

eneste ændring i låneviften i 1. halvår 2014 sker 

ved åbningen af det nye 10-årige låneviftepapir, 

jf. tabel 3.

opkøb

Statens opkøbspolitik er rettet mod at nedbrin-

ge statens refinansieringsrisiko. Staten køber 

desuden op for at dække placeringsbehovet 

hos statens fonde og for at sikre et velfunge-

rende marked for statsobligationer.

Statens obligationsudstedelser i 2013 Tabel 2

  Salg til kursværdi, mio. kr. Gns. effektiv rente, pct. Gennemsnitlig løbetid, år

2,5 pct. stående lån 2016  15.911 0,31 3,4

4,0 pct. stående lån 2019  217 0,72 6,5

1,5 pct. stående lån 2023  46.221 1,72 10,5

4,5 pct. stående lån 2039  4.156 2,33 26,4

I alt, nominelt  66.505 1,42 9,6

0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 12.684 0,281 10,2

i alt  79.188   

Anm.: De effektive renter er vægtet efter kursværdi. Løbetiderne er vægtet efter nominel værdi.
1 effektiv realrente.
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lånevifte 1. halvår 2014 Tabel 3

Segment Udstedelsespapir primo 2014 Afløsende udstedelsespapir

Løbetid < 1 år Skatkammerbeviser

2-årigt segment 2 pct. stående lån 2016

5-årigt segment 4 pct. stående lån 2019

10-årigt segment 1,5 pct. stående lån 2023 x pct. stående lån 2025

30-årigt segment 4,5 pct. stående lån 2039

10-årig indeksobligation 0,1 pct. indekslån 2023

Der kan købes op i alle indenlandske og 

udenlandske papirer, dog som udgangspunkt 

ikke i primære låneviftepapirer. Der kan købes 

op via auktioner, tap eller ombytningsauktio-

ner. I 2014 holdes regelmæssige opkøbsauktio-

ner i 2 pct. stående lån 2014 og 4 pct. stående 

lån 2015.
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uDenlanDsk  
lÅntagning

Strategien for statens udenlandske låntagning 

i 2014 er at optage et udenlandsk lån med 

sluteksponering i euro for op til 10 mia. kr. Valg 

af udstedelsesvaluta og tidspunkt for udstedel-

sen vil afhænge af markedsforholdene. I 2014 

har staten udenlandske forfald på 26 mia. kr., 

jf. figur 2, hvorved statens gæld i udenlandsk 

valuta forventes nedbragt.

Der udstedes fortsat i Commercial Paper 

programmerne for at opretholde likviditeten og 

investorernes kendskab til programmerne.

Statens udenlandske forfaldsprofil Figur 2

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016

Mia. kr.

Anm.: Inkl. valutaswaps



Danmarks nationalbank StatSgældSpolitikken Strategi 2014 7

statens gælD

Danske statsobligationer har den højest mulige 

rating med stabile udsigter hos Moody’s (Aaa), 

Standard & Poor’s (AAA) og Fitch ratings (AAA).

Ved udgangen af 2013 og 2014 skønnes 

statens gæld at udgøre ca. 26 pct. af BNP, jf. 

figur 3. Til sammenligning ventes ØMU-gælden, 

som omfatter gæld i staten, regioner, kommu-

ner samt sociale kasser og fonde, at udgøre 

hhv. 44 og 43 pct. af BNP ultimo 2013 og 2014. 

Forskellen afspejler bl.a., at staten har et højt 

likviditetsberedskab i form af indeståendet på 

statens konto (svarende til 8 pct. af BNP), som 

ikke modregnes i ØMU-gælden. Sammenlignet 

med andre eU-lande er den danske stats- og 

ØMU-gæld lav.

udvikling i statsgælden 1996-2014 Figur 3
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investorer i Danske 
statspapirer

Danske statspapirer er ejet af en bred og vel-

diversificeret investorgruppe, hvor særligt den 

indenlandske  forsikrings- & pensionssektor 

og udenlandske investorer, herunder central-

banker og offentlige institutioner, har en stor 

ejerandel, jf. figur 4.

ejerandele i indenlandske statspapirer fordelt på løbetidssegmenter, oktober 2013 Figur 4
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Anm.: Opgjort ultimo oktober 2013. ejerandelene er beregnet ud fra nominelle beholdninger ekskl. de statslige fondes beholdninger. Banker 
svarer til kategorien MFI’er og Investeringsforeninger mv. til andre finansielle formidlere i Værdipapirstatistikken.

kilde: Danmarks Nationalbank, Værdipapirstatistik.
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auktionskalender Tabel 4

December Januar Februar Marts

Obligationer
7. jan     

21. jan*

4. feb*

18. feb*

4. mar*

18. mar*

Skatkammerbeviser 20. dec 30. jan 27. feb 28. mar

Anm.: (*) angiver foreløbige auktionsdatoer.

auktioner og  
uDsteDelse

Danske statspapirer udstedes via regelmæssige 

auktioner suppleret med elektronisk tapsalg. 

Ved auktionerne har investorerne mulighed 

for købe en større mængde statspapirer ved 

at indgive bud gennem en af statens primary 

dealere.

auktioner over  
statsobligationer

Der offentliggøres en auktionskalender over 

foreløbige auktionsdatoer for de kommende 

tre måneder. Senest tre handelsdage før en 

auktion annonceres det hvilke(n) statsobliga-

tion(er), der udbydes på auktionen. Annonce-

ringen af auktioner og auktionsresultat sker 

via Nationalbankens system til udsendelse af 

nyheder, DN-Nyheder, og informationen offent-

liggøres på www.statsgaeld.dk. 

Auktionskalenderen for de første tre måne-

der af 2014 er vist i tabel 4.

auktioner over  
skatkammerbeviser

Der afholdes månedlige auktioner over skat-

kammerbeviser med valør den første bankdag 

i måneden. Ved auktioner med valør den første 

bankdag i marts, juni, september og december 

2014 åbnes nye 6-måneders skatkammerbevi-

ser.

primary Dealere i Danske  
statspapirer

Staten har indgået primary dealer-aftaler med 

en række regionale og internationale banker, 

jf. tabel 5. Primary dealerne understøtter det 

danske statspapirmarked, som modpart i sta-

tens transaktioner i det primære marked, ved 

løbende at stille to-vejs priser i det sekundære 

marked og gennem distribution af statspapirer 

til investorer.

BeNCHMArkPAPIrer  
1. HALVår 2014

Benchmarkpapirerne er i 1. halvår 2014 uæn-

drede i forhold til 2. halvår 2013, jf. tabel 6.

primary dealere i danske  
statspapirer, januar 2014

Tabel 5

Primary dealer i statsobligationer
Primary dealer  

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
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Statens benchmarkpapirer, 1. halvår 2014 tabel 6

Løbetidssegment Benchmarkpapirer Udestående1, mia. kr.

Nominelle papirer

2-årigt nominelt 2,5 pct. stående lån 2016 36,3

5-årigt nominelt 4 pct. stående lån 2019 88,1

10-årigt nominelt 1,5 pct. stående lån 2023 59,8

30-årigt nominelt 4,5 pct. stående lån 2039 117,8

Indekserede papirer

10-årig indeksobligation 0,1 pct. indekseret lån 2023 23,0

1 Udestående er opgjort pr. handelsdato 13. december. Indeksobligationen er opgjort til indekseret nominel værdi.
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information

Statsgældspolitikken er en halvårlig meddelelse 

fra statsgældsforvaltningen i Danmarks Natio-

nalbank, der indeholder information om strate-

gien for forvaltningen af statens gæld. Denne 

meddelelse er offentliggjort den 16. december 

2013.

Meddelelsen er et supplement til den årlige 

publikation Statens	låntagning	og	gæld, som 

giver en bredere beskrivelse af statsgælds-

politikken. I publikationen beskrives udvik-

lingstendenser inden for året, og der gives en 

afrapportering om nye emneområder. Statens	

låntagning	og	gæld	2013 bliver offentliggjort i 

februar 2014 på både dansk og engelsk.

Yderligere information om statsgæld kan fås 

på webstedet: www.statsgaeld.dk. På web-

stedet er der mulighed for registrering under 

nyhedsservice for derved at modtage auto-

matiske 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.


