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HOVEDPUNKTER

•	 Sigtepunktet for udstedelser af indenlandske 

obligationer i 2016 nedjusteres til 65 mia. kr. 

som følge af, at statsfinanserne er forbedret.

•	 Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige 

papirer.

•	 Staten foretager fortsat opkøb og ombyt- 

ninger for at understøtte markedslikviditeten. 

Henvendelse om meddelelsen rettes til Lars 

Mayland Nielsen på telefon +45 3363 6102 eller 

e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk.

UDSTEDELSESSTRATEGI

SIGTEPUNKT FOR INDENLANDSKE  
OBLIGATIONSUDSTEDELSER PÅ 65 MIA. KR. I 2016
Sigtepunktet for obligationsudstedelserne i 2016 

reduceres fra 75 mia. kr. til 65 mia. kr. Nedjuste-

ringen skyldes, at statens finanser er forbedret, jf. 

Økonomisk Redegørelse, maj 2016. Der er i 2016 

solgt statsobligationer for i alt 39 mia. kr. til og 

med valør 23. juni, hvilket er i tråd med sigtepunk-

tet, jf. figur 1 (venstre). 

Indeståendet på statens konto har siden 

finanskrisen været ekstraordinært højt. Aktuelt 

vurderes et kontoniveau omkring 75-100 mia. kr. 

at udgøre et passende likviditetsberedskab. Med 

et sigtepunkt på 65 mia. kr. ventes indeståendet  

på statens konto at være nedbragt til lidt over  

100 mia. kr. ultimo 2016, jf. figur 1 (højre). Det 

efterlader dermed fortsat plads til at finansiere 

opkøb af statspapirer med udløb efter 2016 ved 

træk på statens konto.

Sigtepunktet på 65 mia. kr. indebærer konti-

nuitet i det gennemsnitlige salg på auktionerne 

over statsobligationer. I 1. halvår 2016 blev der 

i gennemsnit solgt for 2,9 mia. kr. pr. auktion til 

kursværdi. I 2. halvår er det forventede gennem-

snitlige salg pr. auktion omkring 2,5 mia. kr. 

FOKUS PÅ 2- OG 10-ÅRIGE UDSTEDELSER
Låneviften og benchmarkpapirerne i 2. halvår 

2016 er uændret i forhold til 1. halvår, jf. tabel 1.

Udstedelsesstrategien fokuserer fortsat på at ud-

stede i de 2- årige og 10-årige nominelle lånevifte-

papirer. Den 10-årige obligation 1,75’2025 er det 

vigtigste benchmarkpapir, og med et udestående 

på 81 mia. kr. kan papiret opbygges yderligere 

med henblik på at opnå store og likvide serier. I 

det 2-årige løbetidssegment vurderes 0,25’2018 

at have en passende restløbetid i resten af 2016, 

og ved at øge udeståendet i papiret vil statens 

afdragsprofil blive mere jævn.

Salg af statsobligationer i 2016 og indestående på statens konto Figur 1

Udstedelser ekskl. ombytninger Indestående på statens konto ultimo året
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Anm.: Venstre figur: Akkumuleret salg i 2016 ved auktion og tap til kursværdi til og med valør 23. juni. Højre figur: Indestående ultimo 2016 er et 
skøn.
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Der kan fortsat udstedes i de 5-årige, 30-årige  

og inflationsindekserede segmenter.

SKATKAMMERBEVISER
Sigtepunktet for udestående skatkammerbeviser 

ved udgangen af 2016 er 30 mia. kr. Der afholdes 

to månedlige auktioner over skatkammerbeviser. 

Ved auktionerne med valør den første bankdag i 

september og december åbnes nye 6-måneders 

skatkammerbeviser. 

OMBYTNINGER OG OPKØB
For at understøtte likviditeten på det danske 

statspapirmarked afholdes i 2016 to ombytnings-

operationer pr. måned. Datoerne annonceres i en 

kalender på linje med auktionerne i skatkammer-

beviser og obligationer. Papirerne annonceres 

senest én handelsdag før ombytningen finder 

sted. Der kan foretages ombytninger for sam-

let 30 mia. kr. til kursværdi målt på de udstedte 

papirer i ombytningerne. Til og med valør 23. juni 

er der foretaget ombytninger for 10,5 mia. kr. 

Ombytninger medregnes ikke i sigtepunktet for 

udstedelserne, men de bidrager til en yderligere 

opbygning af de primære låneviftepapirer. Staten 

understøtter også markedet via opkøb, der ikke 

sker som led i en ombytning. Staten kan købe op 

i alle statspapirer, men som udgangspunkt købes 

der ikke op i låneviftepapirer.

De opkøbte papirer placeres i statens fonde 

eller på statens egenbeholdning. Obligationer 

i egenbeholdningen kan benyttes i forbindelse 

med statens værdipapirudlånsordning.

UDENLANDSK LÅNTAGNING
I 2016 udstedes der som udgangspunkt ingen 

udenlandske lån. Der kan udstedes i Commercial 

Paper-programmerne.

MARKEDSRISIKOSTYRING

I 2016 fastholder staten en meget robust gælds- 

profil. Den forventede meromkostning ved at fast-

holde en høj varighed vurderes at være omkring 

nul, og sigtepunktet for varigheden på statsgæl-

den i 2016 er fastsat til 11,5 år ± 1 år.

Lånevifte- og benchmarkpapirer, 2. halvår 2016 Tabel 1

Løbetidssegment Papirer Udestående1, mia. kr.

Nominelle papirer

2-årigt 0,25 pct. stående lån 2018 40,6

5-årigt 3 pct. stående lån 2021 92,5

10-årigt 1,75 pct. stående lån 2025 81,2

30-årigt 4,5 pct. stående lån 2039 127,0

Indekserede papirer

10-årigt 0,1 pct. indekseret lån 2023 36,6

1. Udestående i nominel værdi opgjort pr. valør 23. juni 2016. Indeksobligationen er opgjort til indekseret nominel værdi.


