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Statens finansieringsbehov og konto Figur 1
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Kilde: Finansministeriet og egne beregninger.

HOVEDPUNKTER

 • Genoptagelsen af statsobligationssalget i  

oktober har lettet handlen med statspapirer, 

og strategien for 2016 er tilrettelagt med hen-

blik på at understøtte likviditeten yderligere.

 • Sigtepunktet for udstedelser af indenlandske 

obligationer i 2016 fastsættes til 75 mia. kr.

 • Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige 

papirer.

 • I 2016 afholdes to faste, månedlige ombyt-

ningsoperationer for at understøtte opbyg-

ningen af låneviftepapirerne yderligere.

Henvendelse om meddelelsen rettes til Lars 

Mayland Nielsen på telefon +45 3363 6102 eller 

e-mail governmentdebt@nationalbanken.dk.

UDSTEDELSESSTRATEGI

HØJ EFTERSPØRGSEL OG FORBEDRET  
LIKVIDITET I 4. KVARTAL
Genoptagelsen af statsobligationssalget har 

været succesfuld. Efterspørgslen har været solid, 

omsætningen er steget og prisstillelsen er blevet 

skarpere. Likviditeten i det danske statspapir- 

marked er således forbedret.

Salget har været højt i 4. kvartal 2015, hvor 

der til og med valør 18. december er solgt for 

26 mia. kr. ud af sigtepunktet på 100 mia. kr. for 

4. kvartal 2015 og hele 2016, der blev meldt ud i 

forbindelse med genoptagelsen.

SIGTEPUNKT FOR INDENLANDSKE OBLIGATIONS-
UDSTEDELSER PÅ 75 MIA. KR. I 2016
Sigtepunktet for obligationsudstedelser i 2016 

fastsættes til 75 mia. kr. i tråd med den hidtidige 

strategi. Strategien fastholdes på trods af en  

forbedring af statens finanser, jf. Økonomisk  

Redegørelse, december 2015. Det afspejler hen-

synet til kontinuitet og fortsat understøttelse af 

markedslikviditeten.

I 2016 svarer udstedelserne stort set til afdra-

gene, jf. figur 1 (venstre). Det betyder, at det for-

ventede underskud hovedsageligt finansieres med 

træk på statens konto. Indeståendet på statens 

konto har siden finanskrisen været ekstraordinært 

højt, men med udstedelsesstoppet og det forven-

tede træk i 2016 ventes kontoen ved udgangen 

af 2016 igen at være under 100 mia. kr., jf. figur 1 

(højre).

FOKUS PÅ 2- OG 10-ÅRIGE UDSTEDELSER
Udstedelsesstrategien fokuserer på det 10-årige 

nominelle låneviftepapir og på opbygningen 

af det nye 2-årige låneviftepapir. Den 10-årige 

obligation, 1,75’2025, er det mest centrale bench-

markpapir, og udstedelser i det nye 2018-papir 
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bidrager til hurtigere opbygning af papiret og en 

udjævning af statens afdragsprofil, jf. figur 2.

Der kan fortsat udstedes i de 5-årige, 30-årige 

og inflationsindekserede segmenter.

Det hidtidige 2-årige benchmarkpapir med 

udløb i 2016 erstattes pr. 1. januar af det nye 

2018-papir. Dermed er låneviften sammenfalden-

de med benchmarkpapirerne i 1. halvår 2016, jf. 

tabel 1.

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 marts, juni, september og december åbnes nye 

6-måneders skatkammerbeviser. 

OMBYTNINGER
Der har været god efterspørgsel ved statens 

ombytningsoperationer i 2015. I 2016 afholdes to 

faste, månedlige ombytninger. Datoerne annon-

ceres i en kalender på linje med auktionerne i 

skatkammerbeviser og obligationer. Papirerne 

annonceres senest én handelsdag før ombytnin-

gen finder sted.

Ombytningsfaciliteten understøtter primary 

dealernes mulighed for at udbyde likviditet i det 

sekundære marked. Der kan foretages ombyt-

ninger for samlet 30 mia. kr. i markedsværdi målt 

på de udstedte papirer i ombytningerne. Ombyt-

Afdragsprofil for indenlandske 
obligationer

Figur 2
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Lånevifte- og benchmarkpapirer,  
1. halvår 2016

Tabel 1

Løbetids-
segment Papirer

Udestående1,  
mia. kr.

Nominelle papirer

2-årigt 0,25 pct. stående lån 2018 19,0

5-årigt 3 pct. stående lån 2021 92,5

10-årigt 1,75 pct. stående lån 2025 63,2

30-årigt 4,5 pct. stående lån 2039 124,0

Indekserede papirer

10-årigt 0,1 pct. indekseret lån 2023 35,7

1. Udestående i nominel værdi opgjort pr. valør 18. december 
2015. Indeksobligationen er opgjort til indekseret nominel værdi.

ninger medregnes ikke i forhold til sigtepunktet 

for udstedelser, men de bidrager til en yderligere 

opbygning af låneviftepapirerne.

OPKØB
Der kan købes op i alle indenlandske og uden-

landske papirer via auktioner eller tap.

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 

gældsprofil. Der indgås som udgangspunkt ikke 

renteswaps. Sigtepunktet for varigheden på stats-

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


