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Afkastet i maj måned blev på 0,5 pct., mens sammenligningsindekset EFFAS 1-10 
gav et afkast på 0,6 pct.  
 
I maj måned faldt obligationsrenterne både på de globale obligationsmarkeder og på 
det danske. Renten på den toneangivende 10-årige danske statsobligation faldt fra 
ca. 0,51 pct. til 0,39 pct. i løbet af maj, mens renten på den tilsvarende toneangi-
vende 10-årige tyske statsobligation faldt fra ca. 0,30 pct. til ca. 0,15 pct. Renteni-
veauet i det tyske statsobligationsmarked var ved månedens udgang på et lavere 
niveau end i foråret 2015 for obligationer med en løbetid på op til knap 10 år, mens 
renteniveauet for obligationer med længere løbetid var lidt højere end rentebunden i 
2015. Men lige meget hvordan man vender og drejer det, var renteniveauerne ved 
udgangen af maj måned stadig ekstremt lave, og der var ikke meget investerings-
mæssig værdi i statsobligationer.  
 
Fokus i det danske obligationsmarked var i maj måned på realkreditinstitutternes 
auktioner over variabelt forrentede obligationer. Der blev solgt obligationer for ca. 
70 mia. kr., og resultatet af auktionerne var ventet med spænding. Dette skyldtes 
primært det store beløb, der skulle sælges for, og at obligationerne generelt havde 
en lidt længere løbetid (tre til fire år) end de primære variabelt forrentede obligatio-
ner i markedet. Det var derfor interessant at se, hvordan markedet ville absorbere 
dels det udbudte beløb og dels den relativt lange løbetid. I ugerne op til auktionerne 
blev de variabelt forrentede obligationer lidt billigere relativt til flexlånsobligationer-
ne, men generelt blev både flexlånsobligationerne og de variabelt forrentede obliga-
tioner dyrere op til auktionsperiodens start. Det var ikke vores opfattelse, at de ud-
budte obligationer var særligt attraktivt prisfastsat, og da resultatet af auktionerne 
var, at de udbudte variabelt forrentede obligationer blev solgt noget dyrere end 
prisfastsættelsen før auktionerne, blev vores holdning ikke mere positiv.  
 
Vi har fortsat den holdning, at der i de kommende år skal udstedes flere realkredit-
obligationer med længere løbetid, end tilfældet er i dag. Dermed mener vi, at obli-
gationerne i fremtiden vil blive solgt på billigere niveauer end på denne auktion og 
billigere, end obligationerne blev prisfastsat ved udgangen af maj. Den primære 
grund til, at realkreditinstitutterne er nødsaget til fortsat at ”presse” låntagerne ud i 
obligationer med længere løbetid, er ny regulering, som kommer til at ramme insti-
tutterne i de kommende år. Nykredit hævede som konsekvens heraf tidligere på året 
deres bidragssatser markant for især F1-F4 lån, og i maj annoncerede Realkredit 
Danmark en forhøjelse af bidragssatserne for netop F1-F4 lån. Det bør betyde, at 
Flexlån i fremtiden betyder F5 lån mod F3-F5 i dag. De variabelt forrentede lån er 
specielle sammenlignet med andre realkreditlån, på den måde at løbetiden på de 
bagvedliggende obligationer bestemmes af realkreditinstituttet frem for af låntager. 
Det kommer med sikkerhed til at betyde, at obligationernes løbetid i fremtiden bli-
ver endnu længere end de 3-4 år, som indtil videre har været praksis hos realkredit-
institutterne. Alt tyder fortsat på øget udstedelse af længere realkreditobligationer, 
hvilket bør betyde en billigere prisfastsættelse af disse fremover. Vi fastholder en 
relativt lav varighed i porteføljen og forventer ikke at ændre denne nævneværdigt i 
den kommende tid.  
 
Gustav Bundgaard Smidth, 1. juni 2016  
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Aktivfordeling 
Realkreditobligationer: 72 % 
Statsobligationer: 6 % 
Øvrige/kreditobligationer: 21 % 
Kontant: 1 % 
 
Risikonøgletal 
Varighed:   2,6 
Konveksitet: -0,8 
 
Deltavektor (2 år): 0,7 
Deltavektor (5 år):   0,8 
Deltavektor (10 år):   0,7 
Deltavektor (30 år):   0,3 
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