
De økonomiske nøgletal i Kina og USA har i den seneste tid skuf-
fet markedet. Håbet om et hurtigt comeback til verdensøkono-
mien fik endnu et slag i sidste uge, da aktivitetstal for de 2 lande 
viste en svagere udvikling end ventet. Det harmonerer med den 
amerikanske centralbanks (FED) melding i forrige uge, hvor rente-
forhøjelser ses udskudt til medio 2015. 

Markedet tog positivt imod FED’s initiativer med at opkøbe real-
kreditobligationer for USD 40 mia. om måneden. FED har annon-
ceret, at opkøbene vil fortsætte, indtil der er sket en væsentlig 
forbedring af arbejdsmarkedet, og her tolker markedet, at ”en 
væsentlig forbedring” betyder, at ledigheden skal falde til under 
7 pct. fra de nuværende 8,1 pct. Derfor vil der i den kommende 
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tid være fokus på de månedlige ledighedstal. Forventningen til et 
fald i ledigheden til niveauet 7 pct. er udskudt til 2015, hvilket 
betyder, at det varer længe, inden renten hæves igen. 

Flere analytikere har peget på, at den reelle ledighed i USA sna-
rere ligger på 11 pct., hvilket skyldes, at en stor del af de ledige 
har meldt sig ud af arbejdsmarkedet, da det er for vanskeligt at 
finde et job. De figurerer altså ikke i den månedlige statistik. Det 
er med til at forplumre billedet af amerikansk økonomi. Marke-
det venter, at den økonomiske vækst forbedres gradvist i 2013 
med en stigende jobskabelse. Det kan være medvirkende til, at 
de ”passivt” jobsøgende igen bliver aktive og hermed vil indgå i 
arbejdsstyrken. Det kan forsinke faldet i ledigheden.

Som bekendt er der præsidentvalg og valg til den amerikanske 
kongres den 6. november, og der er for tiden lagt op til et tæt løb 
i disse valg. Resultatet af valgene kan være vigtige for de udfor-
dringer, der er i amerikansk økonomi i år og ikke mindst næste år. 
Her tænkes på udløbet af de midlertidige skattelettelser ultimo 
2012 samt udløbet af den forlængede dagpengeperiode. Vil de 
blive forlænget og i givet fald hvor længe? Desuden truer ikraft-
træden af automatiske budgetnedskæringer over hele budgettet 
pr. 1. januar 2013. Det er et resultat af den manglende politiske 
enighed om reduktion af statens budget. Spørgsmålet er her, om 
og hvordan det vil blive håndteret? Problemet med ovennævnte 
er, at den nye kongres først tiltræder i januar, så det er den afgå-
ende kongres, der skal behandle disse emner. Her ventes det at 
blive meget svært at opnå enighed, så der er en risiko for, at væk-
sten går helt i stå, og der kommer en ny recession som i 2008-
2009.

De seneste økonomiske nøgletal peger på en svag økonomisk 
udvikling i Eurozonen i resten af året og kun beskeden fremgang 
i 2013. Det har fået flere kommentatorer til at efterlyse en form 
for aktivitet fra ECB – eksempelvis nedsættelse af den tonean-
givne rente fra 0,75 til 0,50 pct. Det vurderes, at være for tidligt 
efter at ECB på det seneste møde i september annoncerede ube-
grænset opkøb af korte statsobligationer. Markedet vurderer, at 
ECB over sommeren har gjort sit til at begrænse gældskrisen i 
Eurozonen og til, at krisen kan løses. Rentesænkninger vurderes 
ikke at være på ECB’s dagsorden lige for tiden.

Markedet hæfter sig ved, at det nye opkøbsprogram er ubegræn-
set i modsætning til tidligere opkøbsprogrammer. Det er svært at 
forestille sig spekulanter, der vil stille op mod en centralbank med 
mulighed for at opkøbe obligationer ubegrænset. Det har været 
medvirkende til at berolige markedet her og nu.

Når man kigger frem ad er der flere ting, der igen kan skabe uro 
i Euro-zonen. Først og fremmest Tysklands modstand mod ECB’s 
tanke om at opkøbe korte statsobligationer, hvilket medfører 
usikkerhed om programmet fremadrettet. Samtidig er det svært 
at se, at ECB alene kan løse krisen til trods for deres initiativer. 
Her ser markedet det som en afgørende faktor, at de europæiske 
politikere deltager og er klar over deres rolle i løsningen af krisen. 
Det kan der sættes spørgsmålstegn ved, da Spanien endnu ikke 
har anmodet om hjælp under ECB’s nye initiativ, som det ellers var 
ventet. Med et markant rentefald i Spanien ovenpå ECB’s tiltag, 
har man i Spanien ikke fundet det nødvendigt at søge om hjælp 
i et faldende rentescenarie. Markedet venter, at Spanien først 
vil ansøge, såfremt de lange renter igen stiger til niveauet primo 
september. Det har fået de spanske renter til at stige i sidste uge. 
Udviklingen stabiliserede sig i fredags, da Financial Times rappor-
terede, at Spanien måske var på vej til at søge om støtte/opkøb 
fra ECB alligevel. 

Fremadrettet peger markedet på stigende lange renter over de 
nærmeste måneder i takt med, at eurokrisen tilsyneladende ser 
ud til at kunne løses på langt sigt. De korte renter ventes fortsat 
uændret fra officielt hold, og derfor ventes der ikke væsentlige 
bevægelser i de korte markedsrenter.

STILHED FØR STORMEN?
Fortsat fra forsiden
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Lånebekendtgørelsen blev ændret ved årsskiftet, så kommu-
nernes optagelse af langfristet gæld fremover kun må være 
sluteksponeret i danske kroner og/eller euro. 

Lånebekendtgørelsen begrænser endvidere væsentligt bru-
gen af swaps og andre finansielle instrumenter således, at 

  lån fortsat kan omlægges ved anvendelse af simple rente- 
og valutaswaps, men generelt er der lukket for adgangen til 
at indgå avancerede/strukturerede swaps eller andre finan-
sielle instrumenter,

  terminsforretninger kun anvendes til kurs- og rentesikring 
i forbindelse med lånoptagelse og til risikoafdækning af 
kendte ydelser dvs. renter og afdrag, 

  kommuner ikke længere kan købe eller sælge optioner her-
under anvende ”indbyggede” optioner i forbindelse med ind-
gåelsen af rente- og valutaswaps mm.

KommuneKredit er bekendt med, at der fortsat er udbydere af 
swaps og finansielle instrumenter, som tilbyder finansielle løs-
ninger, som er højt strukturerede og indeholder elementer af 
optioner mm., som efter KommuneKredits opfattelse ikke fal-
der inden for de fremad rettede regler i lånebekendtgørelsen. 

I forbindelse med schweizerfrancens (CHF) himmelflugt har 
flere kommuner med eksponering i denne valuta haft overve-
jelser om at træde ud af eksponeringen, selvom det i givet fald 
ville ske til en valutakurs, som var højere end den var på det 
tidspunkt, hvor lånet blev hjemtaget. I en række kommuner er 
overvejelserne endt med, at man – trods kurstab – er gået ud 
af CHF-eksponeringen.

KommuneKredit er bekendt med, at nogle kommuner i den for-
bindelse har modtaget tilbud på swapløsninger, som angiveligt 
kan lægge loft over ydelserne på et lån i CHF og derved kan 
anvendes som et alternativ til at omlægge lånene eller ekspo-
neringen til DKK.

Swapkonstruktioner som garanterer et loft over ydelserne har 
som udgangspunkt indbyggede optioner, og sådanne swaps 
henhører efter KommuneKredits opfattelse ikke under kate-
gorien simple rente- og valutaswaps.

HVILKE FINANSIELLE INSTRUMENTER
KAN MAN ANVENDE, NÅR MAN SKAL
OMLÆGGE LÅN?
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DENNE UGES OVERSKRIFTER
   Markedet venter på Spaniens beslutning om hjælp fra Eurozonens hjælpefond EMS.

   ECB ventes at fastholde renten på 0,75% på torsdag.
   Tysk økonomi står overraskende i stampe - risiko for recession vokser.

   Lange danske og tyske renter falder igen på de forværrede udsigter for tysk økonomi.

   Renterne i USA falder når centralbanken øger opkøb af obligationer.

PENGEMARKEDSRENTER

Periode Valuta Rente p.a.
Cibor

3 m DKK 0,34%KommuneKredit udlån 3 m DKK 0,14%Euribor
3 m EUR 0,22%KommuneKredit udlån 3 m EUR 0,55%

SWAPRENTER

Periode Valuta Rente p.a.
Renteswap mod Cibor   5 år DKK 1,15%Renteswap mod Cibor 10 år DKK 1,85%Renteswap mod Cibor 15 år DKK 2,24%Renteswap mod Cibor 25 år DKK 2,38%

 EUR  USD  CHF

 EUR  USD  CHF

Forudsætninger: CIBOR og Euribor satser

Forudsætninger: 10-årige swaprenter.

KORTE MARKEDSRENTER

SWAPRENTER
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  Korte danske renter ventes lave men svagt stigende.
  Euribor renter falder gradvist.  Næppe sandsynligt at ECB og Nationalbanken hæver   

 renten før i 2014.

  Lange danske og tyske renter stadig lave.   Svagt stigende renter i Danmark og Tyskland hvis   
 ECB lykkes med opkøb af obligationer.  Flugt til ”sikkerhed” holder renterne fortsat lave.

I slutningen af 80’erne og i begyndelsen af 90’erne var der til 
forskellige låneformål adgang til at optage indekslån. Spørge-
målet var altid, om det kunne betale sig med indekslån sam-
menlignet med lån uden indeksering (nominallån). Disse lån 
var sædvanligvis obligationslån, men kunne også være andre 
lånetyper, f. eks. lån i DEM.

Spørgsmålet var meget relevant, da ydelserne på indekslåne-
ne jo umiddelbart var lavere, men undergivet indeksering med 
nettoprisindekset, som udtryk for inflationen. Og inflationen 
var jo betydeligt højere dengang end i dag og havde også væ-
ret det i 80’erne. 

Svaret dengang var, at man kunne beregne, hvor meget den 
gennemsnitlige inflation kunne tillade sig at stige for at lånene 
var lige dyre, men at man ikke kunne give et endegyldigt svar, 
da det jo var afhængigt af den fremtidige inflation.

Nu er de fleste 20½-årige indekslån tilbagebetalt, og det er 
muligt at give en del af svaret. 

En faktisk sag
En kunde skulle optage et lån på 6,5 mio., og kunne vælge mel-
lem et indekslån eller et nominelt obligationslån:

 Indekslånet havde en kupon på 2½ pct. og en kurs på 86,85
  Obligationslånet havde en kupon på 8 pct. og en kurs på 

90,50 dvs en effektiv rente på ca. 9,1 pct.

Kunden valgte indekslånet, og på tidspunktet for lånoptagel-
sen i juni 1992 havde de 2 lånetyper - målt ved nutidsværdien 
af de fremtidige ydelser – samme nutidsværdi, hvis den frem-
tidige ”tålelige”, gennemsnitlige inflation var ca. 6,25 pct. p. a. 
– høje værdier set med dagens lave rente- og inflationsniveau. 
Det vil altså sige, at indekslånet var billigere end nominallånet, 
hvis den fremtidige inflation var under 6,25 pct. i gennemsnit.

Nu er lånet tilbagebetalt, og vi kan måle, hvad der var dyrest, 
og hvor meget låntager har sparet.

Ydelser på nominallån og indekslån med tålelig
og faktisk inflation

Som figuren viser, gik det langt bedre end frygtet. Den gen-
nemsnitlige inflation i perioden blev ikke 6,25 pct., men 2,18 
pct.! De betalte ydelser for indekslånet blev derfor i perioden 
hele tiden lavere end på det alternative obligationslån. Kun de 
sidste ydelser blev på samme niveau. I alle tidligere år var det 
billigere at have indekslånet. Den samlede besparelse svarer til 
et nutidsbeløb på ca. 1,5 mio. kr.

Låntager var i ovenstående tilfælde  ”heldig”, at han valgte den 
billigste lånetype. Havde låntager valgt nominallånet i stedet, 
havde han dog næppe beholdt lånet til udløb, idet han ved de 
½-årlige terminer havde haft mulighed for ved at omlægge det 
til et andet og billigere lån afhængig af markedsforholdene – 
endda uden konverteringsomkostninger.

KommuneKredits obligationslån er konverterbare og allerede 
i 1993 var der mulighed for at konverterede det 8 procents 
obligationslån til et 6 procents. Yderligere muligheder for ned-
konvertering af obligationslånet forekom i 1996 (til 5 pct.), i 
1997 (til 4 pct.) og i 2003 (til 3 pct.).

KommuneKredits låntagere har i vid udstrækning benyttet sig 
af disse konverteringsmuligheder, men vi har ingen sammen-
hængende eksempler på hvilket låneforløb, der burde være 
sammenlignet med, hvis låntager havde nedkonverteret opti-
malt. Men besparelsen ved indekslånet har ikke været så stor 
som eksemplet viser.

INDEKSLÅN ELLER NOMINALLÅN
HVAD HAR KUNNET BETALE SIG?

Når man beskæftiger sig med låntagning og finansielle risici, 
er det vigtigt, at holde sig orienteret om, hvad der foregår på 
de finansielle markeder. KommuneKredit udarbejder hver uge 
en publikation, som nemt kan give dig et overblik over, hvad 
der sker med renter og valutakurser, og hvilke begivenheder 
der kan have betydning for udviklingen. Denne publikation 
erstatter den tidligere version: ”Rente - og valutaforventnin-
ger” Du kan finde et link til KommuneKredit Markedsinforma-
tion på www.kommunekredit.dk.

 -    
 100.000  
 200.000  
 300.000  
 400.000  
 500.000  
 600.000  
 700.000  
 800.000  
 900.000  

d-
92

 
a-

93
 

a-
94

 
d-

94
 

a-
95

 
a-

96
 

d-
96

 
a-

97
 

a-
98

 
d-

98
 

a-
99

 
a-

00
 

d-
00

 
a-

01
 

a-
02

 
d-

02
 

a-
03

 
a-

04
 

d-
04

 
a-

05
 

a-
06

 
d-

06
 

a-
07

 
a-

08
 

d-
08

 
a-

09
 

a-
10

 
d-

10
 

a-
11

 
a-

12
 

KOMMUNEKREDIT MARKEDSINFORMATION
NY UGENTLIG MARKEDSINFORMATION

 Nominallån     Indekslån, tålelig inflation     Indekslån, faktisk inflation



5KOMMUNEKREDIT INFORMATION

Antallet af nummerpladetyverier er steget markant til stor 
gene for brugerne. For at sikre sig mod tyveri, kan det være en 
god idé at fastgøre nummerpladerne ved brug af f.eks. envejs-
skruer eller popnitter. Skulle en nummerpladerne alligevel blive 
stjålet, kan nedenstående vejledning følges.

Én nummerplade væk: 
1. Nummerpladen meldes stjålet til politiet. 
2.   Erstatningsplade bestilles hos SKAT eller KommuneLeasing.  

Køretøjets registreringsattest skal anvendes i forbindelse 
med bestillingen.

Bemærk, at såfremt en bortkommen nummerplade er fundet 
og indleveret som hittegods, eller der tidligere har været bestilt 
en erstatningsplade, er det ikke muligt at bestille en ny erstat-
ningsplade, og proceduren ”Alle nummerplader væk” skal følges. 

Hvis køretøjet oprindeligt kun har en nummerplade , f.eks. mo-
torcykel eller påhængsvogn ,  og denne mangler, følges proce-
duren ”Alle nummerplader væk”.

Alle nummerplader væk:
A  Hvis kommunen/regionen selv ejer bilen, eller bilen er leaset, 

og leasing-selskabet har betalt fuld registreringsafgift:
 1.  Nummerpladerne meldes stjålet til politiet og afmeldes 

hos SKAT.
 2.  Nye nummerplader skal købes hos SKAT eller hos en num-

merplade-operatør. 
  Bilens originale registreringsattest skal medbringes.

B  Hvis bilen er leaset på forholdsmæssig registreringsafgift 
(for KommuneLeasing typisk biler, der er operationelt leaset 
efter 1. juni 2010):

 1.  Nummerpladerne meldes stjålet til politiet og afmeldes 
hos SKAT. 

 2.  KommuneLeasing kontaktes, og der udstedes nye lea-
singkoder til omregistrering af bilen. Koden sendes pr. e-
mail til kommunen/regionen.  

  Nye nummerplader skal købes hos SKAT (nyt registrerings-
nummer). Bilens registreringsattest og leasingkoderne fra 
KommuneLeasing skal medbringes.

Beskadige nummerplader
Er en nummerplade beskadiget, kan der bestilles en erstat-
ningsplade. Denne form for erstatningsplade kaldes en om-
bytter. Da den beskadigede nummerplade skal afleveres i 
forbindelse med udlevering af erstatningsplade, skal denne 
afhentes på et af SKATs 10 skattecenter.

Betaling
Betaling for nummerplade(r) og evt. forsendelse afregnes dér, 
hvor pladen bestilles. En ny nummerplade koster p.t. 590 kr. 
plus evt. forsendelsesomkostninger.
Et sæt nummerplader koster p.t. 1.180 kr. plus evt. forsendel-
sesomkostninger. Såfremt nummerpladen bestilles via Kom-
muneLeasing vil gebyret for nummerpladen blive opkrævet 
sammen med førstkommende leasingydelse.

BILENS NUMMERPLADE
ER STJÅLET – HVAD NU?

KOMMUNEKREDIT INFORMATION

Yderligere eksemplarer af KommuneKredit Information 
kan rekvireres hos KommuneKredit eller downloades i 
PDF-format fra vores hjemmeside under Nyheder.

KommuneKredit Information udgives af:

KommuneKredit
Kultorvet 16
1175 København K
Telefon: 3311 1512
Telefax: 3391 1521

kk@kommunekredit.dk
kleas@kommunekredit.dk
www.kommunekredit.dk

Ansvarshavende redaktør:
Adm. direktør Søren Høgenhaven

I redaktionen:
Direktør Johnny Munk
Leasingchef Frank Hammer

Redaktionen afsluttet den 24. september 2012.


