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Det er efterhånden 10 år siden, at finanskrisen startede og send-

te verdensøkonomien ud i en større krise. Adskillige lande er sta-

digvæk ved at komme sig ovenpå krisen, mens de fleste større 

økonomier og OECD-lande har været ude af krisen i en årrække.

Som et resultat af finanskrisen trådte centralbankerne i USA 

(FED), Eurozonen (ECB) og Japan (BOJ), som de toneangivne ak-

tører, frem i samarbejde med en lang række øvrige centralban-

ker og lagde grunden til et forsøg på at komme ud af finanskri-

sen. Blandt de tiltag, der blev iværksat, var opkøb af obligationer 

i markedet for at holde de lange renter lave. Samtidig sænkede 

centralbankerne deres korte renter til stort set 0% og enkelte 

endda til negativ rente bl.a. (ECB, Schweiz og Danmark).
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I dette nummer finder du indlæg om:

 Centralbankerne styrer markederne

 Merkel bliver genvalgt,  

 men udfordringer er i vente
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 Funding

 Havnesektoren skal styrkes – men ikke på  

 bekostning af det borgernære demokrati
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Nedenstående graf viser udviklingen i balancerne hos de to-

neangivne centralbanker (BOJ, ECB og FED) siden finanskrisen 

startede. De er alle på rekordhøje niveauer, og centralbankerne 

har selv nævnt, at størrelsen på balancerne ikke er holdbare 

på sigt. Markedet vurderer, at centralbankernes indsats har 

være medvirkende til, at verdensøkonomien er kommet ud af 

finanskrisen med skindet nogenlunde på næsen. Opkøbene af 

obligationer, kombineret med den meget lave korte rente, har 

holdt markedsrenterne på hele rentekurven lavere end ellers.

Kilde: Danske Bank

Nu, hvor verdensøkonomien ser ud til at være kommet ud på 

den anden side, er spørgsmålet, hvad centralbankerne så skal 

stille op med de meget store balancer. Markedet forventer, at 

balancerne kommer ned mod niveauet fra før 2008, altså en 

betydelig reduktion. Spørgsmålet er, i hvilken takt og med hvil-

ken tidshorisont balancerne vil blive reduceret.

FED stoppede deres opkøb af obligationer i markedet allerede 

i 2014, mens BOJ og ECB stadig er i gang med at købe op. FED 

geninvesterer fortsat udløbne og udtrukne obligationer samt 

rentebetalinger. 

ECBs nuværende program giver mulighed for at købe op til EUR 

60 mia. pr. måned efter en nøje bestemt landefordelingsnøgle 

blandt landene i Eurozonen, hvor Tyskland og Frankrig er lan-

dene med den største andel. Samtidig skal renten på de en-

kelte obligationer være højere end ECBs toneangivne rente på 

-0,40%. Programmet løber til slutningen af 2017. Markedet for-

venter, at ECB på det kommende møde den 26. oktober vil an-

noncere, hvad de har tænkt sig med opkøbsprogrammet. I skri-

vende stund venter man, at beløbet bliver reduceret fra EUR 60 
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mia. pr måned til EUR 30-40 mia. pr. måned i 1. halvår 2018. Her-

efter ventes beløbet reduceret yderligere frem mod slutningen 

af 2018 for at udløbe inden ultimo 2018. Problemet for ECB er, 

at inflationen stadig er noget lavere end ECBs mål på ”tæt på, 

men ikke over 2%”. Tallet for august viste 1,5%. Den seneste 

tids styrkelse af EUR i valutamarkedet mod bl.a. USD er med-

virkende til at holde inflationen lav i Eurozonen, og de seneste 

forventninger fra ECBs økonomer til inflationen viser, at det 

tidligst er i 2020, at inflationen kommer op i nærheden af 2%. 

Med en positiv udvikling samlet set i Eurozonens økonomi, hvor 

væksten kommer op på over 2% i år og lige under 2% næste år, 

er det ECB-chef Draghis formodning, at væksten kan trække 

inflationen op hurtigere end ventet. Udfordringen er her den 

styrkede EUR, som ventes at bremse stigningen i Eurozonens 

eksport til en vis grad og dermed trække ned i væksten og i 

inflationen. Den positive tone angående Eurozonens økonomi 

skinnede også igennem i EU-Kommissionens formand Jean-

Claude Junckers årlige tale om EU‘s helbredstilstand. Samlet 

set er det væsentligt at erindre, at ECBs målsætning alene går 

på inflationsmålsætningen og ikke – som hos eksempelvis FED 

– også på beskæftigelsen. Derfor er det vigtigste på kort sigt, 

frem til ECBs møde den 26. oktober, at holde øje med udviklin-

gen i EUR i valutamarkedet.

FED er noget længere i processen med deres balance. Som 

nævnt stoppede de deres opkøbsprogram allerede i 2014, og 

der har længe været spekuleret i, hvornår FED ville begynde 

at reducere beholdningen af amerikanske statsobligationer 

og realkreditobligationer på FEDs balance. Der var møde i FED 

tirsdag og onsdag den 19.-20. september, og her besluttede 

FED at begynde at reducere balancen. FED vil i første omgang 

ikke sælge ud af deres beholdning, men i stedet undlade at 

geninvestere renter eller udtrukne/udløbne obligationer. Det 

ventes at tage adskillige år, før balancen er bragt ned på et 

niveau, som var gældende før finanskrisen. FED oplyste på mø-

det, at det månedlige beløb udgør USD 10 mia. pr. måned fra 

oktober 2017 stigende gradvist til det rammer USD 50 mia. i 

oktober 2018.

Markedet venter nu, at FED vil hæve renten til december med 

0,25% og fortsætte den gradvise forhøjelse af de korte ameri-

kanske renter, der blev indledt i december 2015. For det kom-

mende år venter markedet 2-3 renteforhøjelser afhængig af 

udviklingen i amerikansk økonomi. 

En anden ting, som kan ventes at influere FEDs fremtidige poli-

tik, er, at der til efteråret er 4 af de 7 pladser i FEDs bestyrelse, 

der står ledige. Senest har næstformand Stanley Fischer nævnt, 

at han afgår medio oktober. Samtidig udløber Janet Yellens pe-

riode som formand til februar næste år, og det er ikke sikkert, 

at præsident Trump vil genudnævne hende. Med en så stor ud-

skiftning af bestyrelsen er der en latent risiko for, at FEDs politik 

kan ændre sig i løbet af det kommende år. Markedet venter, at 

Trump vil udnævne traditionelle republikanske kandidater til be-
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styrelsen, som sandsynligvis vil føre en mere stram politik. Det 

kan i sidste ende betyde flere renteforhøjelser, end markedet 

venter i dag.

Hvad er forventningerne til renteudviklingen ovenpå analyserne 

af ECBs og FEDs tilgange til en reduktion i balancerne? Generelt 

set ligger det til rentestigninger på de globale obligationsmar-

keder i takt med, at den økonomiske genopretning tager fart, 

og centralbankerne igen kan forventes at forhøje de korte ren-

ter. FED er allerede i en forhøjelses-cyklus, og ECB kan forventes 

at begynde med at hæve renten i 2019. Lige nu er det primært 

ECB, der køber obligationer i Eurozonen gennem opkøbspro-

grammet. Mange andre investorer holder sig fra markedet i EUR 

på grund af manglende udbud og negative renter og investerer 

i stedet i USD. Når ECB begynder at afslutte opkøb og kommer 

nærmere den første renteforhøjelse, kan det forventes, at flere 

investorer stopper med at øge beholdningerne i USD og i ste-

det ser mod EUR. Derfor ventes EUR rentestigninger i den lange 

ende af markedet trods alt at blive begrænsede. Den største 
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risiko for EUR er i Italien, hvor der skal være valg til parlamentet 

senest i maj 2018. Dels er gælden stor og væksten lav i Italien, 

og dels kan det ikke udelukkes, at de euroskeptiske partier får 

en stor fremgang ved valget.

Ser man afslutningsvis på dansk økonomi og rentemarked, er 

der ikke mange afledte effekter af udviklingen i Eurozonen. 

Dansk økonomi er lige nu på vej ind i en højkonjunktur, hvor 

væksten ventes over 2% i år. Det er den højeste vækst siden 

2006 og en kombination af en fremgang i eksporten og et 

voksende privatforbrug. Nøgletal for dansk økonomi ser igen 

meget positive ud. Udfordringen fremadrettet er den mangel 

på arbejdskraft, som både politikere og de fleste analytikere 

har fremhævet på det seneste. Såfremt manglen slår igen-

nem, kan det betyde lavere vækst end ventet, samtidig med 

at inflationen stiger hurtigere, end det man forestiller sig i 

dag. Det er lidt den samme situation som i 2007 lige inden 

finanskrisen satte ind, og det vil såvel politikere som analyti-

kere gerne undgå.
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MERKEL BLIVER GENVALGT,  
MEN UDFORDRINGER ER I VENTE

Når Tyskland går til valgurnerne søndag den 24. september, føl-

ger det europæiske rente- og valutamarked forløbet nøje. Re-

sultatet er vigtigt for den fremtidige udvikling af samarbejdet 

i EU, ikke blot for Eurozonen, men for alle 27 medlemslande. 

Efter Brexitafstemning, valget af Trump som præsident og usik-

kerheden om de franske valg i foråret, vil kontinuitet i lederska-

bet i EUs største medlemsland give markedet stabilitet. Mar-

kedet ser optimistisk på, at en valgsejr til Merkel, i samarbejde 

med Frankrigs præsident Macron, kan få sat EU-samarbejdet på 

skinner, efter de spor finanskrisen har sat de seneste snart 10 

år.

Der skal vælges 630 medlemmer til Forbundsdagen i Berlin.  

Siden det seneste valg i 2013 har Kansler Angela Merkels 

borgerlige CDU og socialdemokraterne i SPD siddet i regering. 

Spørgsmålet er, om den konstellation vil fortsætte i endnu 4 

år. Ser man på meningsmålingerne op til valget har CDU og 

dets bayerske søsterparti CSU et solidt forspring på 14-15% til 

Martin Schultzs SPD. I skrivende stund ser det ud til, at 3 andre 

partier klarer spærregrænsen på 5%. Det er de liberale i FDP, 

De Grønne og AfD (Alternative für Deutschland). Valgstederne 

lukker kl. 18.00, og der ventes et resultat sent søndag aften.

Angela Merkel blev tysk kansler første gang i 2005, og nu står 

hun overfor 4 år til i den position. Spørgsmålet er hvilken koali-

tion, hun skal lede de næste 4 år. Hun har erfaring med at lede 

regering sammen med både SPD og med FDP. Som det ser ud 

lige nu, er der størst sandsynlighed for en fortsættelse af koa-

litionen med SPD. En 3-parti regering med FDP og De Grønne er 

indenfor rækkevidde, men mindre sandsynlig. 

Tilbage i januar måned, da SPD udnævnte Martin Schulz til par-

tileder steg tilslutningen til partiet. Han kom udefra (var tidli-

gere præsident for Europa-Parlamentet) og havde ikke været 

involveret i den nuværende koalition med CDU. Han 

blev set som et frisk pust, der kunne begejstre den 

traditionelle socialdemokratiske vælgerbase. Det 

lykkedes ikke rigtigt, da forårets 3 delstatsvalg 

alle faldt ud til fordel for CDU og deres støtter. 

Det har været medvirkende til, at tilslutningen 

på landsplan er faldet tilbage til i omegnen af 

23% - det laveste niveau siden valget i 2009. 

Analytikere vurderer, at det vil være svært 

for SPD at vinde et valg, så længe Merkel 

er kansler. Hun er indbegrebet af stabilitet 

og sikkerhed for tyskerne og har sikret 

markant fremgang for økonomien oven-

på finanskrisen. Selv om integrationen 

af 1 mio. indvandrere i 2015 har været 

en udfordring og stadig ikke er tilen-

debragt, har det ikke for alvor ramt 

Merkels popularitet blandt vælgerne. 

Samme analytikere skønner, at SPD 

vil skulle vælge mellem at deltage 

i endnu en koalition med Merkel og 

CDU/CSU eller være i opposition de 
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næste 4 år. Det første alternativ giver indflydelse på det fore-

stående samarbejde med at puste liv i Eurozonen sammen med 

den franske præsident Macron, men vil stadig sætte SDP i skyg-

gen af Merkel. Det andet alternativ kan være en mulighed for en 

leder – måske stadig Martin Schulz – til at profilere sig de næste 

4 år frem til det næste valg i 2021, hvor Merkel må formodes 

at være gået af. Der tales i Tyskland om, at der i CDU/CSU ikke 

er en stærk kandidat til at efterfølge Merkel, så det er en væ-

sentlig faktor for SPD for at vælge at sige nej tak til endnu 4 år 

som junior partner for Merkel. Et sidste alternativ, der næppe er 

realistisk, er en centrum-venstre regering bestående af SPD, De 

Grønne og Die Linke (som kan sammenlignes med en blanding 

af SF og Enhedslisten). Den kombination står lige nu til mindre 

end 40% af stemmerne og er derfor næppe gangbar.

For kansler Merkel og CDU/CSU ser valgprogrammet ud til at 

være mere af det samme, hvor et balanceret budget er i højsæ-
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Integrationen af det store antal indvandrere og flygtninge er en 

anden udfordring, der allerede er i gang, men kræver en stor 

indsats af hele samfundet. Med en aldrende befolkning er det 

vigtigt at få så mange som muligt ud på arbejdsmarkedet. Her 

har Tyskland, som mange andre europæiske lande, fortsat en 

væsentlig, demografisk udfordring. Med en gennemsnitsalder 

i Tyskland på 45 år – mod 15 år i Mali i Afrika – vil der de kom-

mende årtier være en stor andel af tyskere, der går på pension, 

mens den arbejdsdygtige del af befolkningen er faldende. For 

at kunne imødegå dette er det vigtigt, at andelen af kvinder på 

arbejdsmarkedet stiger. Den er i øjeblikket 45% og skyldes bl.a., 

at det er kvinder, der står for langt den overvejende del af del-

tidsarbejderne i Tyskland. For at ændre det er det nødvendigt 

med en opdateret familiepolitik, vurderes det. Desuden kunne 

en større andel af indvandrerne komme ud på arbejdsmarkedet 

for at opveje den store del af befolkningen, der indenfor de næ-

ste 10-15 år går på pension.

Sidst, men ikke mindst, er der behov for en opfriskning af Euro-

zone-samarbejdet. Det er først og fremmest et tættere sam-

arbejde med Frankrig, der lægges op til, men der er behov for 

en afklaring af, hvordan Eurozonen står overfor resten af EU 

fremadrettet. Det er også vigtigt at sætte en dagsorden for EU 

som helhed i den nye verdensorden med Trump i USA, et mere 

aggressivt Rusland og en voksende stormagt i Kina. Analytikere 

vurderer, at EU-mødet i marts 2018 kunne være et pejlepunkt, 

hvor der gerne skulle være kommet noget konkret og konstruk-

tivt ud af den genopstandne tysk-franske akse i Europa. Meget 

vil fra tysk side afhænge af, hvilken eller hvilke samarbejdspart-

nere Merkel får efter valget på søndag. Der er forskel på støtte-

partiernes entusiasme overfor Eurozonen og større integration 

mellem landene.

det. Der er ingen grund til at stimulere tysk økonomi yderligere i 

en situation med pæn vækst, lav inflation og en faldende ledig-

hed. Som det store samlingspunkt i Eurozonen er Tyskland ikke 

til at komme udenom, når der tales om at udvikle det europæi-

ske samarbejde.

Det estimeres, at Tyskland har flere udfordringer, der skal ar-

bejdes med de kommende 4 år. Der ser for det første ud til at 

være et efterslæb på offentlige investeringer i bl.a. skoler og 

veje. Samtidig er atomkraft på vej til at blive udfaset i Tyskland, 

og der er derfor ligeledes brug for nye investeringer i energi de 

kommende år. Ser man på den tyske økonomi, er der et over-

skud på statens budget og en lav og faldende gæld i procent 

af BNP, så der burde være økonomiske midler til at sætte gang i 

investeringer den kommende valgperiode.
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KOMMUNEKREDITS DELÅRSRAPPORT 
FOR 1. HALVÅR 2017 – HOVEDTAL

%

   1. halv

Beløb i mio.   

   

PERIODENS HOVEDTAL      

Nettorenteindtægter   

Administrationsomkostninger   

Resultat før værdireguleringer   

Værdiregulering af finansielle instrumenter   

Skat af periodens resultat   

Periodens totalindkomst   

      

Udlån og leasingudlån   

Beholdning af værdipapirer   

Aktiver i alt   

Udstedte værdipapirer   

Egenkapital   

      

PERIODENS AKTIVITET      

Udlån og leasing, nettotilgang i nominel værdi (netto nyudlån)   

Udlån og leasingudlån, bruttotilgang i nominel værdi   

Udstedte værdipapirer, bruttotilgang i nominel værdi   

      

KAPITALFORHOLD      

Samlet risikoeksponering (REA)   

Egentlig kernekapital (CET1)   

Kapitalgrundlag   

Kapitalprocent*   

Egenkapitalgrad, pct.   

      

UDVALGTE NØGLETAL      

Tab på udlån og leasingudlån   

Administrationsomkostninger/aktiver, pct.   

Nettorenteindtægter/aktiver, pct.   

Udlånsberedskab, pct.   

      

Antal fuldtidsmedarbejdere   

* = Kapitalprocent for 1. halvår 2017 er justeret for risikovægte i henhold til principperne i CRR/CRD IV. 

Hovedtal og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens ”Anbefalinger og Nøgletal 2015”. 

Valutakurs d. 30.06.2017, 100 EUR = 743,95. Opstillingen er uændret i forhold til årsrapporten for 2016.

%

1. halvår 1. halvår 

2017 2016 

DKK DKK 

     

340 361 

-58 -54 

282 307 

63 88 

-76 -87 

269 308 

     

172.271 166.257 168.589

42.706 35.690 

230.199 223.599 223.938

210.357 204.369 202.642

7.113 6.655 

     

     

4.939 5.090 

19.008 16.670 

54.741 52.090 

     

     

9.699 7.582 

7.113 6.655 

6.590 6.450 

68 85 

3,1 3,0 

     

     

0 0 

0,03% 0,02% 

0,15% 0,16% 

24% 18% 

     

69 67 
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PERIODENS BRUTTOLÅN FORDELT  
EFTER FORMÅL

NETTORENTEINDTÆGTER OG RESULTAT
FØR VÆRDIREGULERINGER 
2013-2017 PROGNOSE

  Kommuner og regioner

  A"ald og varmeforsyning

  Vand og spildevand

  Kollektiv trafik og havne

  Andre formål

26%

46%

17%

7%
4%

  Nettorenteindtægter

  Resultat før værdireguleringer

  Netto nyudlån

  Egenkapitalgrad, pct.
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FUNDING

Vi har anslået, at der i 2017 samlet skal udstedes for 52-67 

mia. kr. i obligationer for at finansiere årets forventede udlån til 

kommuner, regioner og andre kunder, refinansiering og forfald 

af tidligere udstedelser og herudover sikre, at vi har en pas-

sende likviditetsreserve. Ved udgangen af juni havde vi udstedt 

obligationer for 42,9 mia. kr., så vi er langt fremme i fundingpla-

nerne for året.

I sidste nummer af KommuneKredit Information skrev vi om den 

første udstedelse af grønne obligationer fra KommuneKredit, 

der var en stor succes fordi vi kunne tiltrække nye investorer.

Efter de grønne obligationer valgte vi at gennemføre en tre-

årig fastforrentet udstedelse på 1 mia. amerikanske dollars i 

starten af juni for at sikre os forud for en forventet stille som-

merperiode på kapitalmarkederne. Sommeren på markederne 

blev, som forventet, stille, og vi brugte tiden på at forberede de 

næste udstedelser.

Markedet viste sig at være i topform i slutningen af august, og 

der valgte vi at lancere endnu en udstedelse – denne gang i 

euro. Udstedelsen var en 5-årig fastforrentet obligation på 1 

mia. euro, og det viste sig, at der var meget stor interesse fra 

investorerne netop for KommuneKredit og den 5-årige løbetid. 

I løbet af bare få timer var der indkommet ordrer for næsten 

4 mia. euro. Vi skulle kun udstede obligationer for 1 mia. euro, 

så det gjorde det muligt at justere renten på obligationerne 

nedad, og de endelige vilkår var attraktive for KommuneKredit. 

Obligationerne blev solgt til mere end 90 forskellige investorer – 

det største antal nogensinde i en enkelt obligationsudstedelse 

for KommuneKredit. Fordelingen på investorer og lande fremgår 

af figurerne nedenfor.

GEOGRAFI INVESTORTYPE

  Central Europa,   

  Mellemøsten, Afrika

  Asien

  Benelux

  Nordiske lande

  Frankrig

  Tyskland, Østrig, Schweiz

  England, Irland

  Øvrig Europa

  Banker 

  Forsikringsselskaber

  Centralbanker, o$cielle inst.

  Porteføljeforvaltere

15,10%

8,70%

16,60%

16,90%

14,90%

15,70%

4,20%
7,90%

27,40%

2,40%

46,20%

24%
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KOMMUNEKREDIT INFORMATION

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:

Direktør Johnny Munk
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HAVNESEKTOREN SKAL STYRKES  
– MEN IKKE PÅ BEKOSTNING AF  
DET BORGERNÆRE DEMOKRATI

Nils Skeby, adm. direktør i ADP A/S, slog i debatindlæg i Børsen 

den 25. august 2017 til lyd for at stoppe selvstyrehavnenes ad-

gang til finansiering i KommuneKredit mod kommunal garanti.

Spørgsmålet er, om den danske havnesektor reelt styrkes ved 

at svække det kommunale selvstyre og kommunernes mulighe-

der for at finansiere fællesskabet?

KommuneKredit bygger på den danske model, at når vi går 

sammen i en forening og hæfter solidarisk, så er fællesskabet 

stærkere. På baggrund af lokale demokratiske beslutninger kan 

kommunale og regionale enheder låne til godkendte offentlige 

formål på helt samme vilkår – uanset postnummer. Det har især 

betydning for Danmarks yderdistrikter, eksempelvis når en sejl-

rende skal uddybes for at opretholde en lokal havn. Hvem vil 

låne ud til det formål?

KommuneKredit sikrer vital infrastruktur i hele landet – også 

dér, hvor der er langt mellem private investorer.


