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Fast rente variabel rente

Nøgletal i kr.  

Restgæld pr. 30.12.17 658.925.532 

Kursværdi af gæld pr. 30.12.17 770.331.253 

Vægtet rente 2,51% 

Vægtet varighed 7,25 

Følsomhed likviditet ved rente-

stigning 1%-point (pr. kvartal) 

361.799 

Forventet renteudgift næste-

kvartal 

4.130.450 

Forventet fobedring af mar-

kedsværdier 

9.554.420 

Forventning samt anbefaling: 

• Jyske Bank forventer uændrede korte renter og svagt stigende lange renter de næste 3 mdr.  

• Med udgangspunkt i kommunens politik, anbefaler vi at fastholde nuværende fordeling. 

 

De finansielle markeder siden sidst: 

• Starten af 4. kvartal 2017 har været præget af interval-handel i de lange renter, hvor 10-års swappen har be-

væget sig 20 bp fra top til bund.  

• De lange renter har mere eller mindre handlet i dette interval det seneste år 

• De korte renter har været stort set uændrede med en cibor 3 mdr. fixing lige omkring minus 0,30% 

• Markedet bevæger sig i takt med forventninger til en kommende renteforhøjelse i USA og ECB’s fremtidige 

strategi omkring obligationsopkøb. På seneste ECB-møde blev opkøbsprogrammet neddroslet men samtidig 

forlænget til september 2018.  

Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 1. december 2017 

 Fordeling Kommunens po-

litik 

Fast rente 78% Min. 35% 

Max. 85% 

Variabel rente 22% Min. 15% 

Max. 65% 

DKK 100%  

EUR 0%  

De nuværende fordelinger opfylder som vist 

kommunens politik 

Begreber 

 

Restgæld er den nominelle restgæld 

 

Kurssværdi af gæld er kursværdien af restgælden til-

lagt markedsværdier på finansielle instrumenter. Lån 

med variabel rente er opgjort til kurs 100, og kursen er 

beregnet på lån med fast rente 

 

Vægtet rente er den vægtede gennemsnitlige rente på 

hele låneporteføljen det kommende kvartal 

 

Vægtet varighed er udtryk for, hvor meget kursværdi af 

gælden vil ændre sig (i procent) ved en renteændring 

på 1%-point 
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Udgangspunktet for Jyske Banks rådgivning er nedenstående gældsportefølje: 

 

LÅNGIVER RENTETYPE RESTGÆLD VARIG-

HED 

FORVENTET 

RENTESATS 

MARKEDSVÆRDI UDLØB 

Kommunekredit variabel            7.616.000,00  0,25 -0,3               7.616.000,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel            4.403.000,00  0,25 -0,3               4.403.000,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel           4.522.000,00  0,25 -0,3               4.522.000,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel            8.853.600,00  0,25 -0,3               8.853.600,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel            3.697.500,00  0,25 -0,3               3.697.500,00  12-07-2032 

Kommunekredit variabel           2.171.400,00  0,25 -0,3               2.171.400,00  11-04-2034 

Kommunekredit variabel         14.311.078,09  0,25 -0,3            14.311.078,09  30-09-2027 

Kommunekredit variabel            1.062.456,35  0,25 -0,3               1.062.456,35  27-03-2035 

Kommunekredit variabel                                      -   0,25 -0,3                                        -   29-12-2028 

Kommunekredit variabel         11.370.614,06  0,25 -0,3            11.370.614,06  29-12-2028 

Kommunekredit variabel         81.570.941,96              81.570.941,96  01-07-2037 

Kommunekredit variabel         18.423.339,66               18.423.339,66  04-01-2038 

Kommunekredit fast            1.426.100,10  13,5 4,39               2.083.532,25  07-04-2036 

Kommunekredit fast            4.082.520,93  7,45 4,16              5.184.801,58  05-04-2029 

Kommunekredit fast            3.318.441,29  13,5 4,39               4.848.242,72  07-04-2036 

Kommunekredit variabel         12.035.837,47  0,25 -0,3            12.035.837,47  28-12-2029 

Kommunekredit variabel            1.234.835,21  0,25 -0,3               1.234.835,21  30-12-2036 

Kommunekredit variabel      393.558.491,58             393.558.491,58  27-05-2037 

Kommunekredit variabel                736.301,46  0,25 -0,3                   736.301,46  29-10-2019 

Kommunekredit variabel                676.260,00  0,25 -0,3                   676.260,00  29-06-2037 

Kommunekredit variabel         12.566.862,04  0,25 -0,3           12.566.862,04  21-12-2037 

Kommunekredit variabel            5.314.225,75  0,25 -0,3               5.314.225,75  29-12-2038 

Kommunekredit variabel         23.967.847,00  0,25 -0,3            23.967.847,00  29-12-2038 

Danske Bank fast                305.951,94  0,05 5,56                   312.070,97  19-03-2018 

Nordea fast         11.520.234,59  9,75 4,8257           15.840.322,56  31-12-2032 

Kommunekredit variabel            8.215.111,77  0,25 -0,3               8.215.111,77  17-01-2040 

Kommunekredit variabel            3.843.556,10  0,25 -0,3               3.843.556,10  26-03-2040 

Kommunekredit variabel           2.415.046,97  0,25 -0,3              2.415.046,97  30-12-2040 

Kommunekredit variabel            2.507.933,40  0,25 -0,3               2.507.933,40  30-12-2040 

Kommunekredit variabel            9.816.153,40  0,25 -0,3              9.816.153,40  15-04-2041 

Kommunekredit variabel                784.000,00  0,25 -0,3                   784.000,00  22-01-2030 

Kommunekredit variabel               138.007,72  0,25 -0,3                   138.007,72  30-09-2041 

Kommunekredit variabel            1.089.944,46  0,25 -0,3              1.089.944,46  30-12-2041 

Kommunekredit variabel            1.369.939,09  0,25 -0,3               1.369.939,09  30-12-2041 
  

      658.925.532,39  
  

         666.541.253,63  
 

       

Kommunekredit fast          81.570.941,96  12,92 3,979            26.558.000,00  01-07-2037 

Kommunekredit fast         18.423.339,66  13,4 4,04               6.250.000,00  04-01-2038 

Nordea fast      177.134.504,88  8,2 3,93            43.602.000,00  28-11-2036 

Nordea fast       216.423.986,70  8,22 2,335            27.380.000,00  28-11-2036 
     

         770.331.253,63  
 

       

 

 



 

3 

 

16.11.2017 

 

 

 

Udvikling siden 30.09.2017 

FORRETNING OMREGNET HO-

VEDSTOL 

RENTESATS MARKEDSVÆRDI 

PRIMO 

MARKEDSVÆRDI UL-

TIMO 

ÆNDRING 

Swap Kommunekredit 

   81.570.941,96  

3,979% - 24.657.801 - 26.558.000 - 1.900.199 

Swap Kommunekredit 

   18.423.339,66  

4,04% - 5.805.704 - 6.250.000 - 444.296 

Swap Nordea          

177.134.504,88  

3,93% -41.904.418 - 43.602.000 - 1.697.600 

Swap Nordea          

216.423.986,70  

2,335% - 25.197.961 - 27.380.000 - 2.182.039 
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Det finansielle marked siden sidst 

Det seneste kvartal har været præget stort set uændrede lange renter og uændrede korte renter. Her er vist 10 års 

swappen i DKK (den sorte) og cibor 3 mdr. (den røde) 

 

Lange renter: 

• I USA er centralbanken ved at varme op til endnu en renteforhøjelse i december på trods af, at inflationen er 

begrænset. Der er dog fuld gang i økonomien, så centralbanken forbereder markedet på kommende rentefor-

højelser – som dog ikke fuldt er indregnet. Herudover begynder centralbanken nu at afvikle sin store behold-

ning af obligationer 

• I Europa styres de lange renter af forventningerne til, hvordan ECB  vil neddrolse sin enorme balance. Da QE 

blev introduceret, tvang det renterne ned på grund af centralbankens store efterspørgsel efter obligationer. 

Når ECB mindsker sine opkøb skal andre investorer købe disse obligationer, og da dette aldrig er set før, så 

venter markedet spændt på reaktionen.  

På seneste møde blev opkøbsprogrammet forlænget til september 2018, men samtidig nedbragt fra et må-

nedligt opkøb på 60 mia. EUR til 30 mia. EUR. Herefter er det forventningen, at programmet slutter, men der 

skal stadig geninvesteres store beløb fra renter og udløbne obligationer 

Korte renter: 

• ECB signalerer, at opkøbsprogrammet skal være afsluttet, før renteforhøjelser kan komme på tale. De korte er 

derfor fuldstændig stabile.  

• Der er ikke noget isoleret pres på danske renter i øjeblikket  
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Forventninger til det kommende kvartal: 

Jyske Bank forventer uændrede korte og svagt stigende lange renter. Vores bud er en stigning på ca. 20 bps i den lange 

ende af rentekurven 

• Der kommer yderligere en renteforhøjelse i USA til december – men det ligger allerede i markedet. Vi forventer 

dog flere renteforhøjelser, end der allerede er indregnet i markedet 

• ECB’s opkøbsprogram slutter formentlig i september 2018, og markedet vil derfor så småt indrette sig på, at 

en stor obligationskøber vil forsvinde fra markedet. Det bør føre til stigende lange renter. De korte renter bli-

ver dog først sat op efter opkøbene er afsluttet, og Jyske Bank forventer første renteforhøjelse fra ECB i foråret 

2019 

 

 

Med udgangspunkt i ovenstående vil det få disse konsekvenser for Gribskov Kommunes økonomi: 

RESTGÆLD FORVENTET VÆGTET RENTE FORVENTET RENTEUDGIFT NÆSTE KVARTAL 

658.925.532 2,51% 4.130.450 

 

RESTGÆLD FORVENTET RENTEÆNDRING LANGE 

RENTER 

FORVENTET ÆNDRING AF MARKEDSVÆRDIER 

NÆSTE KVARTAL 

658.925.532 + 20 BP + 9.554.420 
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Forslag til ændringer af porteføljen: 

 

Ingen pt. 

 
 
 

 

 

 

 

  

Udgiver: 

Jyske Markets 

Vestergade 8-16 

8600 Silkeborg 

Rådgiver: 

Søren Ivarsen 

Tlf. 8757 8229 

siv@jyskebank.dk 
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Vigtig information 
Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. 

 

Materialet er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar 

for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af dettes informationer eller vurderinger.  

Vurderingerne og anbefalingerne kan ændres uden varsel. Materialet er til personlig brug for Jyske Banks kunder 

og må ikke kopieres.  

 

Interessekonflikter 
Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter. 

Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktiviteter i Jyske Markets, der er en forret-

ningsenhed i Jyske Bank.  

 

Jyske Bank kan have positioner og /eller forretningsmæssigt forhold til de papirer, der indgår i porteføljen. Der 

er ikke forbud mod at handle papirerne inden udbredelse af markedsføringsmateriale.  

 

Risiko 
Investering i finansielle instrumenter er behæftet med risiko og du kan risikere at miste hele eller en del af din 

investering. Herudover kan gevinsterne blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurserne. 

Kontakt altid din investeringsrådgiver inden du investerer.  

 

Afkast 
Historiske afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvik-

ling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter 

omkostninger vil være individuelt afhængigt af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produkt-

specifikke vilkår. 
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