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Fast rente variabel rente

Nøgletal i kr.  

Restgæld pr. 30.06.2017 676.442.495 

Kursværdi af gæld pr. medio 

2017 

807.124.274 

Vægtet rente 2,51% 

Vægtet varighed 7,3 

Følsomhed likviditet ved rente-

stigning 1%-point (pr. kvartal) 

374.452 

Forventet renteudgift næste-

kvartal 

4.247.032 

Forventet forbedring af mar-

kedsværdier 

7.407.762 

Forventning samt anbefaling: 

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

• Vi forventer, at ECB snart melder ud, at de stopper med opkøb af obligationer – det vil sende de lange renter 

lidt op 

• USA hæver formentlig renten 2 gange i 2017, hvilket markedet stort set allerede har indregnet 

• Med udgangspunkt i kommunens politik, anbefaler vi at fastholde de nuværende fordelinger 

 

De finansielle markeder siden sidst: 

• 2. kvartal har været præget af stabile korte renter og  stort set uændrede lange renter, hvor den 10-årige 

swap har bevæget sig i et interval på ca. 20 bp. 

• I USA sætter markedet spørgsmål ved, om præsident Trumps kan indfri valgløfterne og sparke gang i økono-

mien og dermed renterne 

• I Europa går det fornuftigt, men ECB har ingen hastværk med at normalisere pengepolitikken 

• I Danmark følger udviklingen Europa stort set slavisk 

Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 30.06.2017 

 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 pr. medio 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: 

 

MODPART RENTETYPE RESTGÆLD VARIG-

HED 

RENTESATS  MARKEDSVÆRDI  UDLØB 

Kommunekredit variabel 7.888.000,00          0,25  -0,25               7.888.000,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel 4.560.250,00          0,25  -0,25              4.560.250,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel 4.683.500,00         0,25  -0,25              4.683.500,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel 9.169.800,00          0,25  -0,25              9.169.800,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel 3.820.750,00         0,25  -0,25              3.820.750,00  12-07-2032 

Kommunekredit Variabel 2.237.200,00          0,25  -0,25 2.237.200,00 11-04-2034 

Kommunekredit variabel 14.920.219,52          0,25  -0,25           14.920.219,52  30-09-2027 

Kommunekredit variabel 1.090.170,60          0,25  -0,25               1.090.170,60  27-03-2035 

Kommunekredit variabel 711.540,53          0,25  -0,25                   711.540,53  29-12-2028 

Kommunekredit variabel 11.830.523,69          0,25  -0,25            11.830.523,69  29-12-2028 

Kommunekredit variabel 82.431.368,59 

  
           82.431.368,59  01-07-2037 

Kommunekredit variabel 18.604.025,25 

  
           18.604.025,25  04-01-2038 

Kommunekredit fast 1.450.878,81      15,97  4,39               2.306.897,31  07-04-2036 

Kommunekredit fast 4.219.696,61          8,15  4,16              5.548.901,04  05-04-2029 

Kommunekredit fast 3.376.099,72       15,97  4,39               5.367.998,55  07-04-2036 

Kommunekredit variabel 12.449.663,22          0,25  -0,25            12.449.663,22  28-12-2029 

Kommunekredit variabel 1.258.793,32          0,25  -0,25               1.258.793,32  30-12-2036 

Kommunekredit variabel 404.257.849,51 

  
        419.925.664,67  27-05-2037 

Kommunekredit variabel 918.093,04         0,25  -0,25                  918.093,04  29-10-2019 

Kommunekredit variabel 693.600,00         0,25  -0,25                   693.600,00  29-06-2037 

Kommunekredit variabel 12.821.242,09         0,25  -0,25            12.821.242,09  21-12-2037 

Kommunekredit variabel 5.404.497,53          0,25  -0,25              5.404.497,53  29-12-2038 

Kommunekredit variabel 24.588.347,00         0,25  -0,25            24.588.347,00  29-12-2038 

Danske Bank fast 609.566,18         0,59  5,56                   630.900,99  19-03-2018 

Nordea fast 11.712.238,50       11,04  4,8257            16.982.745,83  31-12-2032 

Kommunekredit variabel 8.361.040,14         0,25  -0,25               8.361.040,14  17-01-2040 

Kommunekredit variabel 3.920.494,13          0,25  -0,25               3.920.494,13  26-03-2040 

Kommunekredit variabel 2.461.632,15          0,25  -0,25               2.461.632,15  30-12-2040 

Kommunekredit variabel 2.556.310,32          0,25  -0,25               2.556.310,32  30-12-2040 

Kommunekredit variabel 9.979.047,05          0,25  -0,25               9.979.047,05  15-04-2041 

Kommunekredit variabel 816.000,00          0,25  -0,25                   816.000,00  22-01-2030 

Kommunekredit variabel 140.418,10         0,25  -0,25                   140.418,10  30-09-2041 

Kommunekredit variabel 1.107.559,65          0,25  -0,25              1.107.559,65  30-12-2041 

Kommunekredit variabel 1.392.079,42          0,25  -0,25              1.392.079,42  30-12-2041 
  

676.442.495,67 

  
701.579.273,73 

 

       

Kommunekredit fast 82.431.368,59    13,23  3,979 26.836.000 01-07-2037 

Kommunekredit fast 18.604.025,25      13,68  4,04 6.315.000 04-01-2038 

Nordea fast 182.136.533,86          8,20  3,93 45.014.000 28-11-2036 

Nordea fast 222.121.315,65         8,19  2,335 27.380.000 28-11-2036 
     

807.124.273,73 
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Udvikling siden 30/03-2017 

FORRETNING OMREGNET 

HOVEDSTOL 

RENTESATS MARKEDSVÆRDI 

PRIMO 

MARKEDSVÆRDI UL-

TIMO 

ÆNDRING 

Swap Kommunekredit 82.431.368 3,979% - 26.718.892 - 26.836.000 - 117.108 

Swap Kommunekredit 18.604.025 4,04% - 6.290.828 - 6.315.000 - 24.172 

Swap Nordea 182.136.534 3,93% - 45.273.960 - 45.014.000 259.960 

Swap Nordea 222.121.316 2,335% - 27.700.008 27.380.000 320.008 
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Det finansielle marked 2. kvartal 

Foråret 2017 har budt på interval-handel i de lange renter og uændrede korte renter. 

 

Hvorfor har renten bevæget sig?: 

• I Europa svinger de lange renter i takt med markedets tro på, hvornår og i hvilket omfang ECB vil neddrosle 

eller lukke opkøbsprogrammet. Indtil videre løber programmet til udgangen af 2017, men det er markedets 

forventning, at opkøbene snart ophører. Hvad, der skal ske med ECB’s enorme balance bagefter, er indtil vi-

dere ubelyst 

De korte renter flytter sig stort set ikke, da første renteforhøjelse har lange udsigter. Markedet har dog på 

baggrund af forskellige udtalelser fra ECB rykket den første renteforhøjelse lidt frem (til 2018) 

• I USA har den største eufori omkring Donald Trumps boost af finanspolitikken efterhånden lagt sig, da tingene 

tager tid. Det har fået de lange renter lidt ned igen 

Næste renteforhøjelse kommer formentlig her midt i juni måned – eller aller senest til september. Endnu en 

renteforhøjelse er indregnet senere på året 
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Forventninger til det kommende kvartal: 

Jyske Bank forventer uændrede korte renter og svagt stigende lange renter – ca. 15 bp. korrektion lange renter 

• Den amerikanske centralbank har signaleret, at der kommer flere renteforhøjelser de kommende år – mere 

end markedet indregner. Kommer disse renteforhøjelserne, vil det kunne give stigende renter 

• Vi forventer, at ECB annoncerer stop for opkøb af obligationer, når programmet slutter til nytår. Dette vil blive 

annonceret enten lige før eller efter sommerferien. Når markedets suverænt største køber af obligationer for-

svinder, så vil det efter vores vurdering føre til stigenden renter 

 

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

RESTGÆLD FORVENTET VÆGTET RENTE FORVENTET RENTEUDGIFT NÆSTE KVARTAL 

676.442.495 2,51% 4.247.032 

 

RESTGÆLD FORVENTET RENTEÆNDRING LANGE 

RENTER 

FORVENTET ÆNDRING AF MARKEDSVÆRDIER 

NÆSTE KVARTAL 

676.442.495 + 15 BP 7.407.762 
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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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