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Fast rente variabel rente

Nøgletal i kr.  

Restgæld pr.30.12.15 711.462.556 

Kursværdi af gæld pr. 01.12.15 827.519.961 

Vægtet rente 2,59% 

Vægtet varighed 8,25 

Følsomhed likviditet ved rente-

stigning 1%-point (pr. kvartal) 

371.091 

Forventet renteudgift næste-

kvartal 

4.602.202 

Forventet forbedring af mar-

kedsværdier 

10.240.560 

Forventning samt anbefaling: 

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

• Vi forventer – ligesom markedet – at ECB sænker renten og udvider opkøbsprogrammet. Meget er dog allerede 

indregnet i markedet, så vi tror ikke på voldsomt faldende renter ovenpå ECB-mødet 

• USA hæver formentlig renten på mødet den 16. december og kombineret med fortsat gode nøgletal, så giver 

det mulighed for lidt højere lange renter 

• Nationalbanken venter formentlig til foråret 2016 med at begynde normalisering af de danske renter. 

 

De finansielle markeder siden sidst: 

• De første måneder af 4. kvartal 2015 har været præget af svagt rentefald i den lange ende af rentekurven, 

hvor 10 års swappen er faldet ca. 10 bps 

• De korte renter har været meget svagt faldende med en cibor 3 mdr. fixing nu lige omkring minus 0,15% 

• Flotte jobtal fra USA sendte kortvarigt renterne højere, men forventningen om yderligere lempelser fra ECB har 

fået renterne lavere. Markedet spekulererer i både rentenedsættelser samt forøgelse og forlængelse af op-

købsprogrammet af obligationer ved mødet den 3. december.  

Rapportering gældspleje Gribskov Kommune pr. 30. dec. 2015 

 Fordeling Kommunens po-

litik 

Fast rente 79 Min. 35% 

Max. 85% 

Variabel rente 21 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: 

 

LÅNGIVER RENTETYPE RESTGÆLD VARIG-

HED 

FORVENTET 

RENTESATS 

MARKEDSVÆRDI UDLØB 

Kommunekredit variabel       8.704.000,00         0,25  -0,10       8.704.000,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel        5.032.000,00         0,25  -0,10        5.032.000,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel        5.168.000,00         0,25  -0,10        5.168.000,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel     10.118.400,00         0,25  -0,10     10.118.400,00  29-09-2031 

Kommunekredit variabel       4.190.500,00         0,25  -0,10       4.190.500,00  12-07-2032 

Kommunekredit variabel 2.434.600,00        0,25  -0,10        2.434.600,00  11-04-2034 

Kommunekredit variabel      17.564.322,88         0,25  -0,10      17.564.322,88  30-09-2027 

Kommunekredit variabel        1.172.488,80         0,25  -0,10        1.172.488,80  27-03-2035 

Kommunekredit variabel        2.963.155,69         0,25  -0,10        2.963.155,69  29-12-2028 

Kommunekredit variabel      13.183.044,37         0,25  -0,10      13.183.044,37  29-12-2028 

Kommunekredit variabel     84.770.701,70        84.770.701,70  01-07-2037 

Kommunekredit variabel      19.093.181,28         19.093.181,28  04-01-2038 

Kommunekredit fast         1.522.050,51      11,65  4,39        1.920.371,13  07-04-2036 

Kommunekredit fast        4.614.596,50         8,09  4,16        5.583.661,77  05-04-2029 

Kommunekredit fast        3.541.711,55      11,65  4,39        4.468.577,46  07-04-2036 

Kommunekredit variabel      13.654.673,84         0,25  -0,10      13.654.673,84  28-12-2029 

Kommunekredit variabel         1.328.556,43         0,25  -0,10         1.328.556,43  30-12-2036 

Kommunekredit variabel   435.147.681,10      435.147.681,10  27-05-2037 

Kommunekredit variabel        1.458.059,14         0,25  -0,10        1.458.059,14  29-10-2019 

Kommunekredit variabel           745.620,00         0,25  -0,10           745.620,00  29-06-2037 

Kommunekredit variabel      13.569.333,15         0,25  -0,10      13.569.333,15  21-12-2037 

Kommunekredit variabel        5.667.358,06         0,25  -0,10        5.667.358,06  29-12-2038 

Kommunekredit variabel      28.543.000,00         0,25  -0,10      28.543.000,00  29-12-2038 

Danske Bank fast        1.472.050,47         1,83  5,56       1.597.174,76  19-03-2018 

Nordea fast     12.864.261,96         9,57  4,8257      16.273.291,38  31-12-2032 

Kommunekredit variabel        8.790.192,15         0,25  -0,10        8.790.192,15  17-01-2040 

Kommunekredit variabel       4.149.016,34         0,25  -0,10       4.149.016,34  26-03-2040 

  711.462.555,92     

       

Kommunekredit fast     84.770.701,70      14,26  3,979 27.373.000,00 01-07-2037 

Kommunekredit fast      19.093.181,28      14,72  4,04 6.425.000,00 04-01-2038 

Nordea fast   196.567.480,52         9,59  3,93            49.295.000  28-11-2036 

Nordea fast   238.580.200,58         9,38  2,335            27.136.000  28-11-2036 

       827.519.961,43   
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Udvikling siden 30/9-2015 

FORRETNING OMREGNET 

HOVEDSTOL 

RENTESATS MARKEDSVÆRDI 

PRIMO 

MARKEDSVÆRDI UL-

TIMO 

ÆNDRING 

Swap Kommunekredit 83.645.503 3,979% - 25.597.405 - 27.373.000 - 1.775.595 

Swap Kommunekredit 18.858.323 4,04% - 6.024.311 - 6.425.000 - 400.669 

Swap Nordea 189.458.085 3,93% -46.719.018 - 49.295.000 - 2.575.982 

Swap Nordea 230.467.579 2,335% -24.098.598 - 27.136.000 - 3.037.402 
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Det finansielle marked i det forgangne år 

2015 ender netto på stort set samme renter som ved årets start – men i løbet af året har der været pæne bevægelser. 

Her er vist 10 års swappen i DKK (den sorte) og cibor 3 mdr. (den røde) 

 

Hvorfor har renten bevæget sig?: 

• Året startede som hele 2014 forløb, nemlig med faldende renter i forventning om ECB’s opkøbsprogram (QE). 

Som erfaringerne fra USA har vist, så førte den faktiske annoncering af QE faktisk til store rentestigninger 

med en lille forsinkelse. QE er lavet for at skabe inflation, og det medfører igen – alt andet lige – stigende ren-

ter. Samtidig var markedet fanget fuldstændig på det forkerte ben, hvor alle forventede yderligere rentefald – 

og derfor blev bevægelsen op på renten forstærket. 

• Stort set samtidig blev EUR/DKK udsat for voldsomt salgspres, og det medførte markante ensidige danske 

rentenedsættelser for at svække kronen. Vi oplever derfor for første gang i historien negative renter. 

• Siden sommer er de lange renter faldet igen. Markedet er ude af de massive positioner mod rentefald og med 

fortsat svage nøgletal fra Europa og Kina i markant vækstnedgang, så er trenden igen ned på renten. 
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Forventninger til det kommende kvartal: 

Jyske Bank forventer uændrede korte renter og svagt stigende lange renter - om end i meget begrænset omfang. Vores 

bud er en stigning i 10-års renten på 10-15 bps. Renterne skal stige på baggrund af: 

• Fornuftige nøgletal fra USA gør, at vi ser nærmer os første renteforhøjelse – vi forventer december 2015. Ren-

teforhøjelsen er dog tæt på at være indregnet i markedet, så centralbankens bud på en fremtidig rentebane 

bliver interessant at følge. Vi forventer, at renten bliver sat op i et moderat tempo for ikke at stække opsvin-

get og styrke dollaren for meget 

• Markedet har delvist positioneret sig til yderligere kvantitative lempelser fra ECB, så rentefaldet kan vise sig 

at blive begrænset. Og belært af historien fra foråret, så kan annonceringen af QE faktisk føre til stigende 

lange renter. 

• Den amerikanske Dollar er blevet væsentlig styrket (EUR svækket), En svagere EUR vil hjælpe til at skabe 

vækst og inflation i Europa.Vækst og inflation i Europa er dog stadig på et meget moderat niveau, og det sæt-

ter en dæmper for rentestigningerne. 

• Med udsigt til første renteforhøjelse fra USA i 9 år – og en forventet aggressiv ECB med lempelser, så kan vi 

sagtens god en tid med store bevægelser i møde 

 

 

 

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

RESTGÆLD FORVENTET VÆGTET RENTE FORVENTET RENTEUDGIFT NÆSTE KVARTAL 

711.462.556 2,59% 4.602.202 

 

RESTGÆLD FORVENTET RENTEÆNDRING LANGE 

RENTER 

FORVENTET ÆNDRING AF MARKEDSVÆRDIER 

NÆSTE KVARTAL 

711.462.556 + 15 BP 10.240.560 

 

Forslag til ændringer af porteføljen: 

 

Med en forventning om fortsat meget lave korte renter – og kun en moderat stigning i de lange renter, så er det fri-

stende at lave en større andel i variabel rente. En sådan position svarer så reelt til at lukke fast rente ned på et meget 

lavt historisk niveau. Med udsvingene fra 2015 i baghovedet, så synes besparelsen ved at gå variabel ikke at være risi-

koen værd. 

 

Der er i princippet plads til mere i fast rente, men rentekurven er ikke speciel flad – og forventningen til rentestignin-

ger ret begrænset. Yderligere fast rente virker derfor heller ikke attraktivt på nuværende tidspunkt. 

 

Vi anbefaler derfor at bevare de nuværende fordelinger 
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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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