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I n f o r m a t i o n  o m  f r e m t i d i g e  r e n t e a f t a l e r  –  F R A   

Her kan du finde generelle oplysninger om 

fremtidige renteaftaler, der handles i Danske 

Bank.  

 

En fremtidig renteaftale (FRA) er en aftale 

mellem to parter om fastsættelse af en 

fremtidig rente med en enkelt rentetermin. 

 

En FRA kan handles som en future optaget til 

handel på et reguleret marked eller OTC-handel 

med os som modpart. 

 

Instrumenter der er optaget til handel på et 

reguleret marked er standardiserede. 

Aftalerenter, udløbsdatoer og beløb er fastsat 

af det regulerede marked, ligesom der er 

fastsat en bestemt procedure for afvikling af 

tab og gevinst ved hver handelsdags afslutning. 

 

OTC-handler kan tilpasses individuelle behov., 

men kan også handles på standadiserede 

vilkår. Dette er tilfældet når OTC-handler er 

afledt af futures optaget til handel på et 

reguleret marked. Sådanne forretninger 

afregnes alene ved udløb.. 

 

Køberen af en FRA sikrer sig mod en stigende 

rente på et fremtidigt tidspunkt, mens 

sælgeren sikrer sig mod faldende rente. 

En FRA afvikles ved at afregne difference ved 

renteperiodens begyndelse – baseret på 

forskellen mellem den aftalte rente og den 

aktuelle markedsrente for perioden. 

 

Hvis markedsrenten er højere end den aftalte 

rente, vil køber modtage differencen og sælger 

betale den. Hvis markedsrenten er lavere end 

den aftalte rente, vil køber derimod betale 

differencen og sælger modtage den. 

 

Det kontantafviklede beløb kan beregnes på 

baggrund af følgende relation: 

 

Afviklingsbeløb = K * (M-A) * d/D * DF 

hvor DF = 1 / (1+M * d/D) 

 

K = Kontraktbeløb 

M = Den underliggende markedsrente 

A = Den aftalte rente 

d = FRA’ens aktuelle antal rentedage  

D = Rentedage pr. år – enten 360 eller 365 

DF = Diskonteringsfaktor. 

Det kontantafviklede beløb omregnes til 

nutidsværdi ved at bruge diskonterings-

faktoren, da der som nævnt afregnes, når 

renteperioden begynder. 

 

Brug af FRA 

En FRA kan afdække fastsættelse af renten på 

ind- eller udlån for en kommende rentetermin. 

 

Hvis en låntager med variabelt forrentet gæld 

forventer, at 3-måneders renten om tre 

måneder er højere end den aktuelle 

markedsforventning, vil købet af en FRA være 

en handling, der afspejler denne forventening. 

 

Omvendt kan en investor med et variabelt 

forrentet indlån udnytte en forventning om 

lavere renter i forhold til markedsforvent-

ningen ved at sælge en FRA. 

 

Fastsættelse af pris 

Prisen på en FRA tager udgangspunkt i renten 

for perioden fra kontraktens indgåelse til 

kontraktens startdato samt renten for 

perioden fra kontraktens indgåelse til 

kontraktens slutdato.  
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I eksemplet vil den teoretiske pris på FRA’en 

blive fastsat, så en låntager får samme 

omkostning og en investor samme forrentning 

ved at bruge en af følgende muligheder: 

låne/placere i 30 dage og købe/sælge en FRA 

låne/placere i 60 dage. 

 

Når den teoretiske pris er fastsat, tillægges 

forretningen en kundemarginal, der medfører, 

at forretningen – når handlen indgås – har en 

negativ markedsværdi. Den negative markeds-

værdi svarer til nutidsværdien af kunde-

marginalen for hele forretningens løbetid. 

 

Løbetid 

En FRA bruges typisk til at afdække 

renteperioder på op til et år, som tidsmæssigt 

er placeret inden for de nærmeste tre år. 

 

Afvikles forretningen eventuelt før tid, kan 

forretningen have en negativ markedsværdi. 

Den af parterne, for hvem forretningen har en 

negativ markedsværdi, skal godtgøre den 

anden et beløb, der svarer til den absolutte 

værdi af den negative markedsværdi. 

 

Risici 

Når en FRA købes eller sælges, er der risiko 

for, at forretningen skal afregnes til en rente, 

der ikke er gunstig i forhold til markedsrenten 

på afregningstidspunktet. Tabet kan være 

ubegrænset. 

 

I forretningens løbetid vil renteudviklingen 

påvirke forretningens markedsværdi. For en 

køber af FRA vil en faldende rente medføre et 

tab, mens det for en sælger vil være omvendt. 

I følge "Bekendtgørelse om risikomærkning af 

investeringsprodukter" er denne produkttype 

mærket ”RØD”.  

’Rød’ betyder: "Investeringsprodukter, hvor der 

er risiko for at tabe mere end det investerede 

beløb, eller produkttyper som er vanskelige at 

gennemskue." 
 
Finanstilsynets risikomærkning af 

investeringsprodukter kan ses på 

www.danskebank.dk/risikomaerkning. 

Mærkningsordningen kan ikke stå alene som 

beslutningsgrundlag for en investering. Den er 

kun et supplement til den information, du bør 

indhente, inden du foretager en investering, 

eller til den rådgivning, du kan få i banken efter 

afdækning af din investeringsprofil. 

 

Eks. på fremtidig rente aftale - FRA 

“30 mod 60 dage” 

FRA periode 

dags dato 30 dage 60 dage 

Etablering Afregnings- / 

startdato 

Periode slut 
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Sikkerhedsstillelse 

Når du indgår forretninger med os som 

modpart, kan vi kræve at du stiller sikkerhed. 

Når du indgår kontrakter med 

Stockholmbörsen AB som modpart, vil børsen 

kræve, at du stiller sikkerhed gennem os – se 

børsens regelsæt for derivathandel, som du 

kan finde på www.omxgroup.com.  

 

Særlige markedssituationer 

Under særlige markedssituationer kan det 

være svært eller umuligt at lukke en position. 

Dette kan eksempelvis være tilfældet i perioder 

med hyppige kursudsving, hvis priserne stiger 

eller falder i et sådant omfang, at vi ikke er i 

stand til at stille en pris, eller børsen 

suspenderer eller begrænser handlen af 

kontrakter. 

 

Skat 

Den skattemæssige behandling af gevinst og 

tab på en FRA afhænger af, om du handler som 

privatperson eller på vegne af et selskab. 

 

På grund af kompleksiteten på dette område 

anbefaler vi, at du drøfter de skatte- og 

regnskabsmæssige konsekvenser med en 

revisor eller anden professionel rådgiver. 

 

 

 

 

http://www.omxgroup.com/

