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I n f o r m a t i o n  o m  r e n t e o p t i o n e r  
 

 

 

 

Her kan du finde generelle oplysninger om 

renteoptioner, der kan handles i Danske Bank. 

 

Når du handler renteoptioner, giver det dig 

enten en ret eller en pligt til at købe eller sælge 

en aftalt rente på fremtidige fastsatte rente-

perioder, og du får dermed mulighed for at 

sikre dig mod ugunstige renteudsving. 

 

Køberen af renteoptionen betaler en præmie til 

sælgeren af optionen på indgåelsestidspunktet. 

 

Renteoptioner kan indgås som en OTC-handel 

med os som modpart – se vores betingelser for 

handel af valuta og derivater. 

 

Typer af renteoptioner 

Købes der beskyttelse mod en stigende rente, 

er der tale om en ’borrower’, hvorimod der kan 

opnås beskyttelse mod en faldende rente ved 

køb af en ’lender’. 

 

Optioner, som beskytter køberen mod 

ændringer i en fremtidig rente med en enkelt 

rentetermin kaldes optioner på fremtidige 

renteaftaler (FRA-optioner). 

En serie af FRA-optioner, som beskytter 

køberen mod stigende rente i flere 

renteperioder kaldes en ’cap’, hvorimod en 

serie af FRA-optioner, som beskytter køberen 

mod faldende rente i flere renteperioder kaldes 

et ’floor’. 

 

På en FRA-option vil der ved hver 

renteperiodes begyndelse blive foretaget en 

sammenligning af aftalerenten og 

referencerenten for den kommende periode. I 

det omfang referencerenten overstiger 

aftalerenten (borrower), eller aftalerenten 

overstiger referencerenten (lender), vil sælger 

være forpligtet til at betale rentedifferencen på 

betalingsdagen til køber. Betaling sker ved 

renteperiodens begyndelse for renteoptioner 

med en enkelt rentetermin og ved 

renteperiodens slutning for renteoptioner med 

flere renteterminer. Referencerenten 

fastsættes typisk to handelsdage før 

betalingsdagen.  

 

I en ’collar’ er renten fastlåst i et interval. 

Collar’en konstrueres ved at købe eller sælge 

en cap og sælge eller købe et floor. Hvis 

optionspræmierne på cap og floor er lige store, 

taler man om en ’no cost collar’. 

 

Digitale renteoptioner er kendetegnet ved, at 

køber modtager et beløb, der er aftalt på 

forhånd (pay-out), hvis referencerenten fastsat 

for en renteperiode 

  

 overstiger en aftalerente (når køber sikrer 

sig mod stigende renter) 

 er lavere end en aftalerente (når køber sikrer 

sig mod rentefald). 

 

Det aftalte beløb – som er en procentdel af det 

aktuelle beregningsgrundlag på kontrakten – vil 

ikke afhænge af, hvor meget referencerenten 

overstiger eller er lavere end den aftalte 

strikerente. Hvis referencerenten ikke er over 

henholdsvis under det aftalte niveau, vil køber 

ikke få betaling for denne renteperiode. 

 

Brug af renteoptioner 

Her kan du læse eksempler på, hvordan 

renteoptioner kan bruges. 
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Part A Part B

Cap-præmie

Cap

Afdækning af stigende rente på et variabelt 

forrentet lån 

I nedenstående eksempel har Part A optaget et 

lån i DKK med variabel rente, hvor renten 

fastsættes hver tredje måned. Part A har en 

samlet rentebetaling hver tredje måned 

svarende til CIBOR-renten med tillæg af en 

lånemarginal. 

 

Part A ønsker at sikre sig mod stigende renter, 

men vil samtidig gerne drage fordel af den 

variable rente, hvis renten skulle falde. 

 

Ved køb af en cap med kvartårlige 

renteterminer vil Part A kende den maksimale 

rente-udgift for afdækningsperioden. Den 

maksimale renteudgift vil være aftalerenten på 

cap´en plus lånemarginal og cap-præmie.  

 

 

 

 

 

Som du kan se af figuren, opnås der en effektiv 

beskyttelse ved rentestigninger ud over 

cap’ens aftalerente. Part A’s renteeksponering 

følger endvidere renteniveauet ved rentefald. 

Når renten falder, betaler Part A med en cap 

en meromkostning i forhold til en udækket 

position svarende til optionspræmien. 

 

Et fleksibelt instrument 

En renteoption kan tilpasses individuelle behov. 

Eksempler på parametre, der aftales, når 

aftalen indgås, er 

 

 renteperiode og eventuel afviklingsprofil for 

renteoptioner med flere renteterminer  

 aftalerenten 

 

Prisfastsættelse 

Prisen (præmien) på en renteoption 

bestemmes af 

 

 optionstypen (borrower, lender, digital) 

 

 markedsprisen på den underliggende rente, 

som renteoptionen skal afdække 

 Renteniveau

R
e

n
te

Renteomkostning 

uden cap  

Renteomkostning 
med cap 

3 måneders CIBOR + lånemarginal

Lån

Part A Part BUdbetaling under cap
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 aftalerenten 

Aftalerentens placering i forhold til markeds-

renten har betydning for optionspræmiens 

størrelse.  

 

For ”borrower” renteoptioner vil præmien 

stige, jo lavere aftalerente der ønskes. Jo 

lavere (bedre) rente man ønsker at betale, jo 

dyrere bliver afdækningen. For ”lender” 

renteoptioner er billedet omvendt. Jo højere 

(bedre) rente man ønsker at modtage, jo 

dyrere bliver afdækningen. 

 

 den forventede risiko (volatilitet) på den 

underliggende rente 

Hvis de fremtidige markedsrenter forventes 

at svinge meget, er der større sandsynlighed 

for, at de fremtidige renter vil afvige fra de 

markedsrenter, der gælder på 

aftaletidspunktet. Dermed er 

sandsynligheden også større for, at en 

renteoptionen vil have værdi på 

forfaldsdagen, og optionspræmien vil være 

højere. Det vil dermed være dyrt at købe 

afdækning på en rente med store 

renteudsving. 

 renteoptionens løbetid 

Optionens løbetid har stor indflydelse på 

præmiens fastsættelse. Jo længere periode 

optionen løber, jo dyrere er den at købe. 

Løbetiden på en renteoption varierer fra 

valuta til valuta, men er typisk op til 30 år. 

 

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. 

 

Risici 

Indgåelse af forretninger kan være behæftet 

med betydelige risici. 

 

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. 

 

Ved salg af renteoptioner 

Ved salg af renteoptioner er risikoen, at 

optionen skal afregnes til en aftalerente, der er 

ugunstig i forhold til den markedsrente, 

optionen afregnes til. Tabet kan være 

ubegrænset og overstige den modtagne 

optionspræmie. 

 

I optionens løbetid vil markedsrenten og de 

forventede renteudsving på markedsrenten 

påvirke markedsværdien af optionen. 

Indvirkningen på markedsværdien afhænger af 

optionstypen. Afvikles optionen før tid, kan 

sælger få et tab, der svarer til den absolutte 

værdi af den negative markedsværdi.  

file:///C:/Users/b39143/AppData/Local/Temp/www.danskebank.dk/risikomaerkning
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Ved køb af renteoptioner 

Ved køb af renteoptioner begrænser risikoen 

sig til tabet af den betalte præmie.  

 

Sikkerhedsstillelse 

Når du indgår forretninger med os som 

modpart, kan vi kræve, at du stiller sikkerhed. 

 

Særlige markedssituationer 

Under særlige markedssituationer kan det 

være svært eller umuligt at lukke en position. 

Det kan eksempelvis være tilfældet i perioder 

med hyppige renteudsving, hvis priserne stiger 

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

stand til at stille en pris. 

 

Skat 

Den skattemæssige behandling af gevinst og 

tab på renteoptioner afhænger af, om man er 

privatperson eller et selskab. 

 

Grundet kompleksiteten ved den 

skattemæssige behandling anbefaler vi, at de 

skatte- og regnskabsmæssige konsekvenser 

bliver klarlagt med en revisor eller anden 

professionel rådgiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


