
1

En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen (låntageren) forpligter sig til at beta-
le en fast eller variabel rente samt afdrage gælden over en bestemt periode.
Afkastet fra en obligation består af renter, der beregnes ud fra obligationens 
pålydende værdi og kursgevinster/kurstab. 

Værdien af en obligation vil typisk afhænge af markedsrenten. Hvis markedsrenten 
stiger, falder kursen alt efter, hvor kursfølsom obligationen er. Kursfølsomheden 
afhænger hovedsageligt af, om obligationen har en kort eller lang løbetid. Jo længere 
løbetid, jo mere vil obligationen kunne svinge i kursværdi. 

AFKAST
Obligationer udgør ofte den værdistabile del af en værdipapirportefølje. Til gengæld 
er det forventede afkast på obligationer typisk også forholdsvist lavt. Obligationer 
findes i mange varianter, hvilket gør dem velegnede til at matche din tidshorisont og 
risikovillighed.

RISIKO 
Når der investeres i obligationer, er der tre overordnede typer risici:

• Markedsrenten stiger – det betyder, at kursen på obligationen falder
(Renterisiko)

• Udstederen kan ikke betale pengene tilbage (Udstederrisiko)
• Valutaen, obligationen er udstedt i, falder i kurs – det betyder at værdien af 

obligationen falder (Valutakursrisiko)

Statsobligationer 
En af de sikreste obligationer, du som dansk investor kan investere i, er en obligation, 
der er udstedt af den danske stat. Der er ingen valutakursrisiko, og risikoen for, at 
Danmark ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser, er minimal. 

Realkreditobligationer 
Danske realkreditobligationer, som er sikret med tinglyst pant i fast ejendom, hører 
også til i den sikre ende af skalaen. Realkreditobligationer er normalt udstedt i DKK, 
og derfor er der ingen valutarisiko for en dansk investor.

Erhvervs-/kreditobligationer 
Det er blevet mere almindeligt, at store virksomheder udsteder obligationer, når de 
har behov for at låne penge. Virksomhedsobligationer giver normalt et højere afkast 
end stats- og realkredit-obligationer, da udstederrisikoen her er højere. Selv om virk-
somheden ender med at betale obligationen tilbage ved udløb, kan der undervejs 
forekomme store kursudsving på obligationen, hvis virksomheden kommer i økono-
miske vanskeligheder, eller hvis markedet rammes af en finansiel krise.
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Valuta 
Hvis du handler obligationer, der er udstedt i fremmed valuta, er der en valutakurs-
risiko. Ændringer i valutakursen kan påvirke det samlede afkast på obligationen i 
enten positiv eller negativ retning

Kreditvurdering 
Udstederrisikoen vurderes typisk af ratingbureauer for at synliggøre de enkelte 
obligationers kvalitet. Standard & Poor’s, Moody´s og Fitch er tre uafhængige 
bureauer, som udarbejder disse vurderinger. 

Vurderingen, der løbende kan ændres, består af en bogstavkode, som er et udtryk 
for bureauets vurdering af virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

Overordnet opdeles obligationerne i to primære grupper. De ”sikre” obligationer 
betegnes som værende Investment Grade, og de mere ”usikre” betegnes som 
Speculative Grade eller i daglig tale High Yield.

LIKVIDITETSRISIKO
Obligationer i denne kategori har typisk god likviditet i markedet, hvor der er en 
løbende prisfastsættelse. Hvis en udsteder kommer i økonomiske vanskeligheder, 
eller hvis markedet rammes af en finansiel krise, kan obligationen dog blive 
vanskelig at sælge, og du kan være nødsaget til at holde obligationen til udløb.  

INVESTERINGSFORENINGER/FONDE
Hvis du investerer i obligationer via investeringsforeninger, får du de samme egen-
skaber som ved køb af enkelt obligationer, men du får som ofte en langt bedre 
risikospredning og en løbende pleje af dine obligationsinvesteringer.

DIT ANSVAR SOM INVESTOR
Hvorledes din portefølje sammensættes, afhænger bl.a. af din risikovillighed og 
tidshorisont i din investeringsprofil. Hvis du føler dig usikker på porteføljens 
sammensætning eller elementer af porteføljen, er det vigtigt, at du efterspørger 
mere information.


