
  
 

T Y P E R  A F  O B L I G A T I O N E R  
 

Statsobligationer 
En af de sikreste investeringer er danske 
statsobligationer. Der er ingen valutarisiko og 
risikoen for, at Danmark ikke kan overholde 
sine tilbagebetalinger, er minimal. 
 
Statsobligationer er typisk stående lån. Det vil 
sige, at du får renter en gang om året.  
 
Obligationen betales tilbage til kurs 100 på det 
tidspunkt, hvor obligationen udløber. Din risiko 
for tab er mindst, hvis du køber en stats-
obligation, der udløber på det tidspunkt, hvor 
du forventer at skulle bruge pengene. 
 
Danske statsobligationer er særligt egnede, 
hvis du ønsker en sikker investering og har en 
klar ide om, hvornår du skal bruge pengene. 
 
Der er lidt større risiko forbundet med at 
investere i udenlandske statsobligationer fra et 
af de andre �etablerede lande�, f.eks. USA, 
Sverige eller Norge. Det skyldes, at du her også 
har en valutarisiko. 
 
Det er mest risikabelt at investere i 

udenlandske statsobligationer fra et af de �nye 
markeder�, som f.eks. Brasilien, Venezuela 
eller Argentina. Her løber du både en valuta-
risiko og en risiko for, at udstederen ikke lever 
op til sine forpligtelser. 
 
Realkreditobligationer 
Det danske marked for realkreditobligationer 
er stort og veludviklet. Realkreditinstitutterne 
formidler og administrerer lånene, men bolig-
ejerne har reelt lånt pengene af de investorer, 
der har købt obligationerne. Det betyder, at de 
renter og afdrag, boligejerne betaler, går til 
investorerne, mens realkreditinstituttet 
beholder administrationsbidragene. 
 
Der findes to hovedtyper af realkredit-
obligationer i Danmark, nemlig rentetil-
pasningslån og konverterbare realkredit-
obligationer. 
 
Rentetilpasningslån er stående lån, hvor du får 
renter en gang om året. Obligationen tilbage-
betales til kurs 100 på det tidspunkt, den 
udløber. Disse obligationer ligger risiko-
mæssigt meget tæt på statsobligationer, og 

mange bruger dem som et alternativ til 
statsobligationer.  
 
En konverterbar realkreditobligation udbetaler 
rente og ordinære afdrag hvert kvartal til 
forskel fra statsobligationer og rentetilpas-
ningslån.  
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Når en realkreditobligation er konverterbar, 
har boligejeren ret til at indfri sit gamle lån til 
kurs 100, også selvom kursen på din obligation 
er over 100. Denne ekstra risiko ved konver-
terbare realkreditobligationer er en væsentlig 
årsag til, at du generelt får et lidt større afkast 
end på tilsvarende statsobligationer.  
 
Boligejerens mulighed for at opsige sit lån før 
tid betyder, at obligationens løbetid forkortes, 
og derfor kan du ikke regne med den varighed, 
der står i kurslisten fra fondsbørsen. Jo hurtig-
ere du modtager en del af din oprindelige 
investering, jo kortere bliver obligationens 
varighed i forhold til obligationens løbetid. 
 
Udstederrisikoen på det danske realkredit-
marked er forholdsvis lav, fordi den enkelte 



  
 

låntager nøje kreditvurderes, samtidig med at 
realkreditinstitutterne har sikkerhed i låntag-
ernes ejendomme. 
 
Realkreditobligationer er særligt egnede, hvis 
du har brug for et løbende afkast og ønsker en 
investering, der giver lidt mere i rente end 
statsobligationer. Du skal være opmærksom 
på, at de kvartalsvise udtrækninger kan svinge 
meget fra termin til termin. 
 
Erhvervsobligationer 
Det er blevet mere almindeligt, at store virk-
somheder udsteder obligationer, når de har 
behov for at låne penge.  
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Erhvervsobligationer giver ofte et større afkast 
end f.eks. statsobligationer, da risikoen for at 
låntager ikke kan betale lånet tilbage typisk er 
højere. Hvis en virksomhed kommer i økonom-
iske vanskeligheder, vil obligationen falde i 
kurs.  
 
Der er stor forskel på risikoen ved erhvervs-
obligationer, da de udstedes af både solide og 
mindre solide selskaber.  

Når du skal vurdere risikoen ved en erhvervs-
obligation, kan du hente hjælp i Danske Bank, 
som kan finde oplysningerne via de inter-
nationale kreditvurderingsbureauer, f.eks. 
Standard & Poors eller Moody�s.  
 
Erhvervsobligationer er egnede, hvis du ønsker 
et højere afkast af din obligationsinvestering 
eller som alternativ til aktier i det pågældende 
selskab. Risikoen er, at det kan gå anderledes, 
end kreditvurderingsbureauerne vurderer. 
Derfor anbefaler vi altid, at du spreder din 
investering på en række virksomheder � 
særligt hvis du vælger selskaber med en lavere 
kreditvurdering. 
 
Danske indeksobligationer 
Værdien af en indeksobligation justeres 
løbende ud fra et givent prisindeks. Når du 
køber en indeksobligation, sikrer du dig, at 
prisstigningen ikke udhuler værdien af 
investeringen. Med andre ord opnår du et fast 
realafkast i procent ud over inflationen, uanset 
hvordan inflationen udvikler sig.  
 

Indeksobligationer kan udstedes af et land, et 
realkreditinstitut eller et selskab, og risikoen 
kan derfor være meget forskellig. I Danmark er 
det mest almindelige, at udstederen enten er et 
realkreditinstitut eller en statsgaranteret 
virksomhed, og derfor er risikoen for 
manglende betalinger oftest minimal. 
 
Udenlandske obligationer 
Du kan med fordel købe udenlandske obliga-
tioner, da mange obligationer i fremmed valuta 
giver en høj rente � eller hvis du forventer, at 
valutakursen stiger i forhold til danske kroner.  
 
Du kan også investere i obligationer i fremmed 
valuta for at sprede risikoen.  
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Du skal være opmærksom på, at beskatningen 
af udenlandske obligationer er forskellig fra 
obligationer i danske kroner, fordi kurs-
gevinster og kurstab generelt medregnes. 
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