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1.0 Indledning 

I Danmark er det blevet en folkesport1 at konvertere sit realkreditlån. Det er i dag helt normalt, når man er 

blandt venner og bekendte, at man taler om realkreditlån. De fleste har en klar holdning til, hvilken lånetype, 

de synes, der er den rigtige. Det betyder, at folk i dag er mere villige til at ændre deres lån, hvis de synes, at 

det nye lån, kan give dem en gevinst. Det kan være en gevinst med det samme, men det kan også være en 

samlet gevinst efter en årrække. Dette kan ses på den gennemsnitlige løbetid på lån i Realkredit Danmark, 

der er faldet de senere år. I 2018 er den gennemsnitlige løbetid ca. syv år,2 imens den gennemsnitlige ejertid 

af en bolig er 10 år. Den korte løbetid kan skyldes en ny konvertering, flytning, dødsfald eller førtidsindfrielse 

med kontanter. 

 

1.1 Problemidentifikation 

Konverteringen af realkreditlån sker både op og ned i rente. I øjeblikket er renten den laveste i nyere tid, og 

den lange kuponrente på en 30-årig realkreditobligation er 2%. Det er ikke let at spå om, hvilken vej renten 

skal, men det er svært at forestille sig, at renten kan falde yderligere, således at man kan konvertere ned til 

1% eller 0,5% i rente på en realkreditobligation over 30 år. 

De fleste konverteringer siden 1999 er sket ned i rente. Realkreditlånsrenter er faldet løbende siden 1999 til 

niveauet i dag. I perioden 2004-2009 var der dog et rentehop. Faldet i renterne har til tider gjort, at der har 

været tale om konverteringsbølger3. På baggrund af den nuværende rentesituation, vil den næste 

konvertering fremadrettet med stor sandsynlighed ske op i rente, og hvis renten stiger løbende, vil det måske 

være den første af flere konverteringer op i rente. Senere kan man så forvente rentefald med efterfølgende 

nedkonverteringer. 

Spørgsmålet er, om det er så fordelagtigt at spekulere i at konvertere sit lån, hver gang der er mulighed for 

det. De mange konverteringsbølger kunne tyde på, at rigtig mange danskere finder det attraktivt. 

Kreditforeningerne bruger aktivt tommelfingerreglen4 i deres rådgivning, og er proaktive over for kunderne.  

De fleste oplever at blive kontaktet af deres bank eller realkreditinstitut, så snart deres lån opfylder 

kriterierne for ”tommelfingerreglen” og dermed med anbefaling om, at lånet konverteres. 

                                                           
1 Jævnfør følgende artikel https://www.dr.dk/nyheder/penge/konverteringer-er-en-folkesport fra 2002. 
2 Jævnfør Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark. 
3 Se interview med cheføkonomi i Nykredit Jeppe fra 2016 på http://nyheder.tv2.dk/erhverv/2016-10-04-stor-
konverteringsboelge-i-gang-danskerne-omlaegger-boliglaan-for-milliarder 
4 Tommelfindereglen beskrives senere i opgaven 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/konverteringer-er-en-folkesport
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Der er ingen tvivl om, at realkreditinstitutterne og bankerne mener, at det er en god ide at konvertere, når 

renten ændrer sig. Det er en rigtig god mulighed for realkreditinstituttet for at skabe omsætning i deres 

obligationer, og det er samtidig en meget attraktiv indtægtskilde for kreditforeningen5.  

Denne opgave vil derfor beskrive og analysere processerne omkring konvertering af realkreditlån, samt 

belyse, hvilken løsning man, som låntager, skal vælge, for at optimere sine muligheder for kursgevinst og lav 

ydelse over en periode. Til brug for dette bruges realkreditinstitutternes/bankernes tommelfingerregel.  

Der er samtidig en del uvildige rådgivere på området, der mener at have konverteringsmodeller, der kan 

optimere kundernes gevinst yderligere i forhold til tommelfingerreglen. For at belyse dette, vil jeg inddrage 

en model fra en uvildig rådgiver. 

 

1.2 Problemformulering 

 Hvilken gevinst har det givet at følge bankernes tommelfingerregel om konvertering i perioden 1999-

2017, sammenlignet med at beholde et obligationslån i perioden. Der regnes både med og uden 

afdrag. 

 Hvilken forskel ville det have givet, hvis man havde fulgt en uafhængig rådgivers vejledning om 

konvertering i perioden 1999-2017. Der regnes både med og uden afdrag. 

 Hvilken gevinst vil tilføjelsen af Flexlån® i konverteringsstrategien have for gevinsten set i forhold til 

periode 1999-2017. Der regnes både med og uden afdrag. 

 Hvilken gevinst vil det give at følge bankernes tommelfingerregel om konvertering ved et stigende 

rentescenarie i perioden 2018-2024 i forhold til et rentetilpasningslån. Der regnes både med og uden 

afdrag. 

 

1.3 Metodebeskrivelse 

Jeg vil kort beskrive dansk realkredit, én-til-én sammenhængen. Jeg vil kort beskrive de forskellige låntyper 

samt forskellen på konverterbare- og inkonverterbare obligationer. Jeg vil beskrive call-optioner samt den 

indbyggede call-option i konverterbare obligationer. 

                                                           
5 Uddybes senere i opgaven. 
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Jeg vil beskrive solvensbehovet samt kapitalgrundlaget. Jeg vil beskrive de tiltag, der har været fra dansk og 

EU's side, for at øge kravet til realkreditinstitutternes solvensbehov, for at gøre dem mere robuste til dårlige 

tider.  

Jeg vil beskrive begrebet varighed samt konveksitet. Jeg vil beskrive Taylors model og forsøge at bruge denne 

til beregning at beregne indfrielseskursen ved en rentestigning. 

Jeg vil beskrive tommelfingerreglen samt lave et telefoninterview med en uvildig rådgiver. Jeg vil beskrive 

den uvildige rådgiver, der er valgt, og komme ind på baggrunden for valget. Jeg vil komme ind på fordele og 

ulemper i forbindelse med at benytte en uvildig rådgiver. Til brug for beregning af den uvildige rådgivers 

løsning indhentes dennes model for konvertering. Omkostninger til den uvildige rådgiver antages at være kr. 

16.000, som svarer til er merpris på kr. 4000 i forhold bankerne. Dette skyldes, at Danske Bank tager 4000 kr. 

for at formidle et lån til Realkredit Danmark, imens RealRåd tager kr. 8000. Omkostningerne er ens for alle 

typer af omlægninger.  

Mine beregninger vil tage udgangspunkt i et lån med en kursværdi på kr. 2.500.000 og en løbetid på 30 år. 

Der tages udgangspunkt i renten den 01-09-1999. Der tages udgangspunkt i kvartalsvise ydelser. I 

beregningerne med afdragsfrihed vil ydelsen blive beregnet årligt. Det antages i opgaven, at låntager har frit 

lånevalg, og derfor ikke er begrænset af den nye lovgivning, der trådte i kraft 01-01-2018. 

Til brug for beregninger på obligationslån er brugt Realkredit Danmarks ”officielle kurs alle handler” på 

omlægningsdatoen. Kurslister før 01-01-20026 er ikke tilgængelige. Alle kurser før dette er fundet via 

værdipapiroplysninger i Danske Banks system ”centrale systemer”. Jeg har vedlagt kurserne fra 2002 og frem 

som en Excel fil. 

Til brug for beregningerne på rentetilpasningslån, er der brugt de korte rentetilpasningsrenter fra Realkredit 

Danmark pr. 1. januar hvert år gældende et år frem7. Ved optagelse af rentetilpasningslån midt i perioden, 

er renten og kursen8 der bruges, baseret på dagsrenten mandagen i den uge omlægningen foretages. Dette 

skyldes, at jeg ikke har kunne indhente daglige renter for hele perioden.  

Omkostninger i forbindelse med omlægningen antages at være kr. 12.0009 + kurstab samt kursskæring på 

obligationslån. Kursskæringen, der bruges i hele perioden på obligationslån, er 0,25 point10. Kursskæringen 

                                                           
6 Kurslisterne er givet til mig af Morten Ehlers fra Rates Research i Danske Bank. 
7 Der er Realkredit Danmarks rentefastsættelse på renteauktionen på deres FlexLån® F1 og kan ses i excelarket 
”kontantlånsrenter og kurser”. 
8 De ugentlige Flexlånsrenter i perioden er vedlagt i excelarket under fanebladet ”Kort rente historisk” og er udleveret 
af Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark 
9 Gennemsnitlig omkostning for et lån i Realkredit Danmark jævnfør boligspecialist i Danske Bank Jan Møller Jensen. 
10 Realkredit Danmarks kursskæring for lån med fast rente. 
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har ikke været ens i hele perioden, men det har ikke været muligt at indhente historisk data. Omkostningerne 

dækker omkostninger til banken, kreditforeningen og staten. Omkostninger er ens for alle typer af 

omlægninger. 

Jeg vil anvende følgende strategi omkring konvertering ved tommelfingerreglen:  

Der konverteres op i rente, når kuponrenten er steget med 2%, samt når kursen er minimum 99 på det nye 

lån. Der lægges ikke om, så snart kursen er under 100 i en nyåbnet serie. Dette skyldes betænknings- og 

reaktionstid hos både kunden og realkreditinstituttet. Jeg har regnet med mindst 14 dage, fra serien åbner. 

Der konverteres ned i rente, når den nye obligation rammer kurs 97,5. Lånet lægges om samme dato, og der 

betales differencerenter frem til næste termin, således at det gamle lån indfries til kurs pari. Denne løsning 

er valgt, da det er billigere at betale differencerenter, der er fradragsberettiget, end en lang fastkursaftale 

frem i tiden. Denne metode er også Danske Banks anbefaling til kunderne11. 

På grund af det meget lave renteniveau udsteder realkreditinstitutterne fra 2012 og fremefter halve 

kuponrenter på obligationslån. I denne periode accepteres 1,5% forskel i kuponrente ved konverteringer. 

Kursreglerne for konvertering skal stadig være opfyldt. 

Til brug for beregning af differencerenter bruges Realkredit Danmarks genplaceringsrente i perioden. 

Genplaceringsrenten i hele perioden er vedlagt i excelarket. 

Ved en skrå konvertering, konverteres der til en fast rente, når renten har nået bunden, og kurserne er højest. 

Der konverteres til et rentetilpasningslån, når renten har nået toppen. 

 I forbindelse med konvertering fra fast rente til rentetilpasningslån vil der blive konverteret i løbet af året. 

De to indfrielsesmetoder er beskrevet i opgaven. Der vil ved indfrielse af rentetilpasningslån blive taget 

stilling til, hvilken metode der er billigt. Ved køb af obligationer tillægges der 0,1 kurspoint12 i kursskæring.  

Der konverteres, når de beskrevne betingelser er opfyldt. Ved brug af tommelfindereglen tages der ikke 

hensyn til, om renten fortsætter med at stige eller falde efter konverteringen, og om det derfor kunne være 

mere fordelagtigt at vente med at konvertere.  Ved de skrå konverteringer tages der hensyn til, om det kunne 

være fordelagtigt at vente med en omlægning.  

Der regnes på både lån med og uden afdrag. Dette gælder for tommelfingerreglen, den uvildige rådgiver samt 

de skrå konverteringer. 

                                                           
11 Jævnfør Jan Møller Jensen, boligspecialist i Danske Bank. 
12 Det er er Realkredit Danmarks tillæg ved indfrielse før tid. 
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Til brug for beregning af lånets bidragssats bruges Realkredit Danmarks satser for en ejendom med 80% 

belåning. Da bidragssatserne har ændret sig en del siden slutningen af 2012 bruges følgende bidragssatser 

de enkelte år: 

I perioden 1999-2012 bruges samme bidragssats på alle lånetyper. Der bruges 0,575%. I slutningen af 2012 

begynder de forskellige kreditforeninger at differentiere deres bidragssatser i forhold til de forskellige 

lånetyper samt et pålægge et tillæg til bidragssatsen for afdragsfrihed på lånet. 

I periode 2013-2016 bruges der 0,6812% for obligationslån med afdrag samt 1,0064% for obligationslån med 

afdragsfrihed. For F1 lån med afdrag bruges 0,8564% og for F1 lån med afdragsfrihed bruges 1,1816% 

I perioden fra 2017 og frem bruges der en bidragssats for obligationslån med afdrag på 0,6812% og 1,0064% 

for obligationslån med afdragsfrihed. I beregningerne med F1 lånet med afdrag bruges en bidragssats på 

1,1064% og for F1 lånet med afdragsfrihed bruges 1,4316%13. Bidragssatserne har ikke været ændret siden 

oktober 2016 hos Realkredit Danmark. 

Jeg vil i mine beregninger for nettoudgiften de enkelte år bruge en fradragssats på 33% for renteudgifter. 

Dette har være fradragssatsen i en lang periode. Fradragsretten har ikke være ens i hele perioden, da 

Pinsepakken fra 1998 nedsatte rentefradraget til 33% fra 2001. Fradragsretten for renteudgifter over kr. 

50.000 pr. person har siden 2011 været faldende, og vil i 2019 have en gennemsnitlig værdi på 25,6%14.  

Da beregningerne skal foregå i nutidsværdi (2018) tilbagediskonteres ydelserne. År 2017 tilbagediskonteres 

med et år og år 1999 tilbagediskonteres med 19 år. Det er den samlede årlige ydelse, der tilbagediskonteres, 

så der tages ikke højde for, at ydelsen betales løbende hen over året. Nettoværdien af differencerenterne 

fratrækkes nettoudgiften til ydelserne inden der diskonteres. Diskonteringsrenten, der anvendes for de 

enkelte år, er valgt på baggrund af inflationen i det enkelte kalenderår15.  

Jeg vil beregne, om det er tommelfingerreglen eller et rentetilpasningslån, der er mest optimalt at benytte, 

hvis vi i de næste 6 år ser et stigende rentescenarie. Jeg vil regne med en parallelforskydning af rentekurven 

i opadgående retning. Renten vil være uændret i år 1 (2018), imens renten vil stige med 0,5% i 2019, 2020, 

2021 samt 2022. I 2023 vil renten være uændret. 

                                                           
13 Realkredit Danmarks bidragssatser gældende 3. januar 2018 fra hjemmesiden http://rd.dk/PDF/Privat/Prisblad-
privat.pdf 
14 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2018 
15 Inflationen hen over perioden er taget fra Danmarks statistik via www.statistikbanken.dk 
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1.4 Afgrænsning 

Jeg vil i opgaven ikke beskrive regler for kreditvurdering samt lånegrænser i forskellige boligtyper i 

kreditforeningen. Beregningerne og priserne omhandler kun privatkunder. Den lavere fradragsret for 

renteudgifter over kr. 50.000 er ikke med i mine beregninger. 

Konvertering fra ét lån til et andet lån med en kortere løbetid, eksempelvis fra et lån med 25 års løbetid til et 

20-årigt lån, vil ikke blive beskrevet og gennemgået. 

Der er realkreditinstitutter og banker, der giver deres kunder penge retur, for at kompensere for de stigninger 

der har været i bidragssatsen. Disse tiltag er ikke medregnet og vil ikke blive beskrevet i opgaven. 

De nye regler for boligfinansiering, der trådte i kraft 01-01-2018 vil ikke blive gennemgået i denne opgave.  

Beskrivelse af RO, SDRO og SDO vil ikke blive gennemgået i opgaven.  

Realkredit Danmarks lånetype FlexLife® vil ikke blive gennemgået. 

Jeg vil ikke beskrive putoptioner samt de forskellige former for optioner, der findes. 

Udlandets syn på danske realkreditobligationer vil ikke blive gennemgået. Det gælder blandt andet rating 

bureauers syn på rentetilpasningslån.  

Rentetrigger ved auktioner samt krisehåndteringsdirektivet (BRRD) vil ikke blive gennemgået. 

Finanstilsynets muligheder ved brud på tilsynsdiamanten, vil ikke blive gennemgået.  

Jeg vil ikke komme ind på hvordan kapitalgrundlaget samt de risikovægtede aktiver beregnes. 

Andre fortolkninger af varigheden som kronevarighed vil ikke blive gennemgået i opgaven. Derudover vil OAr, 

OAS, OAD samt MOAD ikke blive beskrevet i opgaven.  

Jeg har valgt ikke at sammenligne mine beregninger med muligheden for at have haft et F1 lån i hele 

perioden. Dette er ikke en konvertering, men bare en løbende udskiftning af renten på det samme lån. 

 

2.0 Dansk realkredit 

Dansk realkredit går tilbage til 1797. Den bygger på, at realkreditinstitutterne er specialbanker, der kun må 

yde lån imod sikkerhed i fast ejendom. Modellen sikrer, at der er én-til-én sammenhæng mellem lån og 

obligationer. Modellen er på denne baggrund unik i forhold til resten af verden.  
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2.1 Én-til-én sammenhængen 

Én-til-én sammenhængen betyder, at realkreditinstituttet fremskaffer penge til et lån, ved at sælge 

obligationer, der svarer til lånets karakteristika. Det er derfor løbetiden, lånetypen og afdragsprofilen, der er 

afgørende for, hvilken obligation der sælges. Da realkreditinstitutterne yder nye lån hver dag, udstedes der 

derfor også nye obligationer hver dag. Dette kaldes tap-udstedelse. Realkreditinstitutterne kan også vælge 

at udstede en større mængde obligationer uden der sker udbetaling af lånet med det samme. Det kaldes 

blok-udstedelser, men det bruges kun i et begrænset omfang. 

Den helt unikke sammenhæng mellem obligationer og lån giver låntager nogle meget fordelagtige vilkår: 

- Der er gennemsigtige låneomkostninger. De samlede løbende omkostninger består af renter og 

afdrag, samt et bidrag til kreditforeningen. Derudover betaler man oprettelsesomkostninger. 

Obligationerne er noteret på en børs, således at man daglig kan aflæse kursen. Det gælder både for 

eksisterende og nye obligationer 

- Den pris, der betales for det nye lån, er ikke bestemt af realkreditinstitutterne men af markedet. 

Dette skyldes, at obligationerne handles på en børs, og renten på lånet bestemmes af kursen på 

obligationerne 

- Der er for låntager helt unikke indfrielsesmuligheder. Låntager kan altid købe obligationerne til 

markedskursen og levere dem retur. Det betyder i praksis, at det er markedet, der bestemmer prisen. 

Der skal derfor ikke forhandles med kreditforeningen om disse ting 

- Såfremt at låntager betaler sine terminer til tiden og ikke misligholder sit lån, kan realkreditinstituttet 

ikke opsige lånet 

Systemet sikrer på den måde, at realkreditinstituttet fjerner risikoen for, at realkreditinstituttet taber penge 

som følge af ændrede renter i markedet. Risikoen er fjernet, da realkreditinstitutterne kun skal betale den 

Figur 2.1 Kilde:Karsten Poul Jørgensen, Tema 10 slide 27 
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mængde renter og afdrag til obligationsejerne, som de selv har modtaget fra låntager. Der er dog en risiko 

for, at låntager ikke betaler16 

Dansk realkredit er underlagt lovgivning. De væsentligste rammer i lovgivningen er: 

- Der ydes lån med sikkerhed i fast ejendom. Der er fastlagte rammer for lånegrænsen ud fra en 

vurdering af ejendommen. Vurderingen skal følge Finanstilsynets regler herom 

- Der er fastsatte grænser for løbetider og afdragsfrie perioder på lånene 

- Realkreditinstitutterne skaffer penge til udlån ved at sælge obligationer 

- Ejerne af obligationer er sikret en særlig status, hvis realkreditinstituttet skulle gå konkurs, og derfor 

er det meget usandsynligt, at investor ikke får sine penge igen. Dette er aldrig sket før 

 

2.2 Lånetyper 

Der findes i dag tre typer realkreditlån.  

- Lån med fast rente 

- Rentetilpasningslån 

- Lån med variabel rente. Disse lån findes med og uden renteloft 

Alle tre lånetyper kan være med eller uden afdrag. Fælles for alle lån er, at det er en hyldevare. Det betyder, 

at man ikke kan tage et realkreditlån og tilpasse det til den enkelte kundens behov17. Man skal derfor finde 

ud af, hvilket behov kunden har fremover, og derefter finde den lånetype der passer bedst. 

 

2.2.1 Fast rente 

Lån med fast rente betragtes af mange som det klassiske lån. Løbetiden på disse lån kan variere fra 10 til 30 

år. Serierne udstedes således, at der kan udstedes lån i serien i 3 år. Der var sidste gang serieskift 01-09-2017. 

Da lånet har en fast rente, kender låntager sin ydelse i hele lånets løbetid18. Låntager har desuden to 

muligheder for at indfri lånet før tid: 

- Låntager kan indfri sit lån til kurs pari (100). Det betyder, at han kan betale gælden tilbage, selvom 

kursen på obligationerne er over 100. Der er med andre ord indbygget en call-option, som låntager 

kan gøre brug af. Obligationerne er derfor konverterbare, da der er sat loft over prisen på indfrielsen. 

                                                           
16 Kreditvurdering og lånegrænser er ikke med i denne opgave 
17 Realkredit Danmark har introduceret FlexLife®, som de mener kan tilpasses kundernes livssituation.  
18 Bidragssatsen kan dog ændre sig og dermed også ændre ydelsen. 
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Lånet kan indfries til kurs 100 fire gange om året. Det er den 01.01, hvor opsigelsen skal ske senest 

31.10 året før, 01.04 hvor opsigelsen skal ske senest 31.01, 01.07 hvor opsigelsen skal ske senest 

30.04, og 01.10 hvor opsigelsen skal ske senest 31.07.  

Hvis lånet indfries efter opsigelsesdatoen men inden terminsdagen, skal der betales 

differencerente19 fra indfrielsesdagen og frem til opsigelsesdagen. 

- Låntager kan også købe obligationer til dagskursen på markedet og levere dem tilbage til 

realkreditinstituttet. Denne måde kaldes også en delivery option. Dette er den foretrukne metode, 

når kursen er under 100. Det vil dog ofte være realkreditinstituttet, der på foranledning af låntager 

køber dem retur. 

De to forskellige indfrielsesmetoder stiller låntager fordelagtigt. Låntager er sikret ikke at blive teknisk 

insolvent, hvis renten falder kraftigt, og kursen stiger til langt over 100, da call-optionen sikrer en maksimal 

indfrielseskurs på 100. Skulle kursen være under 100, kan låntager købe obligationer til under pari og slippe 

billigere end restgælden. 

 

2.2.2 Call-option låntager 

En option er et finansielt instrument, som giver ejeren retten, men ikke pligten til at udføre en bestemt 

handling på et underliggende aktiv. En call-option giver ejeren ret men ikke pligt til at købe det underliggende 

aktiv til den på forhånd aftalte kurs også kaldet strike-kursen, aftalekursen eller exercise-kursen.   

På realkreditobligationer med fast rente er strikekursen 100. Låntager kan derfor indfri sit lån til kurs 100 ved 

at benytte sin call-option. Call-optionen er en amerikansk Bermuda option, da den kun kan benyttes på 

fastlagte tidspunkter – 1. januar, 1.april, 1. juli samt 1. oktober hvert år. 

Call-optionen betales af låntager via et højere rentekrav fra investor. Danske konverterbare 

realkreditobligationer har et rentespænd i forhold til danske statsobligationer der hedder Z-spændet. Z-

spændet består af optionspræmien samt et OAS spænd, og er tilsammen den merrente, investor kræver. 

 

2.2.3 Rentetilpasningslån 

Rentetilpasningslån er lån, hvor renten er fastsat i en kortere periode. Perioden kan være alt fra 1-10 år, men 

de mest populære lån løber mellem et og fem år. Renten udløber sammen med obligationen, og lånet kan 

derfor indfries til kurs 100 ved hver rentetilpasning. Skal man indfri lånet før rentetilpasningsperioden 

                                                           
19 Beregning af differencerente beskrives senere i opgaven. 
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udløber, skal man købe obligationer til kursen på markedet eller betale differencerenter perioden ud. 

Obligationer er med andre ord inkonverterbare. 

I denne opgave ser vi på F1 lånet, der, hvert år i januar, får en ny rente20. 

 

2.2.4 Lån med variabel rente 

Lån med variabel rente består enten af CITA21-renten eller CIBOR22-renten på enten 3 eller 6 måneders basis. 

Begge renter offentliggøres på OMX hver dag. Der findes både lån med renteloft og uden renteloft. Lånet 

med renteloft er lån, hvor man starter med en variabel rente, og hvis renten på lånet når et aftalt niveau, 

stiger renten på ens lån ikke mere. Dette lån giver derfor låntager en tryghed for, at renten ikke stiger til 

mere, end økonomien kan bære. Lån med renteloft er på grund af det nuværende lave renteniveau ikke 

aktuelle, da kursen er over 100. Man kan derfor ikke optage lån i serien. Der findes dog lån uden renteloft, 

der er aktuelle i dag23.  

Indfrielsen af variable lån kan variere, om man har et lån med eller uden renteloft. På lån med renteloft er 

den maksimale indfrielseskurs ikke 100 men derimod 105. Er kursen under 105, kan obligationen købes til 

dagskursen. Disse obligationer er derfor konverterbare. 

På obligationer uden renteloft vil lånet have en fastsat dato i fremtiden, hvor lånet kan indfries til kurs 100. 

Det er ikke hver 6. måned, men er afhængig af løbetiden på den bagvedliggende obligation. I resten af 

perioden kan lånet købes fri til dagskursen. Disse obligationerne er inkonverterbare. 

 

2.3 Afdragsfrihed 

Alle lånetyper hos realkreditinstitutterne kan have afdragsfrihed. Afdragsfriheden blev muligt den 01-10-

2013. Den mest almindelige periode for afdragsfrihed er 10 år. Der findes dog lånetyper med op til 30 års 

afdragsfrihed24. 

Der er i realkreditinstitutterne stor fleksibilitet i forhold til, hvordan låntager ønsker at gøre brug af 

afdragsfriheden. Afdragsfriheden, på lån med fast rente, kan hos realkreditinstitutterne ændres hvert kvartal. 

Det betyder i praksis, at man som låntager får 40 kvartaler med afdragsfrihed på sit lån, og afviklingsforløbet 

                                                           
20 Der findes også rentetilpasningslån, der har rentetilpasning på andre tidspunkter af året. 
21 CITA står for Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average. 
22 CIBOR står for Copenhagen Interbank Offered Rate.  
23 Realkredit Danmark FlexKort® lånet er baseret på den 6 måneders CITA rente 
24 Realkredit Danmarks lån FlexLive® har mulighed for 30 års afdragsfrihed. 
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kan tilpasses ud fra ens økonomiske situation25. Det kan betyde, at man kan stå med en restgæld efter 30 år, 

der forfalder på en gang. 

På rentetilpasningslån kan afdragsfrihed til- og frakobles i forbindelse med en rentetilpasning. Der er på disse 

lån derfor mindre fleksibilitet, da man tidligst kan skifte profil en gang om året. Vælger man et F5 lån, er man 

derfor låst til sin profil i fem år. Der er også her mulighed for at stå med en restgæld efter 30 år. 

På lån med variabel rente kan afdragsfriheden kobles til og fra som på obligationslån. 

 

2.4 Bidragssatser 

Bidragssatserne er en væsentlig indtægtskilde for realkreditinstitutterne. Satserne var i en lang årrække fra 

1992-2011 stort set stabile26. Bidragssatsen var i denne periode ens for alle lånetyper, og der var ikke forskel 

på, om lånet havde afdragsfrihed eller ej.  

I slutningen af 2011, tre år efter finanskrisen, begynder realkreditinstitutterne at hæve deres bidragssatser, 

og der kommer en mindre differentiering mellem de forskellige lånetyper. Bidragssatserne hæves igen ultimo 

2012 og er herefter stabile hen imod ultimo 2016, hvor man begynder at differentiere mellem de korte 

rentetilpasningslån. Det betyder, at F1-F4 lån nu er dyrere end F5. Siden har man ikke ændret noget. 

Stigningerne på sektorniveau er vist i nedenstående graf: 

 

Figur 2.2 kilde: Dansk Realkredit af Erhvervs- og vækstministeriet 4. marts 2016. 

Man kan se ud fra grafen, at stigningerne har været størst på F1 lånet, imens at stigningen på obligationslånet 

er begrænset. Derudover har de fleste realkreditinstitutter pålagt en yderligere bidragssats, såfremt man 

                                                           
25 Det kræver en godkendelse fra realkreditinstituttet, hvert gang afdragsfrihed skal tilkobles. 
26 Der var meget små korrektioner i 1992, 1993 og 1995 i både nedadgående og opadgående retning. Der er tale om 
Realkredit Danmarks bidragssatser. 
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vælger et lån med afdragsfrihed. Hos Realkredit Danmark er tillægget 0,1 %, når den samlede belåning er 

under 60%27, og 0,3252% når den samlede belåning er over 60%. Disse stigninger har skabt vrede blandt 

mange låntager, og der er sågar stiftet en forening, der hedder Fair Bidragssats28. Foreningen kommer med 

gode råd til, hvordan man kan forhandle med sit realkreditinstitut omkring en lavere bidragssats. Der har 

også været partier i Folketinget, der ønskede, at der skulle reguleres ved lov omkring bidragssatserne. Vreden 

skyldes især, at realkreditinstitutterne af mange anses for at være bankernes malkeko i disse tider, hvor 

renten er meget lav, og bankerne taber penge på kundernes indlån29. Realkreditinstitutterne mener derimod, 

at den øgede indtjening er nødvendig for at leve op til de nye skærpede krav i Basel IV30. 

 

2.5 Delkonklusion  

Dansk realkredit er et meget nemt og transparent system, hvor der tages pant i låntagers ejendom. Systemet 

har vist sig at være holdbart i en meget lang periode, uden at et realkreditinstitut er gået konkurs.  Hvis 

låntager misligholder sit lån, vil realkreditten ikke føre tabet videre til långiver, men vil selv have et 

mellemværende med låntager efterfølgende. Realkreditinstitutterne agerer kun mellemled mellem låntager 

og långiver. De udsteder kun de obligationer, der er behov for via tap-metoden.  

Der er stor forskel på, hvordan de forskellige låns indfrielsesvilkår er skruet sammen. På lån med fast rente 

giver call-optionen en helt unik mulighed for at indfri lån til kurs 100, selvom dagskursen er over. Denne 

mulighed findes ikke for lån med en kort rente, hvor indfrielseskursen er lig dagskursen. 

Paletten af lån, der udbydes, er stor. Det betyder, at både låntager og investor skal finde ud af, hvilken risiko 

samt afdragsprofil der passer dem bedst. For låntager er der en ydelsesrisiko, men for investor er risikoen, at 

renteindtægten falder, eller at lånet indfries før tid. Dette kan for investor betyde kurstab eller en 

kursgevinst. På grund af de meget lave rentesatser skal låntager også vælge lån ud fra bidragssatsen, da den 

på rentetilpasningslån udgør den største udgift for låntager31. 

 

                                                           
27 Grænsen gælder for helårsboliger. Satsen er anderledes for fritidshuse. 
28 www.fairbidragssats.dk 
29 Dette skyldes den negative indskudsbevisrente. 
30 Jævnfør artikel https://finanswatch.dk/Finansnyt/Realkredit/Nykredit/article8418012.ece fra 2016. 
31 Med baggrund i de nuværende lave rentesatser. 

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Realkredit/Nykredit/article8418012.ece
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3.0 De nye krav til realkreditinstitutterne 

De danske realkreditinstitutter har siden finanskrisens start oplevet stramninger flere steder fra. Stramninger 

er sket med baggrund i at finanskrisen viste følgende ting: 

- Flere realkreditinstitutter havde ikke tilstrækkelig kapital til at dække deres risiko 

- Flere realkreditinstitutter havde ikke kapital, der var tilstrækkelig tabsabsorberende 

- Der er brug for modcykliske kapitalkravsregler, der tvinger institutterne til at sætte kapital til side 

under højkonjunkturer, så der kan trækkes på denne, når konjunkturen vender 

- Visse banker og realkreditinstitutter er ”to big to fail” og skal polstres ekstra 

- De interne markedsrisikomodeller undervurderede den reelle risiko, hvilket backtesting af 

modellerne afslørede 

Stramningerne er indført både internt i Danmark fra Finanstilsynet samt eksternt fra EU i form af forordninger 

og direktiver.  

 

3.1 Solvens og kapitalkrav 

De danske realkreditinstitutter er underlagt lovgivningen, når det gælder kapitalpolstring. Solvensbehovet er 

et nøgletal for den risiko, penge- og realkreditinstitutter driver deres virksomhed under. Solvensbehovet er 

et procenttal, der ifølge loven mindst skal være på mindst 8%32, men kan være højere afhængig af 

kreditforeningens risikoprofil. De enkelte institutter skal selv opgøre solvensbehovet, som den tilstrækkelige 

basiskapital sat i forhold til de risikovægtede poster. Finanstilsynet kan dog kræve en højere solvens, hvis de 

ikke er enige i realkreditinstituttets egen beregning. Finanstilsynets opgørelse kaldes solvenskravet. 

Beregningen af solvensprocenten er: Solvensprocent = 
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑙𝑎𝑔

𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑣æ𝑔𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 ≥ 8%33. 

Der er fra lovgivningens side klarer regler for, hvordan kapitalgrundlaget skal være. Kapitalgrundlaget består 

af 3 typer af kapital: 

- Egentlige kernekapital skal udgøre minimum 4,5% 

- Hybrid kernekapital skal sammen med Egentlig kernekapital udgøre minimum 6% 

- Supplerende kapital  

                                                           
32 Andresen, side 343 
33 Andresen side 348. 



Nicolai Bidstrup Spliid 
Afgangsprojekt på HD (FR) 

 

17 
 

Egentlig kernekapital, der er den fineste kapital, og Hybrid kernekapital kaldes også A-tier 1. Kapitalerne er 

going kapital og dermed med til at holde virksomheden i live. Supplerende kapital kaldes ansvarlig lånekapital 

eller tier 2 og er gone kapital. Den kommer først i spil når virksomheden er død.  

Kapitalen, der danner kapitalgrundlaget, koster penge. Realkreditinstitutterne er derfor interesseret i at 

holde solvensbehovet nede, for at minimere deres omkostninger. 

Jeg vil nu beskrive, hvilke tiltag der har været og kommer i fremtiden for at øge realkreditinstitutternes 

solvensbehov. 

 

3.2 Tiltag fra EU 

Inden for EU er det Basel komitéen, der kommer med globale anbefalinger vedrørende finanssektoren. Basel-

komitéen er sat i verden for at undgå finanskriser ved regulering af finanssektoren. Den internationale komité 

arbejder på nye retningslinjer for, hvor meget kapital banker og realkreditinstitutter skal have på kistebunden 

til dårlige tider. Basel-komitéens beslutninger har ingen juridisk magt, men udgør standarder for tilsyn og 

retningslinjer, som de enkelte lande forventes at gennemføre. Komitéens anbefalinger har først 

konsekvenser for de danske realkreditinstitutter, når EU laver Basel-komitéens anbefalinger om til lov. Der 

kan indføres både direktiver (CRD), som først skal implementeres i dansk lovgivning, før det har virkning. Det 

kan dog også implementeres som en forordning (CRR), hvilket betyder, at det har retsvirkning med det 

samme i hele EU. 

I 2007 blev Basel II med CRD indført. Her indførte man de tre søjler, interne modeller til kreditrisiko samt 

man pålagde kapitalkrav til operationel risiko. Se figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Andresen side 342. 
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Bunden i diagrammet forestiller Basel komitéens udspil, der herefter udmønter sig i direktiver og 

forordninger fra EUs side. Disse implementeres i national lovgivning og har herefter effekt i den danske 

finanssektor, der til sidst vil give en stabil realkredit- og banksektor. 

Søjle 1 repræsenter de minimumskrav, der er til institutterne inden for markedsrisiko, kreditrisiko og 

operationel risiko. Der findes inden for hver gruppe forskellige opgørelsesmetoder. Institutterne skal i søjle 

1 have et solvensbehov på minimum 8%.  

Søjle 2 giver Finanstilsynet mulighed for at diktere et højere individuelt solvensbehov end det, som instituttet 

selv er kommet frem til. Instituttet skal selv fastlægge et individuelt solvensbehov, der ikke må være mindre 

end 8%.  

Søjle 3 skal sikre, at der er åbenhed omkring hvilke metoder, der anvendes til opgørelsen af ens kapitalkrav. 

Med CRD åbnede man op for at institutterne kan bruge interne modeller til opgørelsen af kreditrisikoen samt 

introducerede regler omkring kapitalkrav til operationel risiko. Derudover skal der laves en risikorapport, 

hvor det fremgår, hvilke metoder, der er anvendt til opgørelserne. 

I 2009 kommer der harmonisering omkring regler for hybrid Kernekapital34.  

I 2010 kommer der ændringer til kapitalkrav til handelsbeholdningen, samt der kommer nye vægte på 

sekuritiseringer35.   

I 2013 blev Basel III med CRR/CRD IV vedtaget med virkning fra 2014. Disse blev indfaset løbende fra 2015-

2018. Det er en blanding af direktiver og forordninger, som skal øge kapitalkravene markant for institutterne. 

Det indeholder blandt andet36: 

- Krav til kontracyklisk buffer, der opbygges i gode tider og tages i anvendelse i dårlige tider 

- Krav til systemvigtige institutter. De er de såkaldte SIFI-institutter, der pålægges et højere kapitalkrav 

afhængig af størrelsen i økonomien 

- Mulighed for at pålægge institutterne en række midlertidige strengere krav end kravene i CRR/CRD 

IV for at imødegå opbygning af systemisk risiko i sektoren 

- Krav til god selskabsledelse 

- Strengere krav til aflønningspolitikken i institutterne 

- Krav om en whistleblower ordning 

                                                           
34 Andresen, side 347. 
35 Andresen, side 347. 
36 Jævnfør https://em.dk/arbejdsomraader/det-finansielle-omraade/eus-finansielle-regulering/kapitalkravsreglerne. 
Der er ikke årstal på artiklen. 

https://em.dk/arbejdsomraader/det-finansielle-omraade/eus-finansielle-regulering/kapitalkravsreglerne
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- Tilsynskontrol med institutternes gearing, som angiver andelen af kapital i forhold til udlån. 

- Strengere krav til likviditeten. Det er Liquidity Coverage Ratio37 (LCR) målet, som er den kortsigtede 
likviditets mål over 30 dage. LCR er indført for SIFI institutter fra 2018. Danske 
realkreditobligationer har fået status som likvide højkvalitetsaktiver – dog med et haircut 
Ligningen for LCR er:  
 

𝐿𝐶𝑅 =
𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒 ℎø𝑗𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝐴𝑓𝑙ø𝑏 𝑎𝑓 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑛æ𝑠𝑡𝑒 30 𝑑𝑎𝑔𝑒
≥ 100% 

 

- Det langsigtede likviditetsmål hedder Net Stabile Funding Ratio38 (NSFR) og skal dække over en tre 

måneders periode. NSFR forventes godkendt i EU juni 2018 

NSFR = aktiver (krævet stabil finansiering) overfor passiver (faktisk stabil finansiering).  

Kræves stabil finansiering, er langsigtede udlån over to år. På baggrund af dette vil F1-lån få det 

svært, hvis NSFR indføres i den nuværende form. 

Ligningen er:  

𝑁𝑆𝐹𝑅 =  
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐾𝑟æ𝑣𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
≥ 100% 

 

Efter indførelsen af Basel III forventer, man at Jyske Bank vil have følgende stigning i kapitalkravene:

 

Figur 3.2 Kilde: Andresen side 351. 

Figuren viser, at der fra tidligere og frem til 2019 er pålagt Jyske Bank at have en betydelig større 

kapitalbuffer. Kravet er faktisk 57% større. 

                                                           
37 Den finansielle virksomheds risikostyring, lektion 13 slide 10. 
38 Den finansielle virksomheds risikostyring, lektion 13 slide 10. 
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I 2019 skulle alle ting gerne være indført for alle institutter. Det stopper dog ikke her, da der allerede er et 

Basel IV på vej. Der er endnu ikke vedtaget noget endnu, da det hele stadig er et udspil. Der udføres stort 

lobbyarbejde fra den danske stats side samt fra realkreditinstitutterne, om at få lempet de krav der lægges 

op til. Man forventer først at kunne sige noget om, hvordan Basel IV kommer til at se ud i løbet af 2019.  

Det er især de nye regler til gulvkrav, der skræmmer hele sektoren i Danmark. Gulvkravet betyder, at de 

danske realkreditinstitutter skal sætte ekstra egenkapital til side i forhold til i dag.  

De fleste realkreditinstitutter bruger IRB39 metoden til udregning af deres kapitalkrav. Denne beregning 

sænker risikovægten på realkredit til ca. 12,5%. Bruger de ikke en IRB metode, skal de beregne en vægtning 

på realkredit ud fra standardmetoden, der siger 35%. Ud af det beløb der fremkommer, skal de herefter 

reservere solvenskravet på 17%. 

Beregninger for et lån på kr. 1 million kunne være følgende i dag: 

Kapitalkrav: (1.000.000*0,125) *0,17    =   21.250 kr. 

De nye gulvkrav er nu, at der minimum skal tilsidesættes 72,5% af basismetoden. Basismetoden er 35% og 

lig med 350.000 kr. og 72,5% heraf er 253.750 kr. Heraf skal der sættes 17% til side. 

Beregning fremadrettet: 

Nye kapitalkrav: ((0,35*1.000.000) *0,725) * 0,17    =   43.138 kr. 

Der skal derfor fremover tilsidesættes over dobbelt så meget kapital. Erhvervs- og Vækstministeriet har lavet 

følgende oversigt over solvenskravet fra 2016 med de nye gulvkrav: 

 

Figur 3.3 Kilde Fakta om Dansk Realkredit fra 4. marts 2016 udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet. 

                                                           
39 En intern beregningsmodel. 
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Det er helt tydeligt, at de nye gulvkrav kommer til at ramme de danske realkreditinstitutter hårdt. 

Lovgivningen er dog ikke lavet for at ramme dansk realkredit, men er tilpasset de rigtig store SIFI institutter 

over hele verdenen. Forskellen er dog at de store SIFIér, har en helt anden spredning af deres aktiviteter på 

forskellige kreditmæssige områder. De store danske realkreditinstitutter, er også SIFI institutter, men har kun 

realkreditobligationer, som deres område og derfor ikke samme spredning på risikoen. Det er derfor, at der 

nu er et stort arbejde i gang for at lempe kravene til dansk realkredit. Man forventer at de nye reguleringskrav 

skal implementeres fra 2022 og frem til 2027. 

 

3.3 Tiltag fra Finanstilsynet i Danmark 
Finanstilsynet har lavet en tilsynsdiamant inden for realkreditområdet. Diamanten skal bruges som et 

pejlemærke for Finanstilsynet, for at se om der er nogle realkreditinstitutter, der skal holdes ekstra godt øje 

med. Tilsynsdiamanten er implementeret i 2018. Retningslinjerne for lån med kort funding og afdragsfrihed 

vil først gælde fra 2020. Diamanten har sat nogle retningslinjer op i forhold til, hvor tilsynet mener, at der er 

behov for at gøre en ekstra indsats, eller hvor man skal være ekstra opmærksom som branche. 

Tilsynsdiamanten ser ud, som følger: 

 

Figur 3.4 er fra Tema 10 boligøkonomi side 36 af Karsten Poul Jørgensen forår 2017. 

 Udlånsvækst betyder, at væksten i udlån i segmenter skal være mindre end 15% p.a  

 Låntagers renterisiko betyder, at andelen af lån hvor LTV40 overstiger 75%, og hvor renten er låst i 

mindre end to år, skal være mindre end 25%. Dette gælder kun lån til private og 

boligudlejningsejendomme 

                                                           
40 Loan to Value. Man kan også bruge ordet belåningsgrad, eller hvor mange procent ejendommen er belånt i forhold 
til værdien. 
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 Afdragsfrihed betyder, at andelen af afdragsfrie lån, der ligger over 75% af lånegrænsen, skal være 

mindre end 10% af det samlede udlån. 75% af 80% = 60%. Det er altså afdragsfrie lån i ejendomme, 

der har en LTV over 60%, der er med i beregningerne uanset, hvor de ligger i prioritetsrækkefølgen 

 Begrænsning af lån med kort funding betyder, at andelen af udlån, der refinansieres, skal pr. kvartal 

være mindre end 12,5% af den samlede udlånsportefølje og årligt mindre end 25% af 

udlånsporteføljen 

 Store eksponeringer betyder, at summen de 20 største eksponeringer skal være mindre end 

instituttets egentlige kernekapital 

Det ser generelt godt ud for realkreditinstitutterne for at overholde diamanten. Det burde være muligt at 

leve op til de fleste forhold. Det er faktisk kun forholdet omkring afdragsfrihed, der ser ud til at kunne blive 

problematisk41.  

Derudover er der lavet tiltag omkring køb af ejerbolig for private, hvor køber skal bidrage med minimum 5% 

af købesummen i egenfinansiering, samt betale eksterne omkostninger42. Derudover skal likviditeten ved køb 

af erhvervsejendomme skal være positiv. 

 

3.4 Delkonklusion 

Kapitalgrundlaget koster penge for realkreditinstitutterne. De er derfor interesseret i at holde deres 

solvensbehov og dermed en del af omkostningerne nede. Der har dog været en del tiltag fra EU og fra 

Finanstilsynets side for at få dansk realkredit til at stå stærkere, hvis en ny krise skulle ramme Danmark eller 

hele verden. Dette har betydet, at der er pålagt en del nye krav til institutternes solvensbehov. 

Finanstilsynets har med diamanten samt 5% reglen lavet nogle retningslinjer, der kan være med til at holde 

dansk realkredit sund i fremtiden. Diamanten kræver ikke ekstra kapital hos kreditforeningerne, men kan 

begrænse dem i forhold til selv at kunne vælge til hvem og hvilke typer af realkreditlån, de vil tilbyde. 

Basel III og Basel IV vil helt sikkert være med til at polstre de danske realkreditinstitutter endnu bedre. 

Polstring koster ekstra kapital på bundlinjen, og ekstra kapital koster penge. Der er fra aktionærernes side et 

krav om et højt og stabilt afkast, så der er kun låntagerne tilbage til at betale. De kommer til at betale via en 

højere bidragssats på deres lån samt øgede gebyrer ved låneomlægning og låneoptagelse. Bidragssatserne 

er allerede steget betydeligt de senere år – også inden at vi kendte til Basel IV. Vi kender dog ikke helt 

                                                           
41 Karsten Poul Jørgensen, undervisning på 2. semester HDFR foråret 2017 i boligøkonomi. 
42 Eksterne omkostninger dækker omkostninger til skøde, juridisk rådgiver og ejerskifteforsikring. 



Nicolai Bidstrup Spliid 
Afgangsprojekt på HD (FR) 

 

23 
 

udformningen af Basel IV endnu og ved derfor ikke helt, hvor hårdt de danske realkreditinstitutter vil blive 

ramt. Spørgsmålet er derfor om de tidligere bidragsstigninger har været en dårlig undskyld for at tjene flere 

penge nu, eller om der i fremtiden vil blive brug for en langt større polstring end i dag. Dette finder vi først 

ud af, når vi kender de nye krav til dansk realkredit. 

 

4.0 Varighed 
Varigheden er det foretrukne risikomål for en obligations kursfølsomhed over for renteændringer. Hvis 

renten stiger, vil kursen falde og, hvis renten falder, vil kursen stige. Varigheden på obligationer med lang 

løbetid er typisk større end for obligationer med kort løbetid.  Dette skyldes, at der er flere fremtidige cash 

flows43 på obligationen, der vil blive ramt af renteændringen. Varigheden er ikke proportional med løbetiden. 

En 10-årig obligation har ikke fem gange så høj varighed som en 2-årig obligation. Dette skyldes, at 

renteændringen ikke påvirker de sidste cash flows så meget, som de påvirker de første cash flows. 

Varigheden er mindre på obligationer med en høj kuponrente end på obligationer med en lav kuponrente.   

Der findes fire typer af obligationer: 

 Annuitetslån 

 Serielån  

 Stående lån 

 Nulkuponobligationer 

Varigheden er størst på det stående lån og mindst på serielånet. På nulkuponobligationerne er varigheden 

altid lig med løbetiden, men på de andre obligationer vil varigheden altid være lavere end løbetiden. 

Varighed serielån < Varighed annuitetslån < Varighed stående lån < Varighed nulkuponobligationer
44

 

 

4.1 Macaulay-varighed 
Macaulay (D45) varigheden angiver den procentvise ændring i obligationens nutidsværdi ved en ændring på 

1% i rentefaktoren (1 + r). Beregningen af varigheden tager udgangspunkt i den pågældende obligations 

                                                           
43 Ydelse betaling på obligationen, der kan bestå af både renter og afdrag. Der regnes ikke med bidragssatsen, da det 
kun er mellem låntager og långiver. 
44 Linjen er inspireret af Christensen, side 92 
45 D er udtrykket for det engelske ord for varighed duration, og vil være den matematiske betegnelse af Macaulay-
varigheden i opgaven 
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betalingsrække. Dette betyder, at varigheden også kan udtrykke den gennemsnitlige løbetid, da varigheden 

tager hensyn til betalingernes placering i tidsrækken. Macaulay (D) måles i år, og er også et udtryk for, 

hvornår der igen er break even i långivers obligationsinvestering. Macaulay antager dog, at alle skift i 

rentekurven sker parallelt, hvilket er en udfordring, da det sjældent forholder sig sådan. 

Macaulay kan beregnes, som følger46: 

Hvor t er lig med tiden på ydelsen og wt angiver nutidsværdien af cash flowet på tidspunkt t i forhold til den 

samlede nutidsværdi af obligationens cash flow. PV er lig med kursen i dag og r er den effektive rente på 

obligationen. 

Wt = 
𝑦𝑡∗(1+𝑟)−𝑡

∑ 𝑦𝑡 
𝑁
𝑡 ∗(1+𝑟)−𝑡    

 hvor at summen af wt er lig med 1 

 Y er lig med ydelsen på tidspunkt t 

 r er obligationens effektive rente 

Typisk er man ikke interesseret i at kende rentefaktoren (1 + r), men derimod at kende effekten af en ændring 

i den effektive rente(r). 

 

4.2 Modificeret varighed 
For at opnå et bedre billede af, hvordan kursen på obligationer vil reagere ved en ændring i den effektive 

rente, arbejder man med modificeret varighed (MD47). Modificeret varighed angiver den procentvise ændring 

i obligationskursen ved en ændring i den effektive rente på 1% point. 

MD =   
𝐷

1+𝑟
  

Modificeret varighed er altså Macaulay varighed korrigeret for 1 + den effektive rente. 

                                                           
46 Formel er kopieret fra undervisningsplancher i investeringsrådgivning HDFR efteråret 2016 med Thomas Peter 
Clausen.  
47 I beregninger og ligninger vil MD være udtrykket for modificeret varighed.  
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Både den modificerede varighed og Macaulay varigheden er linære. Dette er dog ikke korrekt, da man ved, 

at kursen på en obligation og obligationens effektive rente er konvekse. Det betyder, at det er en ikke-linær 

sammenhæng48. Den ikke-linære sammenhæng betyder, at kursstigningen ved et rentefald er større end 

kursfaldet ved den samme rentestigning. For at kunne beregne en mere nøjagtig kursændring, skal man 

derfor inddrage konveksiteten. 

 

4.3 Konveksitet 
Konveksiteten udtrykker den forskel, der er mellem den korrekte procentvise ændring i kursen, og den 

kursændring som Macaulay varigheden angiver.  Ligesom varigheden er konveksiteten kun designet til at 

håndtere renteændringer, der sker som en parallelforskydning. For inkonverterbare obligationer vil 

varigheden altid være positiv, men for konverterbare realkreditobligationer, kan der være situationer, hvor 

konveksiteten er negativ.  

Nedenstående figur viser, hvordan konveksiteten virker i praksis. 

 

Figur 4.1 Christensen, side 100. 

På billedet kan man se, at hvis renten stiger fra 3% til 3,5%, vil varigheden beregne et kursfald fra kurs 100 til 

kurs 97. Hvis man inddrager konveksiteten, vil kursen falde fra kurs 100 til kurs 98. Konveksiteten er altså 

forskellen mellem det teoretiske kursfald og det beregnede kursfald.  

Konveksiteten (C)49 kan beregnes som: 

 

                                                           
48 Christensen, side 100. 
49 Konveksiteten vil i ligninger og beregninger blive skrevet som C i opgaven 
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eller 

 ∑ 𝑡 ∗ (𝑡 + 1) ∗ 𝑤𝑁
𝑡 t 

På nedenstående billede kan man se, at hvis man samler konveksiteten og varigheden i ét, er man meget tæt 

på den faktisk ændring i kursen. Der vil dog stadig være fejl i beregningen, der vil betyde, at man kommer til 

at undervurdere kursfaldet ved en rentestigning samt kursstigningen ved et rentefald. 

 

 

Figur 4.2 Christensen, side 103 

 

4.4 Varighed på realkreditobligationer 
Jeg har nu gennemgået, hvordan man beregner varighed og konveksitet, men disse beregninger kan ikke 

bruges alene til at beregne varigheden på en realkreditobligation.  Dette skyldes realkreditobligationens call-

option, der giver låntager muligheden for at tilbagebetale lånet til kurs 100. Denne konverteringsret har stor 

betydning for prisfastsættelse af konverterbare realkreditobligationer. Hvis låntager ønsker at gøre brug af 

optionen (kursen er over 100), skyldes det et rentefald. For investors synspunkt betyder det et større afdrag 

her og nu, der giver en ændret tilbagebetalingsprofil på obligationen, og dermed en ændret effektiv rente. 

Call-optionen er derfor negativ set fra investors synspunkt ved rentefald, da konverteringsmuligheden 

bremser kursstigningen til omkring kurs 100. Dette kan ses på nedenstående graf. 
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Figur 4.3 er taget ud fra Andresen, Jørgen Just lektion slideshow side 10 i Den finansielle virksomheds risikostyring HDFR forår 2017. 

 

I kolonnen til højre er kursen lav og renten høj. Den konverterbare obligation har på dette tidspunkt en positiv 

varighed og en positiv konveksitet, der gør at kursen vil stige hurtigt ved et rentefald. Call-optionen har på 

dette tidspunkt ingen eller en meget lille værdi og er derfor ”out of the money”. Obligationens kursændring 

vil ved yderligere rentestigning ligne en inkonverterbar obligation. Dette vil ske fra ca. kurs 88. 

Efter at renten er faldet (den midterste kolonne), og obligationen er kommet lige over kurs 100, vil der ske 

en ændring. Låntagers call-option er nu ”in the money”, og der er en risiko for at låntagerne begynder at 

opsige deres lån til kurs 100. På dette tidspunkt vil varigheden for obligationer stadig være positiv men den 

vil have en negativ konveksitet, der bremser kursstigningen ved yderligere rentefald.  

Hvis renten falder yderligere, vil obligationen befinde sig i den første kolonne, hvor der vil være både negativ 

varighed og negativ konveksitet. Her vil et rentefald betyde, at obligationen vil nærme sig kurs 100 grundet 

den øgede sandsynlighed for låntagers konverteringsønske. Man kan med andre ord sige, at låntagers 

konverteringsadfærd dominerer både konveksitet og varighed. 

Det er dog ikke alle serier, der vil have den kursudvikling. Der findes mange serier på markedet, der har været 

igennem en del at de tidligere konverteringsbølger. De låntagere, der er tilbage i serien, må derfor formodes 

ikke at have lyst til at konvertere deres lån. Dette kan skyldes mange ting, men da obligationsejerne er klar 

over, at de sidste låntagere i serien ikke vil gøre brug af optionen, vil kursen på disse opføre sig mere som 

almindelige inkonverterbare obligationer. Man siger også om disse serier, at de er udbrændte eller ”burned 

out”. 

 

4.5 Call-option långiver 
Det er altså låntagers call-option, der gør det svært at estimere kursudvikling på realkreditobligationer.  

Prisen på en inkonverterbar obligation er umiddelbart til at estimere ved brug af varighed, konveksitet og 
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Taylors 2. orden. Dette skyldes, at disse nøgletal er beregnet ud fra faste ydelsesrækker i obligationens 

levetid.  Da låntagers adfærd kan give et ændret cashflow, samt at prisen på call-optionen ændres afhængig 

af kursen på obligationen. Optionspræmien bliver altså højere, jo højere kuponrenten er på obligationen, da 

risikoen for konvertering er stigende. Hvis der er en øget volatilitet i markedet, vil dette også føre til en højere 

optionspræmie, da der er en øget sandsynlighed for at optionen kommer ”i pengene”.  

 

4.6 Taylors orden 
Da realkreditobligationer er konverterbare, kan jeg ikke bruge den almindelig varighed og konveksitet til at 

beregne en kursændring ved en ændring i den effektive rente. Jeg kan ved at benytte Taylors 1. og 2. orden 

nærme mig en korrekt kursændring. 

Taylors orden blev opfundet i 1715 af Taylor Brook og er et polynomium, der bruges til at tilnærme en 

funktion med et approksimeret polynomium. 

Formlen for alle led ser ud, som følger50: 

 

Det er muligt via formlen at koble uendeligt mange led på. Jo flere led man kobler på, jo tættere kommer 

man på det korrekte resultat. For at udregne kursændringen vil jeg bruge 1. og 2. orden. Til brug for leddet i 

1. orden vil jeg brude varigheden (D), og i 2. orden vil jeg indsætte konveksiteten (C).  

- F(x0) angiver kursen på tidspunktet før renteændringen. 

- Brøken angiver funktionen, man sætter ind. 

- (x-x0) angiver den effektive renteændring. 

Jeg har tidligere beskrevet varigheden, og den kan omskrives via den 1. orden til: 

 

Konveksiteten kan via den 2. orden omskrives til: 

 

                                                           
50 Formel er fundet via http://mathworld.wolfram.com/TaylorSeries.html 
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Den absolutte prisændring kan derfor skrives som: 

PV efter rentechok: PV før + -D * 
𝑃𝑉𝑓ø𝑟 

1+𝑟
 * (∆r) + 

1

2
 * C * 

𝑃𝑉𝑓ø𝑟

(1+𝑟)2  * (∆𝑟)2 

Dette er den formel, som bliver brugt i mine beregninger. 

 

4.7 Delkonklusion 
Der er altså stor kursfølsomhed på obligationer. Kurserne afhænger af renteudviklingen. Der findes 

forskellige matematiske modeller, der kan fortælle, hvordan kursen udvikler sig, når renten stiger eller falder. 

Der er desuden stor forskel på, om det er en inkonverterbar eller en konverterbar obligation. Dette skyldes 

optionspræmien i den konverterbare obligation. Jeg kan komme meget tæt, på en helt korrekt prissætning 

på en inkonverterbar obligation, hvis vi bruger Macaulay varigheden sammen med konveksiteten og sætter 

dem ind i Taylors model. Kursen, der beregnes ved rentestigning, vil være lavere, da modellen ikke tager 

højde for optionspræmien, der vil bremse kursfaldet, så længe at optionen har en værdi. 

 

5.0 Konverteringstyper og modeller 

Konvertering af realkreditlån med fast rente fylder i perioder en del i den danske realkreditsektor.  Dette 

skyldes til dels, at renten har ændret sig meget over tid, samt at call-optionen giver låntager mulighed for en 

gunstig konvertering ved rentefald. Denne opgave tager udgangspunkt i perioden 1999-2017.  

 

5.1 Konverteringstyper 
Der findes tre typer af konverteringer: 

Opkonvertering 

Ved en opkonvertering skifter man fra et lån med fast rente til et nyt lån med en fast højere kuponrente. 

Fordelen ved denne konvertering er, at ved en stigende rente er kursen på ens gamle lån faldet. Kursfaldet 

betyder, at man kan indfri lånet billigere end restgælden. Eksempelvis vil kurs 85 betyde, at man kan indfri 

et lån på kr. 1.000.000 til kr. 850.000. Ulempen vil være, at man på det nye lån vil betale en højere nettoydelse 

end tidligere. Besparelsen i restgælden vil derfor løbende blive spist op af en højere nettoydelse, og over 30 

år vil det nye lån være dyrere. Jeg har dog i indledningen fortalt, at et realkreditlån i Danmark i gennemsnit 

løber syv år. Dette kan tale for at lave konverteringen.  
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Nedkonvertering 

Ved en nedkonvertering skifter man fra et lån med fast rente til et lån med en fast lavere kuponrente. 

Fordelen ved denne konvertering er, at man fremadrettet skal betale en lavere nettoydelse end tidligere. 

Låntager vil derfor med det samme mærke fordelen af konverteringen. Ulempen ved konverteringen er, at 

der er en del omkostninger ved at lægge om, således at restgælden forøges. Der er ingen faste retningslinjer 

for, hvor stor besparelsen skal være før omlægningen anbefales, men den typiske holdning er, at 

omkostningerne skal kunne hentes hjem via nettobesparelsen i løbet af fem år.  

Skrå konvertering 

Ved en skrå konvertering skifter man fra et lån med en fast rente til et lån med en variabel rente eller 

omvendt. Fordelen ved denne type af konvertering er, at man benytter det bedste fra de to øvrige 

konverteringer. Efter en rentestigning skifter man fra sit lån med en fast rente til et lån med en lavere variabel 

rente. Man prøver med andre ord at få den samme eller en lavere ydelse på det nye lån sammen med en 

restgældsbesparelse. Når renten herefter er faldet, skifter man sit rentetilpasningslån ud med et lån med en 

fast rente. Dette giver umiddelbart en højere nettoydelse, men omlægningen skal efter en rentestigning igen 

give en kursgevinst på lånet ved om omlægning. 

 

5.2 Renteudvikling 
Nedenfor vises grafen for den lange rente, den korte rente samt inflationens udvikling i perioden. 

 

Figur 5.1 Figuren er lavet af mig selv ud fra Realkredit Danmarks rentesatser51 på realkreditlån samt inflationstal fra statistikbanken. 

                                                           
51 Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark. 
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Rentesatserne viser med alt tydelighed, at renten for både den korte F1 rente samt det 30-årige lån ændrer 

sig løbende. Der er desuden en tendens til at de korte renter, er de mest volatile. Der er en klar tendens til 

at renterne følger hinanden, men at især op til og lige efter finanskrisen blev rentespændet indsnævret, for 

siden at have udvidet sig igen.  

Perioden har mest budt på rentefald, hvilket især har betydet muligheden for nedkonvertering, men i 

perioden 2004-2009 samt i 2015, var der mulighed for at konvertere op i rente.  

 

5.3 Konverteringsbølger 

Den rekord lave rente har i perioden budt på flere konverteringsbølger. En konverteringsbølge, er et kvartal, 

hvor et meget stort antal låntagere opsiger deres lån med det formål at lave en konvertering.  Nedenfor ses 

hvor mange kroner der er opsagt for i de enkelte kvartaler fra 1995 til 2015: 

 

Figur 5.2 Grafen er lånt fra www.finans.dk52 der har taget grafen fra Nordea Kredit. 

Det er helt tydeligt, at det meget lave niveau, sammenholdt med stigende huspriser, har fået låntagere til at 

opsige deres lån, for at få et lån med billigere rente. Renten er siden 2015 fortsat nedad, og det har fået 

endnu flere låntagere til at opsige lån, hvilket betød en konverteringsbølge igen i 3. kvartal 201653. 

                                                           
52 https://finans.dk/live/privatokonomi/ECE7640895/15-pct.-lån-kan-blive-den-store-joker-ved-
konverteringsbølge/?ctxref=ext fra 2015. 
53 Christian Hilligsøe Heinig, artikel i Børsen 1. august 2016. 
http://penge.borsen.dk/nyheder/privatoekonomi/artikel/1/328976/realkredit_danmark_lav_rente_giver_b
oelge_af_konverteringer.html. 

https://finans.dk/live/privatokonomi/ECE7640895/15-pct.-lån-kan-blive-den-store-joker-ved-konverteringsbølge/?ctxref=ext
https://finans.dk/live/privatokonomi/ECE7640895/15-pct.-lån-kan-blive-den-store-joker-ved-konverteringsbølge/?ctxref=ext
http://penge.borsen.dk/nyheder/privatoekonomi/artikel/1/328976/realkredit_danmark_lav_rente_giver_boelge_af_konverteringer.html
http://penge.borsen.dk/nyheder/privatoekonomi/artikel/1/328976/realkredit_danmark_lav_rente_giver_boelge_af_konverteringer.html
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5.4 Tommelfingerreglen 
De fleste låntagere er ikke selv eksperter i konvertering af realkreditlån. De fleste låntagere har deres 

primære viden inden for deres arbejdsområde, hvilket jo er helt normalt. Så hvordan kan det være, at mange 

låntagere inden for samme korte periode vælger at opsige deres realkreditlån, når det ikke er noget, som de 

har helt styr på? Dette kan skyldes flere ting, men konvertering af lån har en vis lemmingeffekt ligesom 

medier, naboer og venner har en indflydelse. Sammen med disse elementer, er bankerne og 

kreditforeningerne meget opmærksomme på at kontakte deres kunder for at fortælle, hvilke muligheder 

låntagerne har med deres lån. Konverteringsbølger er nemlig en økonomisk rigtig god forretning for banker 

og kreditforeningerne54. Udover at være en god indtægtskilde, så er konverteringsbølger en rigtig god 

mulighed for at ”stjæle” lån og kunder fra konkurrenterne. Spørgsmålet er hvilke retningslinjer, som 

bankerne og realkreditinstitutterne har for, hvornår det er en god ide at omlægge sit realkreditlån. Til brug 

for deres anbefaling har de i mange år brugt tommelfingerreglen som udgangspunkt i deres rådgivning.  

Tommelfingerreglen er, som følger: 

Nedkonvertering: 

- Kuponrenten på det nye lån skal være mindst 2% lavere end på det nuværende lån 

- Restgælden skal være over 500.000 kroner 

- Restløbetiden skal være over 10 år 

- Det nye lån skal som minimum udbetales til kurs 95 

Opkonvertering: 

- Reduktionen i restgælden skal som minimum være 10%. Altså at eksisterende lån skal indfries til kurs 

90 

- Restgælden skal være over 500.000 kroner 

- Restløbetiden skal være over 10 år 

- Det nye lån skal ligge så tæt på kurs 100 så muligt og helst over 99, da man baserer omlægningen på 

en senere nedkonvertering. Kurstabet skal derfor være så lille så muligt 

 

                                                           
54 https://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article8282429.ece fra 2015. 

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article8282429.ece
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5.5 Uvildig rådgiver 

Tommelfingerreglen er af ældre dato og er derfor også ”opfundet”, da renten på realkreditlån var meget 

højere, og lånemulighederne var færre end i dag. På grund af dette har flere slået sig ned som uvildige 

rådgivere, der mener, at deres model er bedre end tommelfingerreglen. Jeg vil derfor i opgaven inddrage en 

konverteringsanbefaling fra en uvildig realkreditrådgiver.  

Jeg har valgt at bruge RealRåd ApS. RealRåd blev stiftet i 1995 af Søren og Charlotte Ejlertsen, der begge har 

en finansiel baggrund. De har Finanstilsynets godkendelse til at kunne yde finansiel rådgivning.  De var de 

første i Danmark til at tilbyde realkredit rådgivning, som alternativ til bankerne og realkreditinstitutterne. Da 

de har haft forretningen i over 20 år, så vidner det om, at de må have et produkt og en rådgivning, som deres 

kunder kan lide. Hvad er det så, at RealRåd tilbyder deres kunder? 

Deres it-system hedder Boliglånoptimizer ACCURAT. De hævder, at systemet er det bedste på markedet. 

Systemet holder naturligvis øje med, hvornår det kan svare sig at lægge lånet om. Samtidig med 

overvågningen omkring konverteringer, holder systemet også øje med gevinsten i den samlede løbetid. Det 

giver kunden et overblik over den samlede gevinst på alle konverteringer. 

Deres rådgivning tager udgangspunkt i Konverteringstrekanten®55. Konverteringstrekanten® er en måde at 

vise, hvordan deres rådgivning, og kundernes gevinst virker. Kort fortalt gælder det om at lægge ned/op i 

rente og herefter op/ned i rente, for på den måde at stå med et lån, der har den samme rentesats efter to 

konverteringer, som det lån man havde, men med en lavere restgæld og en lavere ydelse. 

 

5.5.1 Konverteringsmodel hos RealRåd 

RealRåd har ligesom realkreditinstitutterne en model der understøtter it-systemet. Nulpunktet i modellen er 

fem år for en nedkonvertering og 10 år for en opkonvertering. Da det er nulpunktet, der er afgørende for 

omlægningen, kan der ikke gives eksakte kurser for, hvor systemet mener, at der skal lægges om. Det skyldes, 

at obligationskurserne, for hvornår nulpunktet er nået, ændrer sig i forhold til de kuponrenter, der regnes 

med. Jeg har dog efter samtale med medindehaver Søren Ejlertsen kommet frem til, at jeg må bruge følgende 

model i min beregning: 

- Der konverteres, når der er 1 kuponrente i forskel på det nye og det gamle lån 

 

 

                                                           
55 https://www.realraad.dk/om-realraad/ 
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Nedkonvertering: 

- Ved en nedkonvertering på lån med afdrag skal kursen på det nye lån udgøre ca. 98,50. Der må 

samtidig ikke være mere end ca. 2,5 måneders differencerente. Det nye lån skal altså optages 

omkring den 15. eller senere i opsigelsesmåneden 

- Ved en nedkonvertering på afdragsfrie lån skal kursen på det nye lån være ca. 98 

Opkonvertering: 

- Ved en opkonvertering på lån med afdrag skal der være ca. 6,5 kurspoint forskel mellem de to lån 

- Ved en opkonvertering på afdragsfrie lån skal der være ca. 7 kurspoint forskel 

 

RealRåds model giver dem derfor mulighed for at kontakte kunderne, før deres eget realkreditinstitut, da de 

kun skal bruge én kupons renteforskel imod tommelfingerreglens to.  

RealRåd køber selv obligationerne op i markedet. Der skal derfor ikke beregnes kursskæring på 

obligationerne (RD 0,25 point). I opkonverteringer gælder kursskæringen på begge lån. 

RealRåd holder sig ikke til én udbyder på markedet, men bruger den, de finder bedst. De har dog i mange år 

brugt obligationerne fra Realkredit Danmark. 

 

5.5.2 Fordele og ulemper for kunderne 

Der kan være både fordele og ulemper ved at bruge en ekstern rådgiver som RealRåd.  

Fordele: 

- De har en lang track rekord, der kan være lig med kvalitet i system og rådgivning 

- Hvis man medtager kursskæringen som en omkostning, bliver forskellen i omkostningerne betydeligt 

mindre for kunden 

- Man kan den samlede gevinst på alle sine konverteringer 

- De laver ikke andet end at holde øje. Bankerne (der typisk repræsenterer kreditforeningerne) har 

mange ting at holde øje med udover konverteringer. RealRåd er derfor måske en smule mere 

engagerede. Der kan derfor lægges om hurtigst muligt, da det forventes, at låntager er klar til at 

reagere, så snart RealRåd kontakter dem, da de har ”hyret” en ekstern rådgiver til at holde øje 

Ulemper: 

- Er deres ”lille” system virkelig bedre end bankernes og realkreditinstitutternes, der trods alt har langt 

flere penge til udvikling af it-systemer? 
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- Der vil på grund af den ene kuponrente i forskel være flere konverteringer og dermed flere 

omkostninger 

 

5.6 Delkonklusion 
En uvildig rådgiver på konverteringsområdet er ikke særlig udbredt. Det er dog et kæmpe marked, så hvis 

man kan få foden indenfor på området og skabe sig et navn som RealRåd, kan forretningen leve længe. Deres 

model betyder i praksis, at deres kunder aldrig hører fra deres realkreditinstitut angående konvertering, da 

ACCURAT har lagt lånet om inden. Kunderne vil derfor føle sig mere tilknyttet til RealRåd end til det 

realkreditinstitut, som de har optaget lån igennem. Dette kan, sammen med en solid model, være en 

afgørende faktor for, at RealRåd har kunne overleve konkurrencen på markedet så længe. 

Som låntager skal man være opmærksom på, at den uvildige rådgiver også skal leve og tjene penge. Deres 

konverteringsregel er anderledes end tommelfingerreglen, hvilket giver en anden indgangsvinkel til 

konverteringer og dermed også et andet resultat. Senere i opgaven vil jeg beregne, om modellen har været 

en god løsning i perioden. 

 

6.0 Konverteringsberegninger tilbage i tiden 

Jeg vil nu teste, om konvertering af lån kan betale sig for låntager. Skal man være en aktiv låntager der lægger 

om, eller er det bedre at blive ved det første lån, så man slipper for omkostninger, kurstab og at spilde en 

masse tid i perioden? Perioden starter 01-09-1999 og slutter 31-12-2017. Som jeg tidligere har vist, er det en 

periode med volatilitet i renterne, men også en periode der mest har budt på rentefald. 

Lånet, der bruges som sammenligningsmodel, er 8% Realkredit Danmark DK0009265746 udstedt første gang 

10-08-1999. Lånet er med afdrag, da afdragsfrihed først blev indført i 01-10-2003. Der regnes med en 

kursværdi på kr. 2.500.000, og der regnes ikke med omkostninger ved optagelsen af det første lån. Der regnes 

med kvartalsvise ydelser på lån med afdrag og årlige ydelser på lån med afdragsfrihed. 

I virkeligheden vil første ydelse være perioden 01-09-1999 – 31-12-1999 og dermed dække fire måneder. Den 

sidste ydelse vil herefter dække to måneder. Det har ikke været muligt for mig at finde en bedre løsning på 

dette, end at jeg har ændret betalingsperioden i excel således, at første ydelse dækker 3 måneder samt at 

ydelserne er tilpasset udgiften i de forskellige kalenderår.  

Jeg vil lave følgende konverteringsberegninger: 

- Fast rente til fast rente med afdrag 
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- Fast rente til fast rente med afdragsfrihed 

- Uvildig rådgivers model med afdrag 

- Uvildig rådgivers model med afdragsfrihed 

- Skrå konvertering med afdrag 

- Skrå konvertering med afdragsfrihed 

Bidragssatsen56 har varieret en del i perioden. Dette er både i forhold til låntype men også i forhold til 

afdragsfrihed. Nedenfor ses de satser, der bruges i mine beregninger. 

 

 

Ved hver låneomlægning pålægges der kr. 12.000 i konverteringsomkostninger. Disse medfinansieres i det 

nye lån.  

I forbindelse med omlægningen beregnes der 0,25 kurspoint i kursskæring. Kursskæringen vil være negativt 

for låntager, hvilket betyder et tillæg til kursen ved indfrielse og et fradrag ved lånoptagelsen. 

Jeg vil beregne nettoudgiften hvert år med et rentefradrag på 33%, som er fast i hele perioden. Herefter vil 

jeg diskontere nettoydelserne tilbage til 2018.  

Ved en nedkonvertering samt ved indfrielse af rentetilpasningslån før tid bruges 365 rentedage på året samt 

Realkredit Danmarks genplaceringsrente57 i perioden til brug for udregning af lånets differencerenter.  

Formlen for udregning af differencerenter er, som følger: (restgæld*(kuponrenten-genplaceringsrenten)) * 

(antal dage/365). 

Der regnes med følgende diskonteringsrenter: 

                                                           
56 Det er Realkredit Danmarks bidragssatser i perioden. 
57 Genplaceringsrenten er vist i et vedlagte excelark. 

År

Lånetype 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fast rente og afdrag 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750%

Fast rente og afdragsfrihed 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750%

Rentetilpasningslån 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750%

Rentetilpasningslån med afdragsfrihed 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750%

År

Lånetype 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fast rente og afdrag 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,6812% 0,6812% 0,6812% 0,6812% 0,6812% 0,6812% 0,6812% 0,6812% 0,6812% 0,6812% 0,6812%

Fast rente og afdragsfrihed 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 1,0064% 1,0064% 1,0064% 1,0064% 1,0064% 1,0064% 1,0064% 1,0064% 1,0064% 1,0064% 1,0064%

Rentetilpasningslån 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,8564% 0,8564% 0,8564% 0,8564% 1,1064% 1,1064% 1,1064% 1,1064% 1,1064% 1,1064% 1,1064%

Rentetilpasningslån med afdragsfrihed 0,5750% 0,5750% 0,5750% 0,5750% 1,1816% 1,1816% 1,1816% 1,1816% 1,4316% 1,4316% 1,4316% 1,4316% 1,4316% 1,4316% 1,4316%



Nicolai Bidstrup Spliid 
Afgangsprojekt på HD (FR) 

 

37 
 

 

Figur 6.1 er lavet på baggrund af tal fra Danmarks statistik58 og er vedlagt i excelark under fanebladet inflation. 

Diskonteringsfaktoren udregnes for hver år som (1 + inflation). Da faktoren ikke er en konstant i perioden, 

skal jeg finde faktoren for hvert år. 

Ved udregningen af faktoren for år 1999 er faktorerne for årene 1999-2017 ganget med hinanden og derved 

fås faktoren 1,4053. For året 2005 ganges faktorerne for 2005 til 2017. På den måde er alle faktorerne fundet.  

For at sammenligne modellerne vil den samlede udgift opgøres som: 

Nettoudgiften i 2018 kr. + restgælden 01-01-2018 

Den beregning, der har den laveste sum, har i perioden været den mest fordelagtige. 

Hver beregning har sin eget side på vedlagte excelfil. Arket indeholder informationer om cashflow, datoer, 

restgæld, samlede ydelser, diskonteringsfaktorer, diskonterede restgæld og diskonterede ydelser. 

 

6.1 Lån uden konvertering 

Beregningerne er i excelarket ”8% uden konvertering”.  

Obligationen 8% DK0009265746 havde en dagskurs på 99,95 den 01-09-1999. Herfra skal der trækkes 0,25 

point fra i kursskæring, således at kursen ender på 99,70.  

Hovedstolen på det nye lån: 2.500.000/0,997    ≈ 2.508.000,00 kr. 

Der rundes op til hele antal 1000, da realkreditlån laves på denne måde. 

Bidragssatsen for dette lån er 0,575% frem til og med 2013 og 0,6812% herefter. 

Ydelsen på realkreditlånet kan herefter findes via alphage hage:      Y0 = RG0* (
𝑅/𝑀

1−(1+𝑅/𝑀)−𝑛∗𝑀
) 

Hvor at: 

- RG0 er hovedstolen 

                                                           
58http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=PRI
S9&PXSId=135366&tablestyle=&ST=SD&buttons=0 
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- R er kuponrenten + bidragssats 

- Yo er ydelsen 

- n er antal år 

- M er antal årlige terminer 

Den kvartårlige ydelse bliver derfor:  2.508.000* (
0,08575/4

1−(1+0,08575/4)−30∗4) = 58.342,10 kr. 

Lånet kører herefter uden ændringer frem til ultimo 2012, hvor bidragssatsen hæves til 0,6812%.  

På dette tidspunkt vil lånet have en restgæld på kr. 2.059.723,05 og have løbet i 53 terminer. Der vil derfor 

være 67 terminer tilbage af de 120. 

Den nye ydelse herefter kan derfor beregnes til: 2.059.723,05* (
0,086812/4

1−(1+0,086812/4)−16,75∗4) = 58.608,30 kr. 

Der betales frem til ultimo 2017, hvor restgælden udgør kr. 1.716.051,13. Obligationen er over kurs 100, så 

der regnes med restgælden.  

Den samlede udgift for lånet i perioden kan derfor udregnes som restgælden + diskonteret nettoudgift.  

Kursværdi nuværende lån:     =   1.716.051,13 kr. 

Samlet diskonteret nettoudgift i perioden:    =   3.561.056,87 kr. 

Samlet: 1.716.051,13 + 3.561.056,87     =   5.277.108,00 kr.

  

6.1.1 Delkonklusion 

Selvom at der stadig mangler næsten 12 år af lånet, har låntager i 2018 samlet set betalt mere end dobbelt 

så meget, som der blev lånt. Det lyder måske af meget, men renten var også højere dengang i forhold til i 

dag.  

 

6.2 Konvertering fast rente  

Tommelfingerreglen vil være udgangspunktet for mine beregninger fra fast rente til fast rente. I opgaven har 

jeg valgt at tilrette enkelte punkter i forhold til tommelfingerreglen: 

- Ved en nedkonvertering skal det nye låns kurs ikke være mindst 95 men mindst kurs 97,50. Der 

omlægges umiddelbart herefter. Dette skyldes, at de færreste låntagere vil lægge om ved 95, men 

håbe på, at renten fortsætter lidt ned (og kursen op), for at få et mindre kurstab på det nye lån 
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- Ved en nedkonvertering i beregningerne med fast rente og afdragsfrihed accepteres en kurs på 97 

på det nye lån 

- Ved en opkonvertering har jeg valgt at omlægge, når serien har været åbent i minimum 14 dage og 

kursen er tæt 99 eller derover. Det skyldes, at låntager skal have tid til at træffe en beslutning 

 

6.2.1 Fast rente til fast rente med afdrag 

Beregningerne kan følges i excelarket ”fast til fast med afdrag”. 

Jeg starter med obligationen 8% DK0009265746. Obligationen er den samme som i sidste beregning. 

Her beregnede jeg, at lånet fik en hovedstol på kr. 2.508.000 samt en ydelse på kr. 58.342,10. 

03-10-2001 

Lånet lægges om til et nyt 6% lån med fondskode DK0009265076. Det nye lån har en dagskurs på 97,64. Efter 

kursskæring giver det kurs 97,39 for låntager. Restgælden på indfrielsestidspunktet er kr. 2.466.585,51. 

Derudover skal der betales differencerente fra den 03-10-2001 til 01-01-2002, da nuværende lån er over kurs 

100. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 3,25%, og der skal betales i 90 dage. 

Differencerenter i perioden: (2.466.585,51*(0,08-0,0325)) * (90/365)   =          28.889,46 kr. 

Låneomkostninger:     =          12.000,00 kr. 

Restgæld på lån:      =       2.466.585,51 kr. 

Kursværdi på nyt lån:                                                             =       2.507.474,97 kr.  

                

Hovedstol på nyt lån: 2.507.474,97/0,9739                   ≈       2.575.000,00 kr. 

Ydelse på nyt lån:         2.575.000* (
0,06575/4

1−(1+0,06575/4)−30∗4)     =           49.294,74 kr. 

11-05-2005 

Lånet lægges om til et 4% obligationslån med fondskoden DK0009270233 i kurs 97,7. Efter kursskæring på 

0,25 får låntager kurs 97,45. Restgælden på indfrielsestidspunktet er kr. 2.462.649,27. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 11-05-2005 til 01-10-2005, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 1%, og der skal betales i 143 dage. 
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Differencerenter i perioden: (2.462.649,27*(0,06-0,01)) * (143/365)    =            48.240,95 kr. 

Låneomkostninger:     =            12.000,00 kr. 

Restgæld på lån:     =       2.462.649,27 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =       2.522.890,67 kr. 

Hovedstol på nyt lån: 2.522.890,67/0,9745    ≈       2.589.000,00 kr. 

Ydelse på nyt lån:     2.589.000* (
0,04575/4

1−(1+0,04575/4)−30∗4)     =           39.771,50 kr. 

29-06-2007 

Lånet lægges om til et 6% obligationslån med fondskoden DK0009278210 i kurs 99,50. Efter kursfradrag på 

0,25 får låntager kurs 99,25. Obligationen blev udstedt første gang den 15-06-2007, så for at overholde reglen 

om 14 dage lægges der først om på den dato. Nuværende lån havde en kurs på 88,35, og der tillægges 0,25 

point, således at lånet indfries til en kurs på 88,60. Restgælden på indfrielsestidspunktet er kr. 2.498.465,68.  

Kursværdi nuværende lån: 2.498.465,68 * 0,8860   =   2.213.640,59 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.225.640,59 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.225.640,59/0,9925    ≈   2.243.000,00 kr. 

Ydelse på nyt lån: 2.243.000* (
0,06575/4

1−(1+0,06575/4)−30∗4)   =        42.939,07 kr. 

04-06-2010 

Lånet lægges om til et 4% obligationslån med fondskoden DK0009282329 i kurs 97,575. Efter kursfradrag på 

0,25 får låntager kurs 97,325. Restgælden på indfrielsestidspunktet er kr. 2.165.176,91. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 04-06-2010 til 01-10-2010, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 0,25%, og der skal betales i 119 dage. 

Differencerenter i perioden: (2.165.176,91*(0,06-0,0025)) * (119/365)   =        40.586,65 kr. 

Restgæld på lån:     =   2.165.176,91 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.217.766,56 kr. 
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Hovedstol nyt lån: 2.217.766,56/0,97325    ≈   2.279.000,00 kr. 

Ydelse på nyt lån:   2.279.000* (
0,04575/4

1−(1+0,04575/4)−30∗4)   =         35.009,37 kr. 

Lånet løber frem til ultimo 2012, hvor bidragssatsen hæves til 0,6812%. Herefter er bidragssatsen fast i hele 

lånets løbetid. Lånet har på dette tidspunkt løbet i 11 terminer, så der er 109 tilbage af de 120. Restgælden 

på dette tidspunkt er kr. 2.181.814,55. 

Ydelsen med den nye bidragssats er: 2.181.814,55* (
0,046812/4

1−(1+0,046812/4)−27,25∗4)  =         35.529,30 kr. 

23-01-2015 

Lånet lægges om til et nyt 2% obligationslån med fondskoden DK0009297194 i kurs 98,10, som efter 

kursskæring ender på 97,85. Restgælden på indfrielsestidspunktet er kr. 2.095.815,50. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 23-01-2015 til 01-04-2015, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt -0,3%, og der skal betales i 68 dage. 

Differencerenter i perioden: (2.095.815,50*(0,04-(-0,003))) * (68/365)  =          16.789,49 kr.  

Restgæld på lån:     =     2.095.815,50 kr. 

Låneomkostninger:     =            12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =     2.124.604,99 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.124.604,99/0,9785    ≈   2.172.000,00 kr.

  

Ydelse på nyt lån:   2.172.000* (
0,026812/4

1−(1+0,026812/4)−30∗4)   =         26.402,42 kr. 

10-07-2015 

Lånet lægges om til et nyt 3,5% obligationslån med fondskoden DK0009298754 i kurs 99,8 som efter 

kursskæring ender på 99,55. Nuværende lån er i kurs 90,25 og efter kursskæringen 90,50. Det er meget tæt 

på reglen om maksimalt kurs 90, og derfor er omlægningen medtaget. Restgælden på indfrielsestidspunktet 

er kr. 2.150.067,90. 

Kursværdi nuværende lån: 2.150.067,90*0,9050   =   1.945.811,45 kr. 

Låneomkostninger:     =        12.000,00 kr. 
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Kursværdi nyt lån:     =   1.957.811,45 kr. 

Hovedstol nyt lån: 1.957.811,45/0,9955    ≈   1.967.000,00 kr. 

Ydelse på nyt lån:   1.967.000* (
0,041816/4

1−(1+0,041812/4)−30∗4)   =        28.842,30 kr. 

28-06-2016 

Lånet lægges om til et 2% obligationslån med fondskode DK0009297194 i kurs 97,65, som efter kursskæring 

ender på 97,40. Restgælden på indfrielsestidspunktet er kr. 1.934.396,23. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 28-06-2016 til 01-10-2016, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt -1,15%, og der skal betales i 174 dage. 

Differencerenter i perioden:(1.934.396,23*(0,035-(-0,0115))) * (174/365) =          42.880,00 kr.  

Restgæld på lån:     =     1.934.396,23 kr. 

Låneomkostninger:     =            12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =     1.989.276,24 kr. 

Hovedstol nyt lån: 1.989.276,24/0,9740    ≈     2.043.000,00 kr. 

Ydelse på nyt lån:   2.043.000* (
0,026812/4

1−(1+0,026812/4)−30∗4)   =          24.834,32 kr. 

Lånet beholdes indtil 01.01.2018. På dette tidspunkt vil restgælden udgøre kr. 1.865.911,12. Lånet er over 

kurs 100, så der regnes med restgælden.  

Restgæld:      =     1.865.911,12 kr. 

Samlet diskonteret nettoudgift i perioden:    =     2.498.594,59 kr. 

Samlet: 1.865.911,12 + 2.498.594,59    =    4.364.505,71 kr. 

Den samlede diskonterede nettoydelse ved at beholde 8% lånet i perioden var 5.277.108,00 kr. 

Der er derfor opnået en besparelse på: 5.277.108 – 4.364.505,71  =       912.602,29 kr. 

 

6.2.1.1 Delkonklusion 

Mine beregninger viser, at der er en besparelse i 2018 kr. på ca. kr. 912.000 ved at konvertere efter 

tommelfingerreglen. Besparelsen ligger i, at renten løbende er faldet, og at ydelserne derfor er blevet 
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mindre. Sammenligner vi på restgælden i de to scenarier, så ender tommelfingerreglen med en restgæld på 

kr. 1.866.000 hvorimod at 8% lånet har en restgæld på kr. 1.716.000. De mange konverteringer har derfor 

kostet på restgælden men givet lavere ydelser. 

 

6.2.2 Konvertering fast rente og afdragsfrihed 

Denne beregning vil også bruge tommelfingerreglen som princip for en omlægning. Cashflow for denne 

beregning kan ses i excelarket ”fast rente med afdragsfrihed”. 

Afdragsfrihed blev ikke indført før 01-10-2003. Indtil første omlægning efter denne dato vil lånet derfor have 

fast rente og afdrag og dermed samme profil sidste beregning. Det betyder, at lånet starter som et 8% lån i 

1999, der lægges om 03-10-2001 til et 6% lån.  

10-06-2005 

6% lånet med afdrag lægges om den 10-06-2005 til et nyt 4% lån med afdragsfrihed med fondskoden 

DK0009273179. Kursen på lånet er 97, og efter kursskæring optages lånet i kurs 96,75. Alle lån vil herefter 

have afdragsfrihed. Restgælden på indfrielsestidspunktet er kr. 2.459.763,05. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 10-06-2005 til 01-10-2005, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 1% og der skal betales i 113 dage. 

Differencerenter i perioden: (2.459.763,05*(0,06-0,01)) * (68/365)  =          22.912,86 kr.  

Restgæld på lån:     =    2.459.763,05 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =    2.494.675.91 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.494.675,91/0,9675    ≈   2.579.000,00 kr. 

Da lånet her er afdragsfrit, kan ydelsen årligt findes som: restgæld*(rente + bidrag) 

Årlig ydelse: 2.579.000*(0,04+ 0,00575)    =       117.989,25 kr. 

02-07-2007 

Lånet lægges om til et 6% lån med fondskoden DK0009278483 i kurs 99,125 og efter kursskæring 98,875. 

Obligationen havde første handelsdato den 18-06-2007, og på grund af 14 dages reglen, lægges der om 02-

07-2007. 
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Nuværende lån har en kurs på 85,8 og efter kursskæring 86,05. Restgælden er uændret på kr. 2.579.000. 

Kursværdi nuværende lån: 2.579.000*0,8605   =    2.219.229,50 kr. 

Låneomkostninger:     =          12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.231.229,50 kr.

  

Hovedstol nyt lån: 2.231.229,50/0,98875    ≈    2.257.000,00 kr. 

Årlig ydelse: 2.257.000*(0,06+0,00575)    =        148.397,75 kr. 

13-08-2010 

Lånet lægges om til et 4% lån med fondskoden DK0009283723 i kurs 97,56 og efter kursskæring 97,31. 

Restgælden er uændret på kr. 2.257.000. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 13-08-2010 til 01-10-2011, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 0,05%, og der skal betales i 49 dage. 

Differencerenter i perioden: (2.257.000*(0,06-0,0005)) * (49/365)  =         18.028,17 kr.  

Restgæld på lån:     =     2.257.000,00 kr. 

Låneomkostninger:     =            12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =     2.287.028,17 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.287.028,17/0,9731    ≈     2.351.000,00 kr. 

Årlig ydelse nyt lån:   2.351.000*(0,04+0,00575)   =        107.558,25 kr. 

01-01-2013 ændres lånets bidragssats til 1,0064%. 

Lånets nye ydelse fra 01-01-2013: 2.351.000*(0,04 + 0,010064)  =       117.700,46 kr. 

30-01-2015 

Lånet lægges til et 2% lån med fondskoden DK0009297350 i kurs 96,9, som efter kursskæring bliver 96,65. 

Kursen accepteres, da den er meget tæt på 97. Lånet kan ikke optages før, da obligationen havde første 

handelsdag den 16-01-2015. Restgælden er uændret på kr. 2.351.000,00. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 30-01-2015 til 01-04-2015, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt -0,6%, og der skal betales i 61 dage. 
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Differencerenter i perioden:(2.351.000*(0,04-(-0,006))) * (61/365)  =        18.073,72 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.351.000,00 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.381.073,72 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.381.073,72/0,9665    ≈   2.464.000,00 kr. 

Årlig ydelse nyt lån:   2.464.000*(0,02+0,010064)   =        74.077,70 kr. 

18-06-2015 

Lånet lægges om til et nyt 3,5% lån med fondskoden DK0009298838 i kurs 99,02 og efter kursskæring 98,77. 

Nuværende lån kan indfries til kurs 89,98 og efter kursskæring 90,23. Restgælden er uændret kr. 2.464.000. 

Kursværdi nuværende lån: 2.464.000*0,9023    =   2.223.267,20 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.235.267,20 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.235.267,20/0,9877    ≈   2.264.000,00 kr. 

Årlig ydelse nyt lån: 2.264.000* (0,035+0,010064)   =      102.024,90 kr. 

07-09-2016 

Lånet lægges om til et nyt 2% lån med fondskoden DK0009297350 i kurs 97,63 og efter kursskæring 97,38. 

Restgælden er uændret på kr. 2.264.000. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 07-09-2016 til 31-12-2016, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt -1,15%, og der skal betales i 115 dage. 

Differencerenter i perioden:(2.264.000*(0,035-(-0,0115))) * (115/365)  =          33.169,15 kr.  

Restgæld på lån:     =     2.264.000,00 kr. 

Låneomkostninger:     =           12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =     2.309.169,51 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.309.169,51/0,9738    ≈     2.372.000,00 kr. 

Ydelse på nyt lån:   2.372.000*(0,02+0,010064)   =          71.311,81 kr. 
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Lånet beholdes frem til ultimo 2017, hvor det vil have en kurs på 99,647 og efter kursskæring på 99,897. 

Restgælden vil være uændret på kr. 2.372.000. 

Kursværdi nuværende lån: 2.372.000*0,99897:   =   2.369.556,84 kr. 

Samlet diskonteret nettoudgift i perioden:    =   2.102.285,28 kr. 

Samlet: 2.369.556,84 + 2.102.285,28    =   4.471.842,12 kr. 

I forhold til 8% lånet, der kostede kr. 5.277.108, giver det følgende besparelse: 

5.277.108 -  4.471.842,12 = 805.265,88 kr.  

 

6.2.2.1 Delkonklusion 

Beregningerne viser, at der er en gevinst på ca. kr. 805.000 ved at have fulgt tommelfingerreglen ved 

konverteringer. Beløbet er mindre end den gevinst på kr. 912.000, der var opnået ved at afdrage på lånene i 

stedet for. Forskellen skyldes til dels rentes-rente effekten, men det skyldes også, at lånet med afdrag er 

billigere i bidragssats efter 01-01-2013. Ydelserne på lånet med afdragsfrihed, er netto (uden diskontering) 

kr. 344.000 mindre end på lånet med afdrag. Modellen er et godt alternativ, hvis man hellere vil have en 

lavere månedlig husleje og kan leve med i sidste ende ikke at opnå den samme gevinst. 

 

6.3 Konvertering uvildig rådgiver 

I denne beregning vil jeg bruge modellen fra den uvildige rådgiver. I forhold til de foregående beregninger så 

bruges der samme diskonteringsrente, bidragssats og genplaceringsrente. Omkostninger er dog lidt højere 

kr. 16.000, imens der ikke bruges kursskæring på 0,25 point.  

Jeg vil lave beregninger på omlægninger både med og uden afdrag. 

 

6.3.1 Fast rente med afdrag 

Cashflow for denne beregning kan følges i excelarket under fanebladet ”uvildig med afdrag”. 

Der startes med samme lån 8% fra den 01-09-1999. Kursen på lånet er nu 99,95, så derfor regner jeg med en 

anden hovedstol: 2.500.000/0,9995    ≈   2.506.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.506.000* (
0,08575/4

1−(1+0,08575/4)−30∗4)   =        58.295,57 kr. 
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17-04-2000 

Lånet lægges om til 7% lån med fondskode DK0009265589 i kurs 99,55. Restgælden er på kr. 2.494.266,16. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 17-04-2000 til 01-07-2000, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 2,25%, og der skal betales i 75 dage. 

Differencerenter i perioden:(2.494.266,16*(0,08-0,0225)) * (75/365)  =       29.469,93 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.494.266,16 kr. 

Låneomkostninger:     =        16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.539.736,09 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.539.736,09 /0,9955    ≈   2.552.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.552.000* (
0,07575/4

1−(1+0,07575/4)−30∗4)   =        54.014,47 kr. 

29-10-2001 

Lånet lægges om til et 6% lån med fondskode DK0009265076 i kurs 98,68. Restgælden er på kr. 2.515.318,57. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 29-10-2001 til 01-01-2002, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 2,50%, og der skal betales i 64 dage. 

Differencerenter i perioden:(2.515.318,57 *(0,07-0,025)) * (64/365)  =          19.846,90 kr.  

Restgæld på lån:     =     2.515.318,57 kr. 

Låneomkostninger:     =            16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =     2.551.165,47 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.551.165,47/0,9868    ≈     2.586.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.586.000* (
0,06575/4

1−(1+0,06575/4)−30∗4)   =          49.505,32 kr. 

15-10-2004 

Lånet lægges om til et 5% lån med fondskode DK0009269227 i kurs 99,075. Restgælden er på kr. 

2.495.197,13. 
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Derudover skal der betales differencerenter fra den 15-10-2004 til 01-01-2005, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 1%, og der skal betales i 78 dage. 

Differencerenter i perioden:( 2.495.197,13 *(0,06-0,01)) * (78/365)  =          26.661,01 kr.  

Restgæld på lån:     =     2.495.197,13 kr. 

Låneomkostninger:     =            16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =     2.537.858,14 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.537.858,14 /0,99075    ≈     2.562.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.562.000* (
0,05575/4

1−(1+0,0575/4)−30∗4)   =         44.081,51 kr. 

01-07-2005 

Lånet lægges om til et 4% lån med fondskode DK0009270233 til kurs 98,75. Kursen er ikke helt 99, men meget 

tæt på. Restgælden er på kr. 2.537.757,14. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 01-07-2005 til 01-10-2005, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 1%, og der skal betales i 92 dage. 

Differencerenter i perioden:( 2.537.757,14 *(0,05-0,01)) * (92/365)  =          25.586,15 kr.  

Restgæld på lån:     =     2.537.757,14 kr. 

Låneomkostninger:     =            16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =     2.579.343,29 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.579.343,29/0,9875    ≈     2.612.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.612.000* (
0,04575/4

1−(1+0,0475/4)−30∗4)   =          40.124,82 kr. 

03-04-2007 

Lånet lægges om til et 5% lån med fondskode DK0009272874 i kurs 98,325. Indfrielseskursen på eksisterende 

lån er 91,825. Restgælden er kr. 2.537.374,17. 

Kursværdi nuværende lån: 2.537.374,17 *0,91825    =   2.329.943,83 kr. 

Låneomkostninger:     =         16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.345.943,83 kr. 
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Hovedstol nyt lån: 2.345.943,83 /0,98325    ≈   2.386.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.386.000* (
0,05575/4

1−(1+0,0575/4)−30∗4)   =        41.053,28 kr. 

16-06-2008 

Lånet lægges om til et 7% lån med fondskode DK0009280547 i kurs 99,15. Indfrielseskursen på eksisterende 

lån er 90,475. Restgælden er kr. 2.347.355,09. 

Kursværdi nuværende lån: 2.347.355,09 *0,90475    =   2.123.769,52 kr. 

Låneomkostninger:     =         16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.139.769,52 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.139.769,52/0,9915    ≈   2.159.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.159.000* (
0,07575/4

1−(1+0,07575/4)−30∗4)   =        45.696,41 kr. 

19-01-2009 

Lånet lægges om til et 6% lån med fondskode DK0009279531 i kurs 99,85. Restgælden er på kr. 2.147.290,50. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 19-01-2009 til 01-04-2009, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 2%, og der skal betales i 72 dage. 

Differencerenter i perioden:(2.147.290,50 *(0,07-0,02)) * (72/365)  =        21.178,76 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.147.290,50 kr. 

Låneomkostninger:     =        16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.184.469,26 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.184.469,26 /0,9985    ≈   2.188.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.188.000* (
0,06575/4

1−(1+0,0675/4)−30∗4)   =        41.886,17 kr. 

14-10-09 

Lånet lægges om til et 5% lån med fondskode DK0009280380 i kurs 98,80. Restgælden er kr. 2.170.209,63. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 14-10-2009 til 01-01-2010, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 0,5%, og der skal betales i 79 dage. 
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Differencerenter i perioden:(2.170.209,63*(0,06-0,005)) * (79/365)  =        25.834,41 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.170.209,63 kr. 

Låneomkostninger:     =        16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.212.044,04 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.212.044,04/0,988    ≈   2.239.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.239.000* (
0,05575/4

1−(1+0,05575/4)−30∗4)    =       38.524,01 kr. 

15-10-2010 

Lånet lægges om til et 4% lån med fondskode DK0009282329 i kurs 98,475. Restgælden er kr. 2.208.942,40. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 15-10-2010 til 01-01-2011, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 0,05%, og der skal betales i 78 dage. 

Differencerenter i perioden:(2.208.942,40*(0,05-0,0005)) * (78/365)  =        23.366,37 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.208.942,40 kr. 

Låneomkostninger:     =        16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.248.308,77 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.248.308,77/0,98475    ≈   2.284.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.284.000* (
0,04575/4

1−(1+0,04575/4)−30∗4)   =        35.086,18 kr. 

01-02-2011 

Lånet lægges om til et 5% lån med fondskode DK0009280380 i kurs 99,95. Indfrielseskursen på eksisterende 

lån er 93,329. Restgælden er kr. 2.282.186,91. 

Kursværdi nuværende lån: 2.282.186,91*0,93329    =    2.129.942,22 kr. 

Låneomkostninger:     =         16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.145.942,22 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.145.942,22/0,9995    ≈   2.148.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.148.000* (
0,05575/4

1−(1+0,05575/4)−30∗4)    =        36.958,27 kr. 
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04-10-2011 

Lånet lægges om til et 4% lån med fondskode DK0009285348 i kurs 98,825. Restgælden er kr. 2.128.785,01. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 04-10-2011 til 01-01-2012, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 0,5%, og der skal betales i 89 dage. 

Differencerenter i perioden:(2.128.785,01*(0,05-0,005)) * (89/365)  =        23.358,31 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.128.785,01 kr. 

Låneomkostninger:     =         16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.168.143,32 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.168.143,32/0,98825    ≈   2.194.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.194.000* (
0,04575/4

1−(1+0,04575/4)−30∗4)   =       33.703,62 kr. 

Lånets bidragssats ændres 01-01-2013 til 0,6812%. Lånet har på det tidspunkt en restgæld på kr. 

2.150.249,02. Der er gået 5 terminer, så den nye ydelse kan udregnes på 115 terminer. 

Ydelse kan beregnes til:   2150249,02* (
0,046812/4

1−(1+0,046812/4)−28,75∗4)  =       34.114,78 kr. 

15-04-2013 

Lånet lægges om til et 3% lån med fondskode DK0009289845 i kurs 98,75. Restgælden er kr. 2.139.806,00. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 15-04-2013 til 01-07-2013, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt -0,3%, og der skal betales i 77 dage. 

Differencerenter i perioden: (2.139.806,00 *(0,04-(-0,003))) * (77/365)  =        19.410,68 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.139.806,00 kr. 

Låneomkostninger:     =         16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.175.216,68 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.175.216,68/0,9875    ≈   2.203.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.203.000* (
0,036812/4

1−(1+0,036812/4)−30∗4)  =       30.400,72 kr. 

15-04-2015 

Lånet lægges om til et 2% lån med fondskode DK0009297194 i kurs 98,575. Restgælden er kr. 2.119.210,12. 
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Derudover skal der betales differencerenter fra den 15-04-2015 til 01-07-2015, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt -1%, og der skal betales i 77 dage. 

Differencerenter i perioden: (2.119.210,12*(0,03-(-0,01))) * (77/365)  =        17.882,65 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.119.210,12 kr. 

Låneomkostninger:     =        16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.153.092,77 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.153.092,77/0,98575    ≈   2.185.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.185.000* (
0,026812/4

1−(1+0,026812/4)−30∗4)  =         26.560,44 kr. 

02-06-2015 

Lånet lægges om til et 3,5% lån med fondskode DK0009298754 i kurs 99,95. Indfrielseskursen på eksisterende 

lån er 93,5. Restgælden er kr. 2.178.584,56. 

Kursværdi nuværende lån: 2.178.584,56 *0,935   =    2.036.976,56 kr. 

Låneomkostninger:     =         16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.052.976,56 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.052.976,56/0,9995    ≈   2.055.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.055.000* (
0,041812/4

1−(1+0,041812/4)−30∗4)  =        30.132,65 kr. 

15-04-2016 

Lånet lægges om til et 2,5% lån med fondskode DK0009292559 i kurs 99,15.  Restgælden er kr. 2.024.358,64. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 15-04-2016 til 01-07-2016, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt -1,15%, og der skal betales i 77 dage. 

Differencerenter i perioden:( 2.024.358,64*(0,035-(-0,015)) * (77/365)  =        19.858,13 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.024.358,64 kr. 

Låneomkostninger:     =         16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.060.216,77 kr. 
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Hovedstol nyt lån: 2.060.216,77/0,9915    ≈   2.078.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.078.000* (
0,031812/4

1−(1+0,031812/4)−30∗4)  =       26.938,44 kr. 

24-10-2016 

Lånet lægges om til et 2% med fondskode DK0009297194 i kurs 98,55. Restgælden er kr. 2.055.943,16. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 24-10-2016 til 01-01-2017, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt -1,15%, og der skal betales i 69 dage. 

Differencerenter i perioden:( 2.055.943,16*(0,025-(-0,015))) * (69/365)  =        14.186,01 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.055.943,16 kr. 

Låneomkostninger:     =        16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.086.129,17 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.086.129,17/0,9855    ≈   2.117.000,00 kr. 

Ydelse kan beregnes til:   2.117.000* (
0,026812/4

1−(1+0,026812/4)−30∗4)  =       25.733,85 kr. 

Lånet lægges ikke om og beholdes til udløb den 31-12-2017. Restgælden vil her være kr. 2.061.467,10. 

Obligationen er over kurs 100 og medregnes derfor til kurs 100. 

Restgæld lån:      =   2.061.467,10 kr. 

Samlet diskonteret nettoudgift i perioden:    =   2.477.569,39 kr. 

Samlet: 2.061.467,10 +2.477.569,39    =   4.539.036,49 kr. 

Den samlede diskonterede nettoudgift ved at beholde 8% lånet i perioden var kr. 5.277.108,00. 

Der er derfor opnået en besparelse på: 5.277.108 – 4.539.036,49  =      738.071,51 kr. 

Besparelse i forhold til tommelfingerregel: 4.364.505,71 – 4.539.036,49  =     -174.530,78 kr. 

 

6.3.1.1 Delkonklusion 

Omlægningerne giver altså en stor nettobesparelse på kr. 738.000. Sammenlignes der med 

tommelfingerreglen, så er besparelsen ca. kr. 175.000 mindre. Der kan være en del forklaringer på dette, 

men der er lagt om 16 gange ved denne model og kun syv gange ved tommelfingerreglen. Det giver en del 

omkostninger og kurstab. 
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Jeg vil påpege, at min ”høker” beregninger nok ikke er lige så præcise i forhold til optimering som RealRåds 

it-system. Der vil derfor helt sikkert kunne findes en optimering af beregningen ved hjælp af systemet. 

 

6.3.2 Fast rente og afdragsfrihed 
Denne beregning vil også bruge RealRåds model som udgangspunkt for en omlægning. Cashflow for denne 

beregning kan ses i excelarket under fanebladet ”uvildig uden afdrag”.  

Afdragsfrihed blev ikke indført før 01-10-2003. Indtil første omlægning efter denne dato, vil lånet derfor have 

fast rente og afdrag og dermed samme profil som sidste beregning. Første omlægning til lån med 

afdragsfrihed sker 24-01-2005, hvor 6% lånet lægges om til et 5% lån. 

24-01-2005 

Den første omlægning til lån med afdragsfrihed er, til lånet med 5% med fondskoden DK0009272957. Kursen 

på lånet er 99,66. Restgælden er på kr. 2.485.860,89. Alle omlægninger herefter er til lån med afdragsfrihed. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 24-01-2005 til 01-04-2005, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 1%, og der skal betales i 67 dage. 

Differencerenter i perioden: (2.485.860,89 *(0,06-0,01)) * (67/365)  =        22.815,44 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.485.860,89 kr. 

Låneomkostninger:     =        16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.524.676,33 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.524.676,33 /0,9966    ≈   2.534.000,00 kr. 

Årlig ydelse på nyt lån: 2.534.000*(0,05+0,00575)   =      141.270,50 kr. 

16-06-2008 

Lånet lægges om til et 7% lån med fondskode DK0009280620 i kurs 98,85. Indfrielseskursen på eksisterende 

lån er 89,40. Restgæld er kr. 2.534.000. 

Kursværdi nuværende lån: 2.534.000 *0,894   =    2.265,396,00 kr. 

Låneomkostninger:     =         16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =    2.281.396,00 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.281.396,00/0,9885    ≈    2.308.000,00 kr. 
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Ny årlig ydelse: 2.308.000 *(0,07+0,00575)    =       174.831,00 kr. 

15-01-2009 

Lånet lægges om et 6% lån med fondskode DK0009279614 i kurs 99,525. Restgælden er kr. 2.308.000. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 15-01-2009 til 01-04-2009, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 2%, og der skal betales i 76 dage. 

Differencerenter i perioden: (2.308.000 *(0,07-0,02)) * (76/365)  =        24.028,49 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.308.000,00 kr. 

Låneomkostninger:     =              16.000 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.348.028,49 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.348.028,49 /0,99525    ≈   2.360.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 2.360.000*(0,06+0,00575)    =   155.170,00  kr. 

15-01-2010 

Lånet lægges om til et 5% lån med fondskode DK0009280463 i kurs 99,20. Restgælden er kr. 2.360.000. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 15-01-2010 til 01-04-2010, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 0,5%, og der skal betales i 76 dage. 

Differencerenter i perioden: (2.360.000 *(0,06-0,005)) * (76/365)  =        27.026,85 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.360.000,00 kr. 

Låneomkostninger:     =        16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.403.026,85 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.403.026,85/0,992    ≈   2.423.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 2.423.000*(0,05+0,00575)    =      135.082,25 kr. 

16-01-2012 

Lånet lægges til et 4% lån med fondskode DK0009280463 i kurs 99,40. Restgælden er kr. 2.423.000,00. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 16-01-2012 til 01-04-2012, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt 0,0%, og der skal betales i 76 dage. 
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Differencerenter i perioden: (2.423.000 *0,05) * (76/365)   =        25.225.75 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.423.000,00 kr. 

Låneomkostninger:     =         16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.464.225,75 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.464.225,75/0,994    ≈   2.480.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 2.480.000*(0,04+0,00575)    =      113.460,00 kr. 

01-01-2013 

Bidragssatsen hæves til 1,0064%.  

Ny ydelse efter 01-01-2013: 2.480.000*(0,04+0,010064)   =   124.158,72 kr. 

30-04-2013 

Lånet lægges om til et 3% lån med fondskode DK00009290181 i kurs 98,40. Restgælden er kr. 2.480.000. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 30-04-2013 til 01-07-2013, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt -0,3%, og der skal betales i 62 dage. 

Differencerenter i perioden: (2.480.000 *(0,04-(-0,003))) * (62/365)  =        18.114,19 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.480.000,00 kr. 

Låneomkostninger:     =        16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =   2.514.114,92 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.514.114,92 /0,984    ≈   2.555.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 2.555.000*(0,03+0,010064)    =      102.363,52 kr. 

30-09-2016 

Lånet lægges om til et 2% lån med fondskode DK0009297350 i kurs 97,9. Omlægningen sker lidt tidligere end 

anbefalet, men da renteforskellen på de to lån er 33%, og det kun er 16 dage tidligere end anbefalingen, 

laves omlægningen alligevel. Restgælden er kr. 2.555.000. 

Derudover skal der betales differencerenter fra den 30-09-2016 til 01-01-2017, da nuværende lån er over 

kurs 100 og skal opsiges. Placeringsrenten var på dette tidspunkt -1,15%, og der skal betales i 93 dage. 
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Differencerenter i perioden: (2.555.000*(0,03-(-0,0115))) * (93/365)  =        27.016,50 kr.  

Restgæld på lån:     =   2.555.000,00 kr. 

Låneomkostninger:     =         16.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =    2.598.016,50 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.598.016,50 /0,979    ≈   2.654.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 2.654.000*(0,02+0,010064)    =        79.789,86 kr. 

Lånet beholdes frem til 01-01-2018, hvor restgælden vil være kr. 2.654.000. Obligationen er over kurs 100, 

så gælden tages med til kurs pari i beregningerne. 

Restgæld:       =   2.654.000,00 kr. 

Samlet diskonteret nettoudgift i perioden:    =   2.170.762,22 kr. 

Samlet udgift:      =   4.824.762,22 kr. 

Den samlede diskonterede nettoydelse ved at beholde 8% lånet i perioden var 5.277.108,00 kr. 

Der er derfor opnået en besparelse på: 5.277.108 – 4.824.762,22  =     452.345,78 kr. 

Besparelse i forhold til tommelfingerregel: 4.471.842,12 – 4.824.762,22  =    -352.920,01 kr. 

 

6.3.2.1 Delkonklusion 

Beregningen viser, at modellen er kr. ca. 450.000 bedre end 8% lånet, men ca. kr. 350.000 dårligere end 

tommelfingerreglen. Der bliver konverteret ni gange imod syv gange ved brug af tommelfingerreglen, hvilket 

giver en større restgæld. Den store forskel kan findes i, at der ikke bliver konvertere ned til 2% primo 2015, 

da dette lån kan opkonverteres seks måneder efter til et 3,5% lån. Den manglende konvertering skyldes, at 

2% serien med afdragsfrihed ikke når op i nærheden af kurs 98 og derfor ikke bliver aktuel. Denne omlægning 

ville give et andet sammenligningsgrundlag. Det er måske muligt, at RealRåds model havde fanget denne 

konvertering, da den regner på nutidsværdi på begge lån. Jeg har været nødsaget til at holde mig til de 

afstemte retningslinjer og derfor ikke fået den omlægning med. 
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6.4 Skrå konvertering 

I de kommende beregninger vil jeg forsøge at inddrage rentetilpasningslån i mine beregninger. 

Beregningerne vil forsøge at optimere omlægningerne. Jeg vil lave beregninger med og uden afdrag. 

Forudsætninger for beregningerne: 

- Der konverteres til fast rente, når der kan vindes minimum 4 kurspoint på en efterfølgende 

konvertering 

- Der konverteres til rentetilpasningslån, når renten har toppet og er på vej ned 

- Ved indfrielse af rentetilpasningslån før termin, beregnes der, om det er billigst at købe 

obligationen til dagskursen eller indfri via differencerenter til termin 

- Renten fastsættes hvert år 1. januar, og der bruges Realkredit Danmarks historiske F1 renter59. 

Kurser og renter er efter kursskæring 

- Løbetiden på rentetilpasningslån beregnes hvert 1. januar i hele år 

- På rentetilpasningslån beregnes der hvert år en kontantlånsrestgæld og en obligationsrestgæld ud 

fra kursen ved rentetilpasningen i januar, hvis lånet indfries inden næste termin. Til kursen 

tillægges 0,1 i tillæg som kursskæring ved indfrielse ved køb af obligationer 

- Bidragssatserne vil følge tidligere viste skema i forhold til lånetype 

 

6.4.1 Skrå konvertering med afdrag 
Cashflow for denne beregning kan findes i excelarket ”skrå med afdrag”. 

Da renten er højest den 01-09-1999, starter jeg med et rentetilpasningslån. Renten var på den dato 3,91% 

og havde en bidragssats på 0,575%. 

Hovedstol:      =   2.500.000,00 kr. 

Ydelsen (30 år) kan beregnes til:   2.500.000* (
0,04485/4

1−(1+0,04485/4)−30∗4)  =         38.001,60 kr. 

01.01.2000 

Lånet rentetilpasses til en rente på 4,39% ud fra en kuponrente på 4%. Restgælden er 2.486.668,94 kr.  

Kurs nyt lån:  104* (1+0,0439)-1    =                    99,63. 

Obligationsrestgæld: 2.486.668,94/99,63     =   2.495.993,95 kr. 

                                                           
59 Kan findes i excelarket under ”kontantlånsrenter og kurser”. 
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Forskel der udlignes i løbet af året: 2.495.993,95-2.486.668,94  =           9.325,01 kr. 

Ny ydelse over 29 år: 2.486.668,94* (
0,04965/4

1−(1+0,04965/4)−29∗4)   =         40.563,38 kr. 

14-04-2000 

Lånet lægges om til et 7% lån med fondskode DK0009265589 i kurs 99,90. Efter kursskæring giver det en kurs 

på 99,65. Renten på F1 lån var 4,81%. Der var en placeringsrente på 2,25%. Kontantrestgælden er kr. 

2.475.444,10. 

Obligationsrestgæld efter afdrag i perioden: 2.495.993,95 – 11.224,84   = 2.484.769,11 kr. 

Rentedage frem til 01-01-2001    =             262 dage 

Indfrielseskurs: 104* (1+0,0481)-(262/365) + 0,1   =           100,65 

Obligationsafdrag: (103/365) * 9325,01    =           2.631,44 kr. 

Indfrielse ved køb af obligationer: (2.484.769,11*1,0065) - 2.631,44   =   2.495.803,90 kr. 

Meromkostning efter skat: 2.495.803,90-2.484.769,11   =        11.034,79 kr. 

Differencerenter: (0,04-0,0225) *2.484.769,11*(262/365)   =        31.212,78 kr. 

Jeg behøver derfor ikke udregne mere, da det er billigst at købe obligationen.  

Omkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol på nyt lån: 2.495.803,90/0,9965    ≈   2.517.000,00 kr. 

Ny ydelse: 2.517.000* (
0,07575/4

1−(1+0,07575/4)−30∗4)    =         53.273,68 kr. 

19-09-2000 

Lånet konverteres til et rentetilpasningslån med en rente på 6,23%. Indfrielseskursen på lånet er 96 og efter 

kursskæring 96,25. Restgælden er kr. 2.507.168,48. 

Kursværdi nuværende lån: 2.507.168,48 *0,9625    =   2.413.149,66 kr. 

Omkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol ny lån:     ≈   2.426.000,00 kr. 

Ny ydelse (30 år): 2.426.000* (
0,06805/4

1−(1+0,06805/4)−30∗4)   =        47.553,28 kr. 

01-01-2001 

Rentetilpasning af lånet til en rente på 5,61%. Der bruges en kupon på 5%, så kursen er 99,42. Restgælden er 

kr. 2.418.796,37.  

Obligationsrestgæld: 2.418.796,37/99,42    = 2.432.907,23 kr. 

Forskel der udlignes: 2.432.907,23 – 2.418.796,37   =       14.110,86 kr. 
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Ny ydelse (29 år): 2.418.796,37 * (
0,06185/4

1−(1+0,06185/4)−29∗4)   =       44.987,89 kr. 

31-10-2001 

Lånet lægges om til et 5% lån med fondskode DK0009264939 i kurs 95,45. Efter kursskæring giver det en kurs 

på 95,20. Renten på et nyt F1 lån var 3,8%. Der var en placeringsrente på 2,50%, Kontantlånsrestgælden er 

kr. 2.393.032,63. 

Obligationsrestgæld efter afdrag i perioden: 2.432.907,23 – 25.763,7  =   2.407.143,53 kr. 

Rentedage frem til 01-01-2002    =                 62 dage 

Indfrielseskurs: 105* (1+0,038) -(62/365) + 0,1    =                   104,44 

På baggrund af den høje kurs er differencerenter frem til ultimo året billigst.  

Differencerenter: (0,05-0,025) * 2.407.143,53 *(62/365)   =         10.222,12 kr. 

Obligationsfradrag: (303/365) * 14.110,86    =       - 11.713,95 kr. 

Samlet indfrielse: 2.407.143,53 + 10.222,12 – 11.713,95    =    2.405.651,70 kr. 

Omkostninger omlægning:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån: 2.417.651,07/0,952     ≈    2.540.000,00 kr. 

Ny ydelse: 2.540.000 * (
0,05575/4

1−(1+0,05575/4)−30∗4)   =         43.702,98 kr. 

25-03-2002 

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån, der har en rente på 4,17%. Indfrielseskursen på lånet er 88,76 før 

kursskæring og 89,01 efter. Restgælden er kr. 2.526.647,81. 

Kursværdi nuværende lån: 2.526.647,81*0,8901   =   2.248.969,22 kr. 

Omkostninger ved omlægning:    =        12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån:     ≈   2.261.000,00 kr. 

Ny ydelse: 2.261.000 * (
0,04745/4

1−(1+0,04745/4)−30∗4)   =        35.425,92 kr. 

01-01-2003 

Ny rente fastsættes til 3,14%. Det sker på baggrund af en 4% kupon i kurs 100,83. Lånet har en restgæld på 

kr. 2.233.887,64. 

Ny obligationsrestgæld: 2.233.887,64/1,0083   =     2.215.499,00 kr. 

Forskel der udlignes: 2.233.887,64 – 2.215.499   =           18.388,64 kr. 
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Ny ydelse (29 år): 2.233.887,64 * (
0,03715/4

1−(1+0,03715/4)−29∗4)   =           31.540,04 kr. 

17-06-2003 

Lånet lægges om til et 4% lån med fondskode DK0009270233 i kurs 93,62 og kurs 93,37 efter kursskæring. 

Renten på et nyt F1 lån er 2,1%. Kontantlånsrestgælden er kr. 2.213.757,93. Placeringsrenten er 1%. 

Obligationsrestgæld efter afdrag: 2.215.499,00 – 20.129,71  =     2.195.369,29 kr. 

Rentedage frem til 01-01-2004    =                 198 dage 

Indfrielseskurs: 104* (1+0,021) -(198/365) + 0,1    =                     102,93 

Da differencerenten er 3% (4-1) er denne model igen billigst da renterne giver fradrag. 

Differencerenter i perioden: 2.195.369,29*0,03*(198/365)  =         35.727,38 kr. 

Obligationsafdrag (tillægges): 18.388,64 *(167/365)   =           8.413,43 kr. 

Låneomkostninger:     =        12.000,00 kr. 

Samlet indfrielse:     =   2.251.510,10 kr. 

Ny hovedstol: 2.251.510,10/0,9337    ≈   2.412.000,00 kr. 

Ny ydelse: 2.412.000 * (
0,04575/4

1−(1+0,04575/4)−30∗4)   =        37.052,48 kr. 

31-10-2003 

Lånet lægges om til rentetilpasningslån med en rente på 2,44%. Indfrielseskursen er 88,2 og efter kursskæring 

88,45. Restgælden er kr. 2.397.800,63. 

Indfrielse nuværende lån: 2.397.800,63*0,8845   =   2.120.854,66 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån:     ≈   2.133.000,00 kr. 

Ny ydelse: 2.133.000 * (
0,03015/4

1−(1+0,03015/4)−30∗4)   =        27.071,92 kr. 

01-01-2004 

Lånet rentetilpasses til en rente på 2,60%. Restgælden er kr. 2.121.884,75. 

Ny ydelse (29 år): 2.121.884,75 * (
0,03175/4

1−(1+0,03175/4)−29∗4)   =         28.055,36 kr. 

01-01-2005 

Lånet rentetilpasses til en rente på 2,45% på en 4% kupon til kurs 101,45. Kontantlånsrestgælden er kr. 

2.076.496,32. 
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Ny obligationsrestgæld: 2.076.496,32/1,0145    =   2.046.817,47 kr. 

Forskel der udlignes: 2.076.496,32 – 2.046.817,47   =         29.678,85 kr. 

Ny ydelse (28 år): 2.076.496,32 * (
0,03025/4

1−(1+0,03025/4)−28∗4)   =         27.553,26 kr. 

12-09-2005 

Lånet lægges om til et 4% lån med fondskode DK0009274300 i kurs 98,3 og kurs 98,05 efter kursskæring. 

Renten på et nyt F1 lån er 2,25%. Kontantlånsrestgælden er kr. 2.042.924,81. Placeringsrenten er 1%. 

Obligationsrestgæld efter afdrag: 2.046.817,47 – 33.571,5   =   2.013.245,97 kr. 

Rentedage frem til 01-01-2006    =               111 dage 

Indfrielseskurs: 104* (1+0,0225) -(111/365) + 0,1   =                  103,40 

Da differencerenten er 3% (4-1) er denne model igen billigst, da renterne giver fradrag. 

Differencerenter i perioden: 2.013.245,97*0,03*(111/365)  =        18.367,42 kr. 

Obligationsafdrag (tillægges): 29.678,85 *(254/365)   =           20.653,23 kr. 

Låneomkostninger:     =          12.000,00 kr. 

Samlet indfrielse:     =    2.064.266,62 kr. 

Ny hovedstol: 2.064.266,62/0,9805    ≈    2.106.000,00 kr. 

Ny ydelse: 2.106.000 * (
0,04575/4

1−(1+0,04575/4)−30∗4)   =         32.351,79 kr. 

27-10-2008 

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån. Indfrielseskursen er 80,50 og efter kursskæring 80,75. Renten på 

F1 lånet er 5,51%. Restgælden er kr. 1.995.555,86. 

Indfrielse af lån: 1.995.555,86*0,8075     =    1.611.411,36 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån:     ≈    1.624.000,00 kr. 

Ny ydelse: 1.624.000 * (
0,06085/4

1−(1+0,06085/4)−30∗4)   =         29.529,21 kr. 

01-01-2009 

Lånet rentetilpasses til en rente på 5,2%. Der er en restgæld på kr. 1.620.539,23. 

Ny ydelse (29 år): 1.620.539,23 * (
0,05775/4

1−(1+0,05775/4)−29∗4)   =          28.870,78 kr. 
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01-01-2010 

Lånet rentetilpasses til en rente på 1,78% på en 2% kupon til kurs 100,22. Kontantlånsrestgælden er kr. 

1.598.163,46. 

Ny obligationsrestgæld: 1.598.163,46/1,0022   =     1.594.655,22 kr. 

Forskel der udlignes: 1.598.163,46 – 1.594.655,22   =             3.508,24 kr. 

Ny ydelse (28 år): 1.598.163,46* (
0,02355/4

1−(1+0,02355/4)−28∗4)   =           19.527,72 kr. 

25-08-2010 

Lånet lægges om til et 4% lån med fondskode DK00092892329 i kurs 99,9 og 99,65 efter kursskæring. Renten 

på et nyt F1 lån er 1,29%. Kontantlånsrestgælden er kr. 1.571.634,99. Placeringsrenten er 0,05%. 

Obligationsrestgæld efter afdrag: 1.594.655,22 – 26.528,47  =   1.568.126,75 kr. 

Rentedage frem til 01-01-2011    =               129 dage 

Indfrielseskurs: 102* (1+0,0129) -(129/365) + 0,1   =                  101,64 

Da differencerenten er 1,95%, er denne model igen billigst, da renterne giver fradrag. 

Differencerenter i perioden: 1.568.126,75 *0,0195*(129/365)  =        10.807,19 kr. 

Obligationsafdrag (tillægges): 3.508,24 *(236/365)   =          2.268,34 kr. 

Låneomkostninger:     =        12.000,00 kr. 

Samlet indfrielse:     =   1.593.202,81 kr. 

Ny hovedstol: 1.593.202,81/0,9965    ≈   1.599.000,00 kr. 

Ny ydelse: 1.599.000 * (
0,04575/4

1−(1+0,04575/4)−30∗4)   =        24.563,40 kr. 

11-04-2011 

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån. Indfrielseskursen er 90,73 og efter kursskæring 90,98. Renten på 

F1 lånet er 1,98 %. Restgælden er kr. 1.582.988,66. 

Indfrielse af lån: 1.582.988,66*0,9098    =    1.440.202,54 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån:     ≈    1.453.000,00 kr. 

Ny ydelse: 1.453.000 * (
0,02555/4

1−(1+0,02555/4)−30∗4)   =          17.372,75 kr. 
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01-01-2012 

Lånet rentetilpasses til en rente på 1,24%. Der er en restgæld på 1.429.470,07 kr. 

Ny ydelse (29 år): 1.429.470,07* (
0,01815/4

1−(1+0,01815/4)−29∗4)   =         15.876,63 kr. 

01-01-2013 

Lånet rentetilpasses til en rente på 0,48% på en 2% kupon til kurs 101,51. Kontantlånsrestgælden er kr. 

1.391.652,01. Samtidig hæves bidragssatsen til 0,6812% for obligationslån samt 0,8564% for 

rentetilpasningslån. 

Ny obligationsrestgæld: 1.391.652,01/1,0151   =    1.412.665,96 kr. 

Forskel der udlignes: 1.412.665,96-1.391.652,01   =          21.013,95 kr. 

Ny ydelse (28 år): 1.391.652,01* (
0,013364/4

1−(1+0,013364/4)−28∗4)   =          14.915,37 kr. 

03-05-2013 

Lånet lægges om til et 3% lån med fondskode DK0009289845 i kurs 99,8 og 99,55 efter kursskæring. Renten 

på et nyt F1 lån er 0,2%. Kontantlånsrestgælden er kr. 1.377.650,93. Placeringsrenten er -0,3%. 

Obligationsrestgæld efter afdrag (01-01 – 03-05):1.412.665,96 – 14.001,08 =    1.398.664,88 kr. 

Rentedage frem til 01-01-2014    =                243 dage 

Indfrielseskurs: 102* (1+0,002) -(243/365) + 0,1    =                101,96 

Da differencerenten er 2,3%, er denne model igen billigst, da renterne giver fradrag. 

Differencerenter i perioden: 1.398.664,88 *0,023*(243/365)  =        21.416,82 kr. 

Obligationsafdrag (tillægges): 21.013,95 *(122/365)   =          7.023,84 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Samlet indfrielse:     =   1.439.104,94 kr. 

Ny hovedstol: 1.439.104,94 /0,9955    ≈   1.446.000,00 kr. 

Ny ydelse: 1.446.000 * (
0,036812/4

1−(1+0,036812/4)−30∗4)   =         19.954,36 kr. 

10-09-2013 

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån. Indfrielseskursen er 92,3 og efter kursskæring 92,55. Renten på 

F1 lånet er 0,32%. Restgælden er kr. 1.436.509,58. 

Indfrielse af lån: 1.436.509,58 *0,9255    =    1.329.489,62 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 
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Hovedstol nyt lån:     ≈    1.342.000,00 kr. 

Ny ydelse: 1.342.000 * (
0,011764/4

1−(1+0,011764/4)−30∗4)   =          13.288,85 kr. 

01-01-2014  

Lånet rentetilpasses til en rente på 0,46%. Der er en restgæld på kr. 1.330.367,65. 

Ny ydelse (29 år): 1.330.367,65* (
0,013164/4

1−(1+0,013164/4)−29∗4)   =         13.815,39 kr. 

01-01-2015 

Lånet rentetilpasses til en rente på 0,51% på en 2% kupon til kurs 101,48. Kontantlånsrestgælden er kr. 

1.292.432,30.  

Ny obligationsrestgæld: 1.292.432,30/1,0148   =     1.273.583,27 kr. 

Forskel der udlignes: 1.292.432,30-1.273.583,27   =           18.849,03 kr. 

Ny ydelse (28 år): 1.292.432,30* (
0,013664/4

1−(1+0,013664/4)−28∗4)   =           13.906,93 kr. 

13-02-2015 

Lånet lægges om til et 2% lån med fondskode DK0009297194 i kurs 99,6 og 99,35 efter kursskæring. Renten 

på et nyt F1 lån er -0,6%. Kontantlånsrestgælden er kr. 1.287.791,78. Placeringsrenten er -1%. 

Obligationsrestgæld efter afdrag (01-01 – 13-02): 1.273.583,27 – 4640,52 =   1.268.942,75 kr. 

Rentedage frem til 01-01-2016    =             322 dage 

Indfrielseskurs: 102* (1+(-0,006)) -(322/365) + 0,1   =                 102,64 

Da differencerenten er 3%, er denne model igen billigst, da renterne giver fradrag. 

Differencerenter i perioden: 1.268.942,75 *0,03*(322/365)  =        33.583,53 kr. 

Obligationsafdrag (tillægges):  18.849,03 *(43/365)   =           2.220,57 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Samlet indfrielse:     =   1.316.746,85 kr. 

Ny hovedstol: 1.316.746,85/0,9935    ≈   1.326.000,00 kr. 

Ny ydelse: 1.326.000 * (
0,026812/4

1−(1+0,026812/4)−30∗4)   =         16.118,60 kr. 

22-06-2015  

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån. Indfrielseskursen er 89,85 og efter kursskæring 90,10. Renten på 

F1 lånet er -0,22%. Restgælden er kr. 1.315.525,72. 

Indfrielse af lån: 1.315.525,72 *0,901    =    1.185.288,67 kr. 



Nicolai Bidstrup Spliid 
Afgangsprojekt på HD (FR) 

 

66 
 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån:     ≈    1.198.000,00 kr. 

Ny ydelse: 1.198.000 * (
0,006364/4

1−(1+0,006364/4)−30∗4)   =          10.974,56 kr. 

01-01-2016 

Lånet rentetilpasses til en rente på 0,24% på en 1% kupon til kurs 100,76. Kontantlånsrestgælden er kr. 

1.178.848,76.  

Ny obligationsrestgæld: 1.178.848,76/1,0076   =   1.169.957,09 kr. 

Forskel der udlignes: 1.178.848,76-1.169.957,09   =           8.891,67 kr. 

Ny ydelse (29 år): 1.178.848,76* (
0,010964/4

1−(1+0,010964/4)−29∗4)   =         11.877,38 kr. 

28-09-2016 

Lånet lægges om til et 2% lån med fondskode DK0009297194 i kurs 99,25 og 99 efter kursskæring. Renten på 

et nyt F1 lån er -0,34%. Kontantlånsrestgælden er kr. 1.153.028,12. Placeringsrenten er -1,15%. 

Obligationsrestgæld efter afdrag (01-01 – 28-09): 1.169.957,09 – 25.820,63 =   1.144.136,46 kr. 

Rentedage frem til 01-01-2017    =                 95 dage 

Indfrielseskurs: 101* (1+(-0,0034)) -(95/365) + 0,1   =                  101,19 

Overkurs netto: (1,0119*1.144.136,46) - 1.144.136,46   =        13.615,22 kr. 

Differencerenter i perioden: 1.144.136,46*0,0215*(95/365)  =          6.402,46 kr. 

Differencerenter er derfor billigst. 

Obligationsafdrag (tillægges):  8.891,67 *(270/365)   =           6.577,40 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Samlet indfrielse:     =    1.169.116,32 kr. 

Ny hovedstol: 1.169.116,32 /0,99    ≈    1.181.000,00 kr. 

Ny ydelse: 1.181.000 * (
0,026812/4

1−(1+0,026812/4)−30∗4)   =         14.356,01 kr. 

16-12-2016 

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån. Indfrielseskursen er 94,8 og efter kursskæring 95,05. Renten på 

F1 lånet er -0,35%. Restgælden er kr. 1.175.621,73. 

Indfrielse af lån: 1.175.621,73 *0,9505    =    1.117.428,45 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 
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Hovedstol nyt lån:     ≈    1.130.000,00 kr. 

Ny ydelse: 1.130.000 * (
0,005064/4

1−(1+0,005064/4)−30∗4)   =          10.156,01 kr. 

01-01-2017 

Lånet rentetilpasses til en rente på 0,00%. Der er en restgæld på kr. 1.128.061,02. Samtidig sættes 

bidragssatsen op til 1,1064%. 

Ny ydelse (29 år): 1.128.061,02* (
0,011064/4

1−(1+0,011064/4)−29∗4)   =         11.381,39 kr. 

Lånet løber frem til 31-12-2017, hvor at lånet udløber til kurs 100, og restgælden er kr. 1.094.878,99. 

Restgæld lån:      =   1.094.878,99 kr. 

Samlet diskonteret nettoudgift i perioden:    =   1.739.677,51 kr. 

Samlet: 1.094.878,99 +1.739.677,51    =   2.834.490,50 kr. 

Gevinst i forhold til 8%: 5.277.108 – 2.834.490,50   =   2.442.617,50 kr. 

Gevinst i forhold til tommelfingerregel: 4.364.505,71 - 2.834.490,50  =   1.530.015,21 kr. 

 

6.4.1.1 Delkonklusion 

Beregninger viser en rigtig stor gevinst ved denne løsning. Der spares næsten kr. 2.450.000 i forhold til 8% 

lånet, men der spares også kr. 1.530.000 i forhold til tommelfingerreglen. Besparelserne skyldes naturligvis, 

at beregningerne er optimeret hele vejen igennem. Desuden giver det lavere renteudgifter og færre kurstab 

at inkludere rentetilpasningslånene. Det vil dog være svært at ramme de samme gevinster i virkeligheden, 

da man ikke helt ved, hvornår renten har toppet. 

 

6.4.2 Skrå konvertering med afdragsfrihed 

Da afdragsfriheden først blev indført 01-10-2003, vil omlægningen være identisk med seneste beregning, 

indtil det er muligt at lægge om til afdragsfrihed. Det betyder, at omlægningerne før 01-10-2013 ikke 

optræder i denne beskrivelse, men kan ses i cashflow i excel. Ved indfrielse af rentetilpasningslån, vil der ikke 

blive regnet på, om det er billigst at betale differencerenter eller købe obligationerne fri. Dette skyldes, at 

omlægningen foregår næsten på samme dato som i tidligere beregning, og at det kun var den første 

omlægning, der ligger før 2003, hvor vi skulle købe obligationerne. Der vil derfor blive indfriet imod betaling 

af differencerenter. Cashflow for denne beregning kan ses i excelarket ”skrå uden afdrag”. 
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31-10-2003 

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån med afdragsfrihed og en rente på 2,44%. Indfrielseskursen er 88,2 

og efter kursskæring 88,45. Restgælden er kr. 2.397.800,63. 

Indfrielse nuværende lån: 2.397.800,63*0,8845   =    2.120.854,66 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån:     ≈    2.133.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 2.133.000 *(0,0244+0,00575)   =          64.309,95 kr. 

01-01-2004 

Lånet rentetilpasses til en rente på 2,60%. Restgælden er kr. 2.133.000. 

Ny årlig ydelse: 2.133.000 *(0,026+0,00575)   =          67.722,75 kr. 

01-01-2005 

Lånet rentetilpasses til en rente på 2,45% på en 4% kupon til kurs 101,45. Kontantlånsrestgælden er kr. 

2.133.000. 

Ny obligationsrestgæld: 2.133.000/1,0145     =     2.102.513,55 kr. 

Forskel der udlignes: 2.133.000-2.102.513,55   =           30.486,45 kr. 

Ny årlig ydelse: 2.133.000 *(0,0245 + 0,00575)   =            64.523,25 kr. 

12-09-2005 

Lånet lægges om til et 4% lån med fondskode DK0009273179 i kurs 97,475 og kurs 97,225 efter kursskæring. 

Obligationsrestgælden er uændret. Placeringsrenten er 1%. 

Rentedage frem til 01-01-2006    =             111 dage 

Differencerenter i perioden: 2.102.513,55 *0,03*(111/365)  =        19.181,84 kr. 

Obligationsafdrag (tillægges): 30.486,45 *(254/365)   =        21.215,23 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Samlet indfrielse:     =    2.154.910,62 kr. 

Ny hovedstol: 2.154.910,62 /0,97225    ≈    2.217.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 2.217.000 *(0,04 + 0,00575)   =        101.427,75 kr. 

27-10-2008 

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån. Indfrielseskursen er 79,125 og efter kursskæring 79,375. Renten 

på F1 lånet er 5,51%. Restgæld uændret på kr. 2.217.000. 
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Indfrielse af lån: 2.217.000 *0,79375    =    1.759.189,50 kr. 

Låneomkostninger:     =          12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån:     ≈    1.772.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.772.000 *(0,0551+0,00575)   =        107.826,20 kr. 

01-01-2009 

Lånet rentetilpasses til en rente på 5,2%.  

Ny årlig ydelse: 1.772.000 * (0,052+0,00575)   =          102.333,00 kr. 

01-01-2010 

Lånet rentetilpasses til en rente på 1,78% på en 2% kupon til kurs 100,22. 

Ny obligationsrestgæld: 1.772.000/1,0022    =    1.768.110,16 kr. 

Forskel der udlignes: 1.772.000 – 1.768.110,16   =            3.889,84 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.772.000 * (0,0178+0,00575)   =          41.730,60 kr. 

25-08-2010 

Lånet lægges om til et 4% lån med fondskode DK0009283723 i kurs 98,9 og 98,65 efter kursskæring. 

Placeringsrenten er 0,05%. 

Rentedage frem til 01-01-2011    =              129 dage 

Differencerenter i perioden: 1.768.110,16 *0,0195*(129/365)  =        12.185,43 kr. 

Obligationsafdrag (tillægges): 3.889,84 *(236/365)   =          2.515,08 kr. 

Låneomkostninger:     =        12.000,00 kr. 

Samlet indfrielse:     =   1.794.810,67 kr. 

Ny hovedstol: 1.794.810,67/0,9865    ≈   1.820.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.820.000*(0,04+0,00575)    =        83.265,00 kr. 

11-04-2011 

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån. Indfrielseskursen er 89,39 og efter kursskæring 89,64. Renten på 

F1 lånet er 1,98%.  

Indfrielse af lån: 1.820.000 * 0,8964    =    1.631.448,00 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån:     ≈    1.644.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.644.000 * (0,0198+0,00575)   =          42.004,20 kr. 
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01-01-2012 

Lånet rentetilpasses til en rente på 1,24%.  

Ny ydelse: 1.644.000 *(0,0124+0,00575)    =         30.201,60 kr. 

01-01-2013 

Lånet rentetilpasses til en rente på 0,48% på en 2% kupon til kurs 101,51. Samtidig hæves bidragssatsen til 

1,0064% for obligationslån samt 1,1816% for rentetilpasningslån. 

Ny obligationsrestgæld: 1.644.000/1,0151    =   1.619.544,87 kr. 

Forskel der udlignes: 1.644.000 -1.619.544,87   =         24.455,13 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.644.000*(0,0048+0,01816)   =         27.316,70 kr. 

03-05-2013 

Lånet lægges om til et 3% lån med fondskode DK0009290181 i kurs 98,70 og 98,45 efter kursskæring. 

Placeringsrenten er -0,3%. 

Rentedage frem til 01-01-2014    =             243 dage 

Differencerenter i perioden: 1.644.000 *0,023*(243/365)   =        25.173,47 kr. 

Obligationsafdrag (tillægges): 25.173,47 *(122/365)   =           8.414,15 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Samlet indfrielse:     =   1.689.587,62 kr. 

Ny hovedstol: 1.689.587,62/0,9845    ≈   1.717.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.717.000 *(0,03+0,010064)   =         68.789,89 kr. 

10-09-2013 

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån. Indfrielseskursen er 91,175 og efter kursskæring 91,425. Renten 

på F1 lånet er 0,32%.  

Indfrielse af lån: 1.717.000 *0,91425    =    1.569.767,25 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån:     ≈    1.582.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.582.000*(0,0032+0,01816)   =          23.755,31 kr. 

01-01-2014  

Lånet rentetilpasse til en rente på 0,46%.  
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Ny ydelse: 1.582.000*(0,0046 + 0,01816)    =         25.970,11 kr. 

01-01-2015 

Lånet rentetilpasses til en rente på 0,51% på en 2% kupon til kurs 101,48.  

Ny obligationsrestgæld: 1.582.000/1,0148    =     1.558.927,87 kr. 

Forskel der udlignes: 1.582.000 - 1.558.927,87   =          23.072,13 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.582.000* (0,0051+0,01816)   =           26.761,11 kr. 

13-02-2015 

Lånet lægges om til et 2% lån med fondskode DK0009297350 i kurs 98,6 og 98,85 efter kursskæring. 

Placeringsrenten er -1%. 

Rentedage frem til 01-01-2016    =              322 dage 

Differencerenter i perioden: 1.558.927,87 *0,03*(322/365)  =        41.258,20 kr. 

Obligationsafdrag (tillægges):  23.072,13 *(43/365)   =          2.718,09 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Samlet indfrielse:     =   1.614.904,16 kr. 

Ny hovedstol: 1.614.904,16/0,9885    ≈   1.634.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.634.000 *(0,02+0,008564)   =         46.673,58 kr. 

22-06-2015  

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån. Indfrielseskursen er 88,55 og efter kursskæring 88,80. Renten på 

F1 lånet er -0,22%.  

Indfrielse af lån: 1.634.000* 0,8880    =    1.450.992,00 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån:     ≈    1.463.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.463.000 * (-0,0022+0,01816)   =          14.068,21 kr. 

01-01-2016 

Lånet rentetilpasses til en rente på 0,24% på en 1% kupon til kurs 100,76.  

Ny obligationsrestgæld: 1.463.000/1,0076    =   1.451,965,07 kr. 

Forskel der udlignes: 1.463.000-1.451,965,07   =         11.034,93 kr. 

Ny ydelse: 1.463.000 * (0,0024+ 0,01816)    =         20.798,00 kr. 
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28-09-2016 

Lånet lægges om til et 2% lån med fondskode DK0009297350 i kurs 97,8 og 97,55 efter kursskæring. 

Placeringsrenten er -1,15%. 

Rentedage frem til 01-01-2017    =                95 dage 

Differencerenter i perioden: 1.451.965,07*0,0215*(95/365)  =           8.125,04 kr. 

Obligationsafdrag (tillægges):  11.034,93 *(270/365)   =           8.165,04 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Samlet indfrielse:     =   1.480.255,15 kr. 

Ny hovedstol: 1.480.225,15 /0,9755    ≈   1.518.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.518.000*(0,02+0,008564)    =         43.360,15 kr. 

12-12-2016 

Lånet lægges om til et rentetilpasningslån. Indfrielseskursen er 93,225 og efter kursskæring 93,475. Renten 

på F1 lånet er -0,35%.  

Indfrielse af lån: 1.518.000 *0,93475    =    1.418.950,50 kr. 

Låneomkostninger:     =         12.000,00 kr. 

Hovedstol nyt lån:     ≈    1.431.000,00 kr. 

Ny årlig ydelse: 1.431.000*(-0,0035+0,01816)   =          11.900,20 kr. 

01-01-2017 

Lånet rentetilpasses til en rente på 0,00%. Samtidig sættes bidragssatsen op til 1,4316%. 

Ny årlig ydelse: 1.431.000 *(0+0,014316)    =         20.486,20 kr. 

Lånet løber frem til 31-12-2017, hvor at lånet udløber til kurs 100 og restgælden er 1.431.000 kr. 

Restgæld:      =   1.431.000,00 kr. 

Diskontering af ydelser:     =   1.266.121,38 kr. 

Samlet udgift: 1.431.000,00 + 1.266.121,38     =   2.697.121,38 kr. 

Gevinst i forhold til 8%: 5.277.108 – 2.697.121,38   =   2.579.986,62 kr. 

Gevinst i forhold til tommelfingerregel: 4.471.842,12 - 2.697.121,38  =   1.774,720,74 kr. 

Gevinst i forhold til ”skrå med afdrag”: 2.834.490,50 - 2.697.121,38  =      137.369,12 kr. 
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6.4.2.1 Delkonklusion 

Beregningerne viser, at denne model er den billigste af dem alle. Der spares kr. 2.579.986,62 i forholdt til 8% 

lånet og kr. 1.774.720,74 i forhold til tommelfingerreglen med afdragsfrihed.  Der spares desuden kr. 137.000 

i forhold til ”skrå med afdrag” som skyldes at nettoydelserne efter diskontering er kr. 473.000 billigere, imens 

at restgælden kun er kr. 336.000 højere end i beregningen med afdrag.  

Jeg har beregnet at historisk set, ville en blanding af rentetilpasningslån og obligationslån havde være den 

mest optimale løsning. Dette skyldes, at der har været volatilitet i renten, men også et generelt faldende 

renteniveau. I dette afsnit vil jeg beregne, hvilken lånetype, der vil være optimal fremadrettet i et stigende 

renteniveau. 

 

7.0 Konvertering frem i tiden med afdrag 
Beregningerne vil starte 01-01-2018 og løbe til 01-01-2024. Jeg vil regne med en parallelforskydning af 

rentekurven i opadgående retning. Renten vil være uændret i år 1 (2018) imens at renten vil stige med 0,5% 

i 2019, 2020, 2021 samt 2022. I 2023 vil renten være uændret. Der regnes med den effektive rente. Ydelserne 

og restgælden vil blive tilbagediskonteret til 2018 med 2% hvert år. Beregningerne vil blive lavet med et F1 

lån samt obligationslån med afdrag. Kursværdien på begge lån er kr. 2.500.000. Bidragssatsen er nuværende 

satser, som er 0,6812% for obligationslån samt 1,1064% for rentetilpasningslån. 

 

7.1 Rentetilpasningslån 
Jeg vil starte med at se på et rentetilpasningslån. Cashflow kan findes i excelarket ”Rtp med afdrag fremad”.  

01.01.2018 

Lånet har en rentesats -0,08%. 

Ydelse: 2.500.000 * (
0,010264/4

1−(1+0,010264/4)−30∗4)    =          24.231,69 kr. 

01-01-2020 

Renten er steget med 0,5% til 0,42%. Restgælden er kr. 2.356.179,79. 

Ny ydelse (28 år): 2.356.179,79 * (
0,015264/4

1−(1+0,015264/4)−28∗4)   =          25.891,68 kr. 

01-01-2021 

Renten er steget med 0,5% til 0,92%. Restgælden er kr. 2.288.189,86. 
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Ny ydelse (27 år): 2.288.189,86 * (
0,020264/4

1−(1+0,020264/4)−27∗4)   =         27.561,14 kr. 

01-01-2022 

Renten er steget med 0,5% til 1,42%. Restgælden er kr. 2.223.826,14. 

Ny ydelse (26 år): 2.223.826,14 * (
0,025264/4

1−(1+0,025264/4)−26∗4)   =         29.234,25 kr. 

01-01-2023 

Renten er steget med 0,5% til 1,92%. Restgælden er kr. 2.162.493,88. 

Ny ydelse (25 år): 2.162.493,88 * (
0,030264/4

1−(1+0,030264/4)−25∗4)   =         30.905,46 kr. 

 

Lånets rentetilpasses ikke mere, og lånet vil have en restgæld på kr. 2.103.654,18 den 01-01-2024. 

De samlede diskonterede nettoudgifter på ydelserne:   =       537.165,50 kr. 

Restgæld diskonteret:     =    1.905.344,40 kr. 

Samlet diskonteret udgift: 537.165,50 + 1.905.344,40   =    2.442.509,90 kr. 

 

7.2 Obligationslån 
Cashflow på obligationslånet kan findes i excelarket ”Obl med afdrag fremad”. 

Lånet er beregnes på er et 2% obligationslån med fondskoden DK0004606134. Kursen var den 01-01-2018 

99,6 og efter kursskæring 99,35. Jeg har brugt formlen for afkast i excel og fundet en effektiv rente på 2,017% 

før bidrag. 

01-01-2018 

Hovedstol: 2.500.000/0,9935     ≈    2.517.000,00 kr. 

Ydelse: 2.517.000 * (
0,026812/4

1−(1+0,026812/4)−30∗4)    =          30.596,17 kr. 

01-01-2023 

Da den effektive rente nu er steget 2% kan vi jævnfør tommelfingerreglen lægge lånet om til et 4% lån. 

Restgælden er kr. 2.224.302,70 kr. med en restløbetid på 26 år. Jeg har derfor brug for at finde 

indfrielseskursen på vores nuværende lån efter rentestigningen.  

Obligationsydelsen (uden bidrag): 2.224.302,70 * (
0,02/4

1−(1+0,02/4)−26∗4)  = 27.480,29 kr. 

Jeg har i excelarket ”M, MD og konveksitet afdrag” beregnet følgende nøgletal: 

Varighed (M):      =                    12,00 

Modificeret varighed:     =                    11,77 

Konveksitet (C):     =                  211,66 
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Jeg ved, at PV oprindeligt var 99,60(kurs i dag) og mine beregninger tager udgangspunkt i at rentechokket 

kommer 01-01-2023.  

Jeg vil nu sætte tallene ind i Taylors 2. orden: PV efter rentechok: PV før + -D * 
𝑃𝑉𝑓ø𝑟 

1+𝑟
 * (∆r) + 

1

2
 * C * 

𝑃𝑉𝑓ø𝑟

(1+𝑟)2  * (∆𝑟)2 

Ny pris = 99,60 + -12*
99,60 

1+0,0202
 * 0,02 + 

1

2
 * 211,66 * 

99,60

(1+0,0202)2  * 0,022 =>  

    99,60 + -23.430699   + 4,13237985    =                     80,30  

Kursen er dog kursændringen for en inkonverterbar obligation. Kursen for en konverterbar obligation vil være 

højere grundet optionspræmien, der ved de første rentestigninger vil have stor værdi og til sidst have ingen 

værdi. For at kunne komme tættere på en korrekt ny kurs på obligationen vil jeg derfor hente hjælpe hos 

Danske Banks systemer, da de dagligt beregner en korrigeret varighed for obligationerne. Den korrigeret 

varighed tager højde for udtrækninger, og benytter Basic Point Value (BPV)60, der viser kursændringen ved 

små renteændringer. BPV er optionsjusteret for at give et korrekt billede så muligt. Varigheden kaldes OAS-

BVP. For min 2% obligation har Danske Bank beregnet en korrigeret varighed på 8,2% for 1% renteændring. 

For at komme tættere på min kurs vil jeg antage at den er ens for begge rentestigninger.  

Ny kurs efter 1% rentestigning: 99,60- (0,082*99,60)   =                   91,43 

Kurs efter 2% rentestigning: 91,43 – (0,082*91,43)   =                   83,94  

Efter kursskæring vil kursen være 83,69.  

Indfrielse af lån:  2.224.302,70 *0,8352    =    1.861.518,93 kr. 

Låneomkostninger:     =          12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =    1.873.518,93 kr. 

Det nye 4% lån vil nu have en effektiv rente på 4,017%. Jeg nu bruges excel til at udregne kursen på et nyt 

4% lån med en effektiv rente på 4,02%. Dette gøres via formlen afkast, hvor jeg forsøger at ramme den nye 

effektive rente. Kursen bliver 99,70 og efter kursskæring 99,45. 

Hovedstol nyt lån: 1.873.518,93/0,9945    ≈    1.884.000,00 kr. 

Ydelse: 1.884.000 * (
0,046812/4

1−(1+0,046812/4)−30∗4)    =         29.301,61 kr. 

Restgælden 01-01-2024 vil herefter være kr. 1.854.474,10. Jeg antager, at kursen er uændret og dermed en 

indfrielseskurs efter kursskæring på 99,95. 

Kursværdi: 1.854.474,10*0,9995     =   1.853.546,86 kr. 

Diskonteret kursværdi:     =   1.679.654,33 kr. 

                                                           
60 Christensen, side 92. 
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Diskonteret ydelser:     =      566.951,03 kr. 

Samlet diskonteret udgift: 1.679.654,33 + 566.951,03   =   2.246.605,36 kr. 

 

7.3 Delkonklusion  

Beregningerne med afdrag viser, at et rentetilpasningslån ville have kostet kr. 2.442.509,90, hvis man 

indfriede lånet 01-01-2024. Obligationslånet ville have kostet kr. 2.246.605,36. Der er altså en forskel på ca. 

kr. 200.000. Dette er på trods af, at der afvikles kr. 95.000 mindre på obligationslånene, og de diskonterede 

ydelser er kr. 30.000 dyrere. Gevinsten hentes derfor udelukkende hjem via den lavere restgæld, der skyldes 

opkonverteringen 01-01-2023, der derfor giver en gevinst på kr. 340.000 på restgælden. Man bør derfor 

vælge fast rente i et stigende rentescenarie de næste seks år. 

 

8.0 Konvertering frem i tiden uden afdrag 
Vilkår for beregningerne vil være uændret i forhold til beregningerne med afdrag. Der vil være en ændring i 

bidragssatsen hvor, at rentetilpasningslånet vil have en bidragssats på 1,4316%, og obligationslånet vil have 

en bidragssats på 1,0064%. 

8.1 Rentetilpasningslån uden afdrag 
Jeg vil starte med at se på et rentetilpasningslån. Cashflow kan findes i excelarket ”Rtp uden afdrag fremad”.  

01.01.2018 

Lånet har en rentesats -0,08%. 

Ydelse: 2.500.000 * 0,013516    =      33.790,00 kr. 

01-01-2020 

Renten er steget med 0,5% til 0,42%.  

Ny ydelse: 2.500.000 * 0,018516     =      46.290,00 kr. 

01-01-2021 

Renten er steget med 0,5% til 0,92%. 

Ny ydelse: 2.500.000 * 0,023516    =      58.790,00 kr. 

01-01-2022 

Renten er steget med 0,5% til 1,42%.  
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Ny ydelse: 2.500.000 * 0,028516    =       71.290,00 kr. 

01-01-2023 

Renten er steget med 0,5% til 1,92%.  

Ny ydelse: 2.500.000 * 0,033516    =        83.790,00 kr. 

Lånet rentetilpasses ikke mere og restgælden vil være kr. 2.500.000 01-01-2024. 

Den samlede diskonterede nettoudgift:    =      206.736,01 kr. 

Restgæld diskonteret:     =   2.264.327,02 kr. 

Samlet diskonterede udgift: 206.736,01 + 2.264.327,02   =   2.471.063,03 kr. 

Diskonteres udgift for rentetilpasning med afdrag:   =   2.442.509,90 kr. 

 

8.2 Obligationslån uden afdrag 

Cashflow findes i excelarket “Obl uden afdrag fremad”. 

Lånet er beregnet på et 2% obligationslån med fondskoden DK0004606563. Kursen var den 01-01-2018 98,29 

og efter kursskæring 98,04. Jeg har brugt formlen for afkast i excel og fundet en effektiv rente på 2,08% før 

bidrag. 

01-01-2018 

Hovedstol: 2.500.000/0,9804     ≈    2.550.000,00 kr. 

Ydelse: 2.550.000 * 0,030064    =          76.663,20 kr.  

01-01-2023 

Da den effektive rente nu er steget 2% kan vi jævnfør tommelfingerreglen lægge lånet om til et 4% lån. 

Restgælden er stadig kr. 2.550.000 kr. med en restløbetid på 26 år. Jeg har derfor brug for at finde 

indfrielseskursen på vores nuværende lån efter rentestigningen.  

Ydelse med afdragsfrihed (kvartalsvis): (2.550.000 *0,02) / 4  =        12.750,00 kr. 

Ydelse efter 10 års afdragsfrihed: 2.550.000 * (
0,02/4

1−(1+0,02/4)−20∗4)  =        38.752,44 kr. 

Jeg har i excelarket ”M, MD og konveksitet uden afdrag” beregnet følgende nøgletal: 
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Varighed (M):      =             14,03 

Modificeret varighed:     =             13,75 

Konveksitet (C):     =           256,07 

Jeg ved, at PV oprindeligt var 98,29(kurs i dag) og mine beregninger tager udgangspunkt i at rentechokket 

kommer 01-01-2023.  

Jeg vil nu sætte tallene ind i Taylors 2. orden: PV efter rentechok: PV før + -D * 
𝑃𝑉𝑓ø𝑟 

1+𝑟
 * (∆r) + 

1

2
 * C * 

𝑃𝑉𝑓ø𝑟

(1+𝑟)2  * (∆𝑟)2 

Ny pris = 98,29 + -14,03*
98,29 

1+0,0208
 * 0,02 + 

1

2
 * 256,07 * 

98,29

(1+0,0208)2  * 0,022 =>  

    98,29 + -27,0182   + 4,8308     =             76,10  

Jeg vil igen korrigere via Danske Banks OAS-BPV. Danske Bank har en korrigeret varighed på 10,29% for 1% 

renteændring. 

Kurs efter 1% rentestigning: 98,29 – (0,1029*98,29)   =             88,18  

Kurs efter 2% rentestigning: 88,18 – (0,1029*88,18)   =             79,10 

Efter kursskæring vil kursen være 79,35. 

Indfrielse af lån: 2.500.000 * 0,7935    =    1.983.750,00 kr. 

Låneomkostninger:     =          12.000,00 kr. 

Kursværdi nyt lån:     =     1.995.750,00 kr. 

Det nye 4% lån vil nu have en effektiv rente på 4,08%. Jeg vil nu bruge excel til at udregne kursen på et nyt 

4% lån med en effektiv rente på 4,08%. Dette gøres via formlen afkast, hvor jeg forsøger at ramme den nye 

effektive rente. Kursen bliver 98,6 og 98,35 efter kursskæring. 

Hovedstol nyt lån: 1.995.750/98,35    ≈       2.030.000,00 kr. 

Ny ydelse: 2.030.000 * 0,054316    =       110.261,48 kr.  

Restgælden 01-01-2024 er stadig 2.030.000 og jeg antager at kursen er uændret på 98,60, som efter 

kurskæring er 98,85 ved indfrielse. 

Kursværdi: 2.030.000 * 0,9885    =   2.006.655,00 kr. 

Diskonterede kursværdi:     =   1.817.489,26 kr. 
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Diskonterede ydelser:     =      313.856,87 kr. 

Samlet diskonterede udgift: 1.817.489,26 + 313.856,87   =   2.131.346,13 kr. 

Diskonterede udgift for obligationslån med afdrag:   =   2.246.605,36 kr. 

 

8.3 Delkonklusion 

På rentetilpasningslånet er det billigst at vælge lån med afdrag. Der er en forskel på ca. kr. 30.000. Det 

skyldes rentes-rente (inkl. bidrag effekten) samt at bidraget er lavere. Der vindes derfor mere på den 

diskonterede restgæld end der tabes på ydelserne. 

På obligationslånet er det omvendt. Her vindes der ca. kr. 115.000 på lånet med afdragsfrihed. Det skyldes, 

at den diskonterede kursværdi kun er ca. kr. 138.000 større på lånet med afdragsfrihed imens at der vindes 

ca. kr. 253.000 på de diskonterede ydelser. Man bør altså vælge obligationslånet med afdragsfrihed. 

 

9.0 Konklusion 

Dansk realkredit er et stabilt lånesystem, hvor der er en unik balance i én-til-én sammenhængen. 

Kreditforeningerne agerer kun mellemled mellem låntager og långiver. Der er for långiver en meget lille risiko 

for ikke at få sine penge tilbage på grund af misligholdelse, da kreditforeningerne dækker tabet over for 

obligationsejer og herefter har et separat krav over for låntager. De forskellige obligationstyper har 

forskellige indfrielsesvilkår. Låntager har på obligationslån en optionsret til kurs 100. I 2003 blev afdragsfrihed 

indført, som har givet låntager mulighed at tage et stående lån i de første 10 år.  

Bidragssatsen er den betaling, som låntager har til kreditforeningen. Indtil 2012 var den ens for alle låntyper, 

men kreditforeningerne har siden hævet satserne og begyndt at differentiere satser afhængig af lånetype. 

Dette har medvirket til stor modstand imod kreditforeningerne. Kreditforeninger forsvarer sig med, at ny 

lovgivning og større kapitalkrav fra både dansk og EUs side kræver, at de hæver deres indtjening. Kravene til 

deres polstring er øget, og det stopper ikke med den eksisterende lovgivning, da Basel IV endnu ikke er 

forhandlet på plads, og udkastet lægger op til yderligere polstring i form at et eventuelt gulvkrav. 

De forskellige modeller til estimering af kursudviklingen er ganske gode, når det handler om inkonverterbare 

obligationer. Til brug for dette benyttes varigheden og konveksiteten. Hvis de benyttes i Taylors 2. orden, fås 

et resultat tæt på det sandsynlige. Realkredit obligationer er konverterbare, og optionspræmien gør det 

meget svært at estimere kursudviklingen når renten ændrer sig. Dette skyldes, at optionspræmien kan have 
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stor eller ingen værdi afhængig af kursen på obligationen. Der er også udtrækninger, der gør det endnu 

sværere at estimere kursen. 

Perioden september 1999 til januar 2018 er en periode med løbende rentefald. Der har dog været udsving 

undervejs. Der er blevet beregnet på, om det var tommelfingerreglen, den uvildige rådgiver eller den skrå 

konvertering, der har været den bedste løsning. Der er også blevet regnet på, om omlægningerne skulle være 

med eller uden afdrag. Beregningerne viser ikke det helt rigtige billede, da afdragsfriheden først blev indført 

1. oktober 2003, og de første 4 år har derfor været med afdrag. 

Det har i perioden været en god ide at følge tommelfingerreglen, hvad angår konverteringer. Der er i 

beregningerne med afdrag konverteret syv gange i perioden, og det har givet en gevinst på kr. 912.000 i 2018 

kroner. Restgælden ender højere end 8% lånet, så det er de lavere ydelser i perioden, der giver gevinsten. I 

beregningerne med afdragsfrihed er der en gevinst på kr. 805.000. Det er altså en dårligere løsning ikke at 

betale afdrag. Dette skyldes primært, at der er en rentes-rente effekt, men der er også en øget bidragssats 

efter 2013 på lånet med afdragsfrihed. Forskellen på de ca. kr. 100.000, på de to beregninger, ligger i, at der 

spares kr. 400.000 på ydelserne på det afdragsfrie lån i perioden, men at lånet ender ud med en højere 

restgæld på kr. 500.000, da der ikke afdrages i perioden. 

RealRåds model giver også en stor besparelse på kr. 738.000 i beregningerne med afdrag. Sammenlignes der 

med tommelfingerreglen, er det dog kr. 175.000 mindre i besparelse. Modellen lægger lånet om hele 16 

gange, hvilket øger omkostningerne og kurstabet i perioden. Beregningerne med afdragsfrihed giver en 

besparelse på kr. 450.000, men det er kr. 350.000 mindre end tommelfingerreglen med afdragsfrihed. Dette 

skyldes, at forudsætningerne gør, at der ikke bliver lagt om til 2% primo 2015, hvor der kan lægges om til 

3,5% seks måneder senere. Denne omlægning ville have gjort restgælden mindre og dermed besparelsen 

større. Min model er dog ikke helt korrekt, da RealRåds rigtige model beregner ud fra nuværende låns 

nutidsværdi og sammenligner med det nye låns nutidsværdi. Det kan jeg ikke gøre i min opgave, men har ud 

fra samtale med Søren Ejlertsen lavet opsatte regler for optagelse- og indfrielseskurser. RealRåds model ville 

formodentlig i perioden kunne have optimeret bedre end mine beregninger. 

De to modeller viser, at det giver rigtig god mening at omlægge sit lån løbende, når renten ændrer sig. I mine 

beregninger er tommelfingerreglen den bedste løsning. RealRåds model lægger for ofte om, da der kun skal 

være 1% i forskel i kuponrenten, men måske ligger tommelfingerreglen om for lidt, således at gevinsten 

kunne have været større. Det kunne derfor være, at den rigtige løsning er midt imellem de to modeller, men 

det skal der et mere komplekst it-system til at beregne. 
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Den skrå konvertering med afdrag giver en meget stor gevinst på kr. 2.442.000 i forhold til 8% lånet og hele 

kr. 1.530.000 ift. tommelfingerreglen. Gevinsten tager udgangspunkt i, at der i hele perioden optimeres. Der 

er mange omlægninger, men den lave rente, samt at der ikke er kurstab på rentetilpasningslån, giver en stor 

gevinst. Derudover er afdraget højere på rentetilpasningslån. Det giver en meget lav restgæld til slut og en 

lav diskontering af ydelserne. Beregningerne med afdragsfrihed giver en gevinst på kr. 2.580.000 i forhold til 

8% lånet og kr. 1.774.000 i forhold til tommelfingerreglen. Derudover er den kr. 137.000 billigere end den 

skrå konvertering med afdrag. Selvom at restgælden er kr. 336.000 højere, så spares der kr. 445.000 på 

ydelserne. Den aktive konverteringsstrategi sænker restgælden til kr. 1.431.000 fra kr. 2.500.000 uden, at 

man selv har afdraget en krone. 

Det er helt tydeligt at den skrå konvertering er med til at optimere gevinsten i perioden. Beregningerne er 

dog optimerede hele vejen igennem, og det vil i praksis være svært at opnå i virkeligheden. Beregningerne 

viser, at det kunne være en langt bedre strategi end at holde sig til tommelfingerreglen. Modellen er 

forbundet med en øget risiko, da ingen ved, hvordan renten udvikler sig fremadrettet. Det betyder, at der er 

en risiko ved at gå fra fast rente til rentetilpasningslån, da renten kunne stige fremadrettet. Der burde være 

luft til stigninger i økonomien, da der normalt ville skulle have være konverteret til en endnu højere fast rente 

i stedet. Den skrå konvertering bør derfor kun benyttes, hvis der er en økonomisk buffer i økonomien. 

I det fremadrettede scenarie, hvor renten stiger løbende, giver det bedst mening at vælge lånet med fast 

rente. Det billigste lån er obligationslånet med afdragsfrihed. Gevinsten ved obligationslånet hentes i at 

omlægge lånet efter rentestigningen og dermed få en mindre restgæld. Forskellen på det billigste 

rentetilpasningslån og det billigste obligationslån er ca. kr. 310.000. Selvom at ydelserne i perioden er dyrere 

ved obligationslånet, henter omlægningen det hele hjem via den lavere restgæld. Dette er helt identisk, med 

den skrå konvertering, hvor man går i fast rente, når renten har nået bunden. 

Hvis der fremadrettet kommer et generelt stigende renteniveau med udsving undervejs, kunne det være en 

spændende opgave at lave denne beregning igen, for at se, om det giver et andet resultat. Dette gælder både 

for tommelfingerreglen samt RealRåds model. Den skrå konvertering optimerer mest muligt, og vil derfor 

altid være den bedste løsning. 
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