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Stigende renter og inflation



HVAD SAGDE VI!
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➢ De seneste to år har vi agiteret for, at man skulle 

placere en del af gælden i fast rente.

➢ De, der gjorde det, har indtil videre vundet stort på 

kursgevinster – uanset om de er realiseret eller ej.

➢ Men nu er renten og inflationen steget hurtigt – og 

hvad er så det rigtige at gøre?



Er det nu også rigtigt?
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➢ Medierne skriver dagligt om nye stigninger i 

både renter og inflation. Men er glasset halvt 

tomt eller er det halvt fyldt?

➢ For at forstå, hvad der sker – og hvad det 
betyder, skal vi lige have fastslået nogle 
begreber.



Inflation
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I de glade år under Anker Jørgensen vidste alle, hvad 

inflation var. Dengang var inflation en reel trussel – de sidste 

mange år har inflation næsten været glemt.

Inflation er den målte prisstigning i samfundet. 

Ingen inflation er skidt og høj inflation er skidt.

ECB har en målsætning om en inflation på 2%



Inflationsstigning?
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Kilde: Danmarks statistik

I DK er den pt. 3,8% i nov.

Endnu højere i Euroland. 

Og meget højere i USA. 



Eksploderer det hele – og er løbet kørt?
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• Det tror vi ikke.

• Kerneinflationen er ex. energi og ikke forarbejdede 

fødevarer.:

• Inflation:

• Okt 21 til nov 21 steg inflationen fra 3,2% 

til 3,8%

• Kerneinflation:

• Okt 21 til nov 21 steg kerneinflationen fra 

1,4% til 1,5%



Eksploderer det hele – og er løbet kørt?
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Så selv om vi alle mærker de kraftigt stigende 

priser på energi og fragt, så er det kerne-

inflationen centralbankerne kigger mest på.

Kerneinflationen ser vel ikke så slem ud?

Tilbage til vandglasset: ikke tæt på det kritiske 

loft endnu.



Eksploderer det hele – og er løbet kørt?
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Men prisindekset er steget mere i 2021 end det 

gjorde i perioden 2016-2020 incl.



Nationalbanken og inflationen
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Nationalbanken udtaler:

”Ekstraordinær inflation er midlertidig og vil bøje af i 

takt med, at basiseffekter ebber ud og kapacitet og 

efterspørgsel tilpasser sig.”

Hvad betyder det:

• Matematik

• Flaskehalse

• Ændret forbrugsmønster



Nationalbanken og inflationen:
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Konklusion:

➢ I Danmark og Europa skæves der til inflation.

➢ I USA er inflationen langt højere og der ventes 

markante rentestigninger.

➢ I Danmark ventes der ikke væsentlige 

rentestigninger lige om hjørnet. Eller hvad?



”Det er svært at spå om inflationen”

7. februar 202211

Pandemi, hjælpepakker, forbrugsomlægning, negative renter.

Ingen økonomi-lærebøger kan hjælpe.

Usikkert land – og en grund til at være varsom.

Eksempel:

Økonomerne i Dansk Erhverv udtalte i august (da 

inflationen var 1,8%), at nu var inflationen toppet. 

Men 3 måneder senere var den mere end 

fordoblet. 



Hvad så med renterne?
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Inflation er fluffy

Renter er direkte omkostninger og risiko.

Hvor er vi og hvad er der sket? 

Rente kan være mange ting:

➢ Korte renter

➢ Lange renter

➢ Nationalbankens rente



Hvad så med renterne?
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Kilde: Jyske Bank



Hvad så med renterne?
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Nationalbankens rente: Nationalbanken styres principielt af 

uafhængige økonomer. Men er styret politisk.

Baggrunden er den besluttede fastkurspolitik ift ECB

Aktuel forventning: Det kan blive nødvendigt at nedsætte 

renten fra absurde -0,6% til -0,7%

Årsag: høj kronekurs; på trods af høj inflation



Hvad så med renterne?
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De korte renter er steget, som vi kunne se på grafen. De 

korte renter bruges i flæng om Cibor3, Cibor6, F1 osv. 

Renterne har været grotesk lave i lang tid – og er det på 

trods af stigning stadig.

De lave renter er påvirket af støtteopkøb og seddelpresse.

Men opkøb kommer til at stoppe – og hvad sker der så?



Hvad så med renterne?
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De lange renter er steget markant, jfr graf. Renten er på kort 

tid fordoblet fra 1 til 2%.

Stigende inflation er årsagen: for hvem vil investere i en 1% 

obligation, hvis inflationen er 3,8%.

De lange renter er steget hurtigt. Men er det dyrt?

➢ Nej, det er stadig rekordbilligt at låne.
➢ Den lange faste rente er 2% - men inflationen er 3,8%.
➢ Så realrenten er altså reelt negativ.



Hvad skal man så gøre?
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Vi vover pelsen (med risikoen for at blive 

udskammet ligesom Dansk Erhverv):

• Hvor vi for et år siden sagde, at man skulle 

vælge fast lang rente pga. et unaturligt lavt 

kursspænd mellem kort og lang rente, så er 

holdningen nu mere broget.

• Grundlæggende tror vi, at renterne kan 

fortsætte med at stige lidt endnu – men det 

bliver beskedent.



Hvad skal man så gøre?
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Så vi ser ingen grund til at smide alle de variable lån 

for at komme i fast rente.

Forude vil de formentligt blive lidt dyrere end i dag. 

Men inflationen vil snart have toppet, og dermed vil 

presset mod renten aftage.



Hvad skal man så gøre?
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Konklusionen kan være forskellig efter 

livscyklus, skatteevne, solvens, mod 

og mavefornemmelse.

Men grundlæggende ser vi de kommende måneder som en 

periode, hvor man skal holde på hat og briller. 

Men helt overordnet tror vi, at det er klogest ikke at lave de 

store ændringer. Så man skal blive siddende på hænderne, ind 

til stormvejret er stilnet af.



Spørgsmål?
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Har du spørgsmål, kan du kontakte: 


