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siDe 4
Renterne styrtdykker og er på 
flere fronter sendt i minus. Det 
kan både være godt og skidt 
for din privatøkonomi. Læs 
hvordan du får det optimale ud 
af rentefesten.

siDe 8
Renterne er rekordlave. Se 
hvordan du tilpasser hele din 
økonomi til renterne, så du 
kan blive rig på rentefesten. 
Her får du eksperternes 20 
råd.
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bliv rig på rente-
fest Her er eksperterns bedste råd til, hvordan du får mest 

muligt ud af de rekordlave renter

Louise Kastberg, loka@bt.dk

Renterne styrdykker og er på flere fronter 
sendt i minus. Det kan både være godt og 
skidt for din privatøkonomi, afhængigt af 
om du har meget gæld eller en stor op-
sparing. BT har bedt en række eksperter 
give deres bud på, hvordan du får det op-
timale ud af rentefesten. 

Hvis du vil undgå at tabe på karrusellerne, 
hvad du tjener på gyngerne, er det nemlig 
vigtigt at få tilpasset hele din økonomi efter 
det rekordlave renteniveau. Det gælder både 

boliglån, banklån, opsparing og pension.
For mens boligejere kan glæde sig over de 

ekstremt billige realkreditlån, er det knap så 
sjovt at have plus på kontoen i disse dage, 
hvor det ikke længere er utænkeligt, at vi skal 
til at betale for at have penge i banken. Også 
en del pensionsopsparere har udsigt til et la-
vere afkast, medmindre de er klar til at tage 
mere risiko. Andre kan til gengæld høste en 
stor pensionsbonus. Det forklarer Gert Aage 
Nielsen, partner i rådgivningsfirmaet Bedst-
pension og ph.d. i international økonomi.

»Nationalbanken forsøger at få sat gang i 
økonomien ved at belønne dem, som gerne 

danmarks Nationalbank er 
under stort pres fra udenland-
ske investorer, der spekulerer i, 
at fastkurspolitikken, der sikrer, 
at den danske krone altid ligger 
stabilt ift. euro-kursen, ikke kan 
holdes. derfor forsøger Natio-
nalbanken at svække kronen 
for at sænke interessen for at 
investere i den.  Foto: Scanpix
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5bliv rig på rentefest 
vil bruge penge, og straffe dem, der sparer 
op. Det skyldes, at vi via vores fastkurspolitik 
er bundet til at følge Den Europæiske Cen-
tralbanks (ECB) pengepolitik,« siger han.

Boligejere kan juble
Særligt boligejerne har grund til at juble over 
Nationalbankens rentenedsættelser. For 
uanset om man er til fast rente eller flekslån, 
har det aldrig været så billigt som nu. Faktisk 
er renten på de såkaldte F1- og F3-lån nu i 
minus, hvilket har fået flere realkreditinstitut-
ter til at lukke ned for, at nye boligejere kan 
optage den type lån. Det gælder dog ikke i 
Realkredit Danmark (RD), hvor man i øjeblik-
ket kan få et F1-lån med en rente på minus 
0,40 pct., mens renten på F3 er minus 0,24. 
Men det er ikke helt så gunstigt, som det ly-
der.

»Det er en sjov detalje med negativ rente, 
men i praksis ændrer det ikke det store for 
boligejere med den type lån. Og vi har ingen 
kunder, der ligefrem får penge for at låne, 
selvom det er blevet en smule billigere,« siger 

RDs cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig.
Den negative rente opvejes nemlig af bi-

dragssatsen, som er det gebyr, man betaler 
realkreditselskabet for at administrere lånet. 

»Min anbefaling er, at man ikke skal stirre 
sig blind på den negative rente, men overveje 
at fremtidssikre sin boligøkonomi ved at bin-
de renten fast i længere tid enten med et F5-
lån eller et fastforrentet lån. For man betaler 
ikke særlig meget for den ekstra sikkerhed i 
øjeblikket,« siger cheføkonomen.

Han opfordrer desuden til, at man benyt-
ter den ekstra luft i økonomien til at afdrage 
gæld. Og altid den dyreste af slagsen først 
-  som f.eks. forbrugslån eller en boligkredit i 
banken. Har du ingen anden gæld, er det et 
oplagt tidspunkt at få gnavet af på realkredit-
lånet, da selve afdraget på grund af de lave 
renter udgør en rigtig stor del af ydelsen.

Sultne efter kunder
I det hele taget er de lave renter godt nyt, hvis 
du skylder penge væk. Mens renterne på re-
alkreditlån ikke er til forhandling, ser det nem-

Nationalbankdirektør Lars 
rohde er manden, der forsø-

ger at dæmme op for de inter-
nationale spekulanter. Et af red-

skaberne er at sænke renten, og 
det er godt for boligejere med 

store lån, men skidt for danske-
re med store opsparinger. 

 Foto: Jens Nørgaard Larsen
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 ● Danmarks Nationalbank kæmper i øjeblikket 
en ihærdig kamp for kronen, da den er blevet for 
stærk i forhold til euroen. Og det er et problem, 
hvis Danmark skal fastholde den såkaldte fast-
kurspolitik, som vi har ført siden 1982, der binder 
kursen på kronen til euroen. Derfor forsøger 
Nationalbanken at svække kronen - blandt andet 
ved at sænke renten.

 ● På den korte bane er det lave renteniveau godt 
for låntagere og for væksten, men skidt for dem, 
der sparer op, der må se langt efter en høj rente 
på deres opsparing og obligationer. 

 ● Ved at gøre det billigere at låne og dyrere at 
spare op forsøger man at gøre det mere attraktivt 
at bruge penge, så man på den måde kan få sat 
skub i økonomien.

 ● På den lidt længere bane, skulle det gerne 
betyde lavere arbejdsløshed og større forbrug, 
hvilket vil være godt for statskasserne rundt 
omkring, der i øjeblikket kører med underskud de 
fleste steder. 

 ● Kronens uventede styrke hænger især sammen 
med, at Den Europæiske Centralbank (ECB) har 
varslet massive opkøb af obligationer for at sænke 
renten i de 19 eurolande. 

 ● Det har svækket euroen og presser Danmarks 
Nationalbank til at gøre noget tilsvarende, da den 
danske rente ellers lyser op som meget attraktiv.

Kilder: Berlingske Business og Gert Aage Nielsen, part-
ner i Bedstpension, Hans Peter Christensen, direktør i 

fAKtA
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7bliv rig på rentefest 
lig anderledes ud med banklån. Her vil det 
ofte være muligt at presse renten ned, hvis 
du f.eks. ved, at du kan slippe billigere hos 
en af konkurrenterne. Alternativt kan du altid 
skifte bank. Og de er sultne efter nye kunder i 
øjeblikket, påpeger privatøkonomisk ekspert 
Hans Peter Christensen, der er direktør i råd-
givningsfirmaet Uvildige.dk.

»Vi ser øget konkurrence på området, fordi 
bankerne har lidt svært ved at få lånt penge 
ud. Så hvis man er en god og sund kunde, 
kan der sagtens være noget at spare ved at 
spørge sig lidt omkring,« siger han.

Har du et pænt plus på bankbogen, skal du 
til gengæld vænne dig til ikke at få noget i 
rente. Faktisk har FIH Erhvervsbank som den 
første bank allerede indført en minusrenter 
på 0,5 pct. på indlån. Hans Peter Christen-
sen tvivler dog på, at de almindelige banker 
vil følge trop lige med det første.

»Der skal ske noget mere med renteni-
veauet, før de andre tør indføre negative 
renter. Det skyldes, at det er meget svært at 
kommunikere til kunderne, at de skal betale 
for at have penge i banken. Samtidig risike-
rer man, at folk begynder at gemme pengene 
under hovedpuden i stedet,« siger han.

Klækkelig bonus
Også pensionopsparere kan blive hårdt ramt 
af de rekordlave renter. Det gælder især dem 
med såkaldte markedsrentepensioner, hvis 
de har mange obligationer i porteføljen.

»I øjeblikket er det sådan med obligationer, 
at man risikerer at få et tab på dem. Man ta-
ger altså en risiko uden at få et afkast for det. 
Derfor er det tid til at se på, om man har den 
rette risikoprofil. Kan man leve med lidt risiko, 
bør man overveje at øge andelen af aktier,« 
siger Gert Aage Nielsen.

Hvor stor en andel af aktier det er for-
nuftigt at have, afhænger dels af, om du er 
gamblertypen eller til seler og livrem. Dels af 
din tidshorisont. Jo kortere til pensionerings-
tidspunktet, des mindre risiko bør du tage. 
Har du en pensionsopsparing med gennem-
snitsrente, ser det anderledes lyst ud. Pensi-
onsselskabet har nemlig forpligtiget sig til at 
give dig et bestemt afkast. Og det er dyrt for 
selskabet at leve op til, når renteniveauet er 
så lavt som nu. Derfor kan du - afhængigt af 
hvilket selskab du har - få en aldeles klække-
lig bonus for at give afkald på den garanti, der 
er knyttet til pensionen, forklarer Gert Aage 
Nielsen.

« National-banken 
forsøger at få sat 

gang i økonomien ved at 
belønne dem, som gerne 
vil bruge penge, og 
straffe dem, der sparer 
op 

Gert Aage Nielsen, ph.d. i 
international økonomi
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tilpAs Hele Din øKOnOmi efter renterne
Dyk ned i de forskellige kategorier og få eksperternes bedste råd til, 

hvordan du får mest muligt ud af de rekordlave renter

såDAn bliver 
Du rig på 

rentefesten

KILDER: Teksterne er baseret på interviews med privatøkonomisk rådgiver Hans Peter Christensen fra 
Uvildige.dk, cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark samt Gert Aage Nielsen, 
partner i rådgivningsfirmaet Bedstpension og PhD i International Økonomi.
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Hvis du har et lån med variabel rente, 
et såkaldt flekslån, får du automatisk 
glæde af de lavere renter, næste gang 

dit lån skal rentetilpasses. Ved næste store 
rentetilpasningsauktion om et par uger, hvor 
der skal refinansieres lån for 150 mio. kr., for-
ventes renten på både F1 og F3 at blive ne-
gativ. I praksis betyder det dog ikke, at man 
ligefrem får penge for at have lånet, da man 
stadig skal betale gebyrer til realkreditselska-
bet.

2 Samtidig er det værd at overveje, om 
du skal udnytte det lave renteniveau 
og binde renten fast i en længere pe-

riode -  f.eks. ved at skifte til et treårigt eller 
femårigt lån eller et 30-årige fastforrentede 
lån. Det sidste kan nu fås med en rente på 
helt ned til 1,5 pct. 

3 Da kursen på 2 pct. lånet er lige under 
100, mens 1,5 pct. lånet kun ligger 
omkring kurs 95, kan det i øjeblikket 

bedre betale sig at vælge det. Som boligejer 
er det nemlig mest fordelagtigt at optage et 
lån, når kursen er så tæt på 100 som muligt, 
da restgælden bliver større, jo lavere kursen 
er.

Har du allerede et fastforrentet lån, 
kan der også være mange penge at 
spare ved at skifte til et af de nye lån 

med en lavere kuponrente. Generelt er det 
sådan, at jo højere rente og større lån, desto 
bedre kan det betale sig at konvertere til en 
lavere rente. Lånet skal helst være på over 1 
mio. kr. og med en rente på over 3,5 pct. Men 
er gælden på flere millioner, kan det også 
være interessant med en omlægning for bo-
ligejere med 3 pct. lån.

5 Det lave renteniveau kan desuden 
have en positiv effekt på din friværdi, 
da det i hvert fald i og omkring de stør-

re byer har medvirket til stigende boligpriser. 
Samtidig er det muligt at låne flere penge til 
en bolig. Hvis du for et par år siden blev låne-
godkendt til at købe en bolig til 2 mio. kr., kan 
du måske få lov at låne 2,2-2,4 mio. kr. i dag. 
Men det er en indviduel beregning baseret på 
din økonomi.

bOlig
1 4

fAst rente frister
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Det kan komme til at koste dig dyrt, 
hvis du er blandt de mange danskere, 
der har en pæn sjat penge stående på 

lønkontoen, fordi du godt kan lide tanken om, 
at du kan hæve dem fra dag til dag. 

I sidste uge indførte FIH Erhvervsbank 
som den første minusrenter på indlån. 
Dermed er det ikke længere usands-

synligt, at du kan komme til at betale renter 
for at have pengene stående i banken. Men 
uanset om din bank følger trop eller ej, skal 
du være indstillet på, at din formue skrumper. 
For selvom du får ét rundt nul i rente, vil infla-
tionen på sigt udhule værdien af dine penge.

Derfor er det en god ide lige at tænke 
en ekstra gang over, om det virkelig 
er nødvendigt at have næsten 95.000 

kr. stående på kontoen - hvilket danskerne i 
gennemsnit har. For de fleste er en buffer på 
20.000-30.000 kr. mere end rigeligt. 

Hvis du er klar til at tage en risiko, 
kan det være, du skal investere dem 
i aktier. Sommerhusmarkedet kunne 

også være en mulighed, eller måske et nyt 
tag eller køkken. På den måde får du i hvert 
fald noget brugsværdi ud af pengene.

Hvis du ikke ønsker at investere, 
bør du som minimum overveje at 
sætte midlerne ind på en såkaldt 

højrentekonto, hvor du trods alt stadig får lidt 
i rente mod at binde pengene i en periode. 
Brug evt. Mybanker.dk til at undersøge, hvor 
du kan få mest i rente, hvis du f.eks. binder 
pengene i tre måneder, et år eller fem år. Så 
længe du ikke har over 750.000 kr. stående i 
den samme bank, er der ingen risiko ved det, 
da du er dækket ind af den såkaldte indsky-
dergaranti i tilfælde af bankkrak.

OpspAring
6

7

8

9

10

Dårlig fOrrentning
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Selvom renterne den senere tid er 
styrtdykket, har bankernes udlåns-
renter langt fra fulgt samme tempo 

ned. Men hvad enten du har andelslån, bolig-
lån, forbrugslån eller andre typer lån, er det 
et oplagt tidspunkt at forsøge at forhandle 
renten ned. 

Først og fremmest skal du gå i gang 
med at undersøge, hvad andre ban-
ker er villige til at låne dig pengene 

for. Benyt evt. prissammenligningsportalerne 
Mybanker.dk og Samlino.dk eller tag kontakt 
til en håndfuld banker. 

Hvis du eksempelvis ved, at du kan 
få et andelslån 0,5 pct. billigere et 
andet sted, er der gode muligheder 

for, at din nuværende bank vil matche renten 
for at beholde dig som kunde. Og ellers skif-
ter du bare.

Det er som regel nemt at skifte 
bank, da den nye bank ordner alt 
det praktiske. Dog kan det tage no-

get tid, før det hele er på plads, ligesom der 
ofte kan være en del dokumenter, der skal 
underskrives.

Har du flere typer lån, er det al-
tid bedst først at betale af på dem 
med den højeste rente. Det er ek-

sempelvis en dårlig ide at betale afdrag på 
dit realkreditlån, hvis du har en stor gæld i 
banken. Sørg desuden for at have styr på de 
årlige omkostninger i procent, da ÅOP - som 
det kaldes - ud over renten indeholder de ge-
byrer og andre udgifter, du skal betale lånet. 
Og ligesom renten kan det variere fra bank 
til bank.

bAnKlån
11

12

13

14

15

test Din bAnK
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Der har været nogle rigtig gode år 
for danske pensionsopsparere med 
flotte afkast på både obligationer og 

aktier. Nu skal mange indstille sig på en pe-
riode med lavere afkast, da renten på obliga-
tioner er helt i bund.

Overordnet skelner man mellem to 
typer pensioner - de traditionelle 
med såkaldt gennemsnitsrente, 

hvor man er garanteret et bestemt afkast, 
og dem med markedsrente, hvor afkastet af-
hænger af udviklingen på de finansielle mar-
keder.

Har du en gennemsnitsrentepen-
sion, kan du sandsynligvis få en 
meget stor bonus for at opgive din 

garanti og skifte til et markedsrenteprodukt. 
Gennemsnitsrente kræver nemlig en meget 
stor beholdning af obligationer, da selskaber-
ne er tvunget til at investere mere forsigtigt, 
fordi de har lovet kunderne et bestemt afkast. 

Derfor er selskaberne i øjeblikket 
meget fokuserede på at slippe af 
med garantierne ved at tilbyde kun-

derne en såkaldt omvalgsbonus. Og lige nu 
kan man altså få ekstra meget i bonus. Hvis 
du ikke allerede har givet afkald på rentega-
rantien, er det derfor en god ide at kontakte 
dit pensionsselskab for at undersøge, hvor 
meget du kan få ud af at gøre det. For rigtig 
mange er det en god ide at tage mod tilbud-
det.

Har du et markedsrenteprodukt, er 
det oplagt at se på fordelingen i din 
portefølje, da det lige nu er en dårlig 

forretning at have for mange obligationer. De 
giver nemlig ingen afkast, selvom man rent 
faktisk påtager sig en risiko ved at have dem. 
Derfor kan det være en fordel at justere din 
risikoprofil og flytte lidt fra obligationer over 
i aktier. Men kun hvis du kan tåle at tage ri-
sikoen, for man skal aldrig gå på kompromis 
med sin nattesøvn.

pensiOn
16
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ObligAtiOner


