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Med baggrund i et realkreditlån tilbyder Realkredit 
Danmark via Danske Bank (herefter Banken) kun-
derne at kunne indgå en Valutaswap. 
 
En valutaswap er et finansielt instrument, der giver 
virksomheden mulighed for at ændre risikoprofil 
på såvel sine valuta- som rentebetalinger, uden at 
det er nødvendigt at omlægge eller ændre det eksi-
sterende låneforhold. 
 
Valutaswappen er i realiteten en aftale mellem 
virksomheden og banken om at bytte rentebetalin-
ger i én valuta med rentebetalinger i en anden valu-
ta, samt de tilhørende hovedstole af det bagvedlig-
gende realkreditlån. 
 
Forholdet mellem virksomhedens variabel og fast-
forrentede låneforhold kan reguleres, og virksom-
heden kan løbende ændre sine finansielle vilkår 
med basis i forventningerne til markedsudviklin-
gen. Med valutaswaps som mellemstation er det 
muligt at optimere den finansielle situation løben-
de.  
 
Der er ingen direkte omkostninger forbundet med 
indgåelse af valutaswaps. Bankens omkostninger 
på forretningen indregnes i de aftalte rentesatser og 
valutakurser. 
 
Valutaswappen bør tages med i overvejelserne 
hvis: 
• virksomheden har et behov for at afdække sin 

valutakurs- og renterisiko på nogle betalinger 
eller fordringer. 

• virksomheden har forventninger om en valuta-
kurs- og renteudvikling, som gør det fordelag-
tigt at omlægge de givne betalinger til en anden 
valuta. 
engagementet har en vis løbetid (2 - 10 år, i en-
kelte tilfælde længere). 

• det underliggende realkreditlån er af en vis stør-
relse (minimum 0,5 - 1,0 mio. DKK). 

 
Som eksempel på valutaswappens mange anven-
delsesmuligheder kan nævnes: 
 
Lån 
• Omlægge valuta- og rentebetingelser på eksiste-

rende låneforhold 
 
Løbende cashflow 
• Omlægge valuta- og rentebetingelser på lea-

singydelser 
• Tilpasse løbende indtægter i én valuta med ud-

gifter i en anden valuta 

Fælles for eksemplerne er, at valutaswaps kan til-
passe valuta- og renterisikoen til virksomhedens 
risikoprofil, uden at det er nødvendigt at afhænde 
eller ændre det underliggende aktiv eller passiv. 
 
Dermed vil swappen ofte være en billig metode til 
styring af virksomhedens langsigtede valuta- og 
rentemellemværender. 
 
Rente og løbetid 
En valutaswap består af 2 modsatrettede betalings-
rækker. Det kan være en fast rentebetaling mod en 
variabel, 2 faste mod hinanden eller 2 variable mod 
hinanden - i forskellige valutaer. 
 
Valutaswaps svarer til terminsforretninger. Men 
valutaswaps kan indgås med løbetider fra 2 til 10 
år svarende til det oprindelige lån, hvor terminsfor-
retninger normalt har løbetider på op til 3 år. Swap-
pen adskiller sig også ved, at der sker løbende ren-
tebetalinger i den aftalte periode. 
 
Se eksempel på næste side. 
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Eksempel: 
En virksomhed har f.eks. optaget et fastforrentet 
obligationslån på DKK 48,3 mio. med 20 års løbe-
tid og en kuponrente på 4%.  
 
Efter et stykke tid ønsker virksomheden at udnytte 
den høje valutakurs på CHF/DKK og de lave renter 
i CHF. Kursen på CHF/DKK er 483 og markeds-
renten er 1% p.a. for en 3 mdr. rente i CHF. Virk-
somheden forudser en faldende valutakurs, og et 
uændret til faldende renteniveau i Schweiz. For at 
drage fordel af det aktuelle lave rente niveau, kan 
virksomheden derfor bytte DKK-lånet til et varia-
belforrentet CHF-lån i en periode på f.eks. 2 år. 

 
Der indgås en valutaswap med Banken: 
 

1. Da kursen er 483 bliver kontraktbeløbet 
CHF 10 mio. (DKK 48,3 mio). 

2. Virksomheden betaler i CHF variabel rente 
på swappen, og modtager fastrente DKK på 
4,00%. 

3. Ved indfrielse skal virksomheden betale 
CHF 10 mio. på swappen, men modtager 
DKK 48,3 mio. Da valutakursen nu er 453, 
koster CHF 10 mio. ”kun” DKK 45,3 mio., 
hvorfor der er en kursgevinst på DKK 3 mio. 

4. Gevinst: billigere rentebetaling, valutakurs-
gevinst på løbende betalinger og indfrielse. 

 
 

Realkredit
Danmark

Obligationsejere

Fast rente, der modsvarer
renten på realkreditlånet.

Ved udløb modtager virk-
somheden 48,3 mio. DKK

3 mdr.’s renten i CHF.

Ved udløb betaler virk-
somheden 10 mio. CHF

Fast rente

Fast rente baseret
på bagvedliggende
obligationer

Virksomhed

Banken
(Swapmodpart)
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