
 

 



• Stor 

sikkerhed 

(hvis høj 

rating, eks. 

AAA) 

• Stor likviditet 

(nemme at 

omsætte) 

• Forskellige 

løbetider 

o Lavt afkast (lav 

effektiv rente) 

o Har ofte høj 

kurs (dyre at 

købe) 

o Ikke så mange 

forskellige 

papirer, så der 

kan være 

problemer med 

at finde papirer 

til alle 

formål/ønsker 

          Statsobligationer m løbetid på 10 år. Rente 3% 

Udstedelse af 1000 obligationer m 

Pålydende værdi på 100 = 100.000 kr. 

Provenu = 92.000 kr.  

Kurstab på 8000 for udstedelse. Kursgevinst på 8000 for investor 

Rentebetaling pr år: 3% = 3000 

Efter et halvt år: Salg af obligationer til kurs 95  -> Provenu = 95.000, kursgevinst på 3000 til investor 

Hvis man køber obligationer til fx 103, og kursen er 100, og den udløber, så kan du kun få 100 igen.  

  

  



Case:  

 
For at omlægge skal man have 880.000  

 

For at finde ud af om det kan betale sig at omlægge et lån starter man med at smide før info ind i ÅOP.  

 

Når det er gamle lån bruges ÅOP beregneren, når det er nye så rd beregner.  

 

Fastforrentet lån 

Fast rent  

Konveteteringsret – man ved man kan komme ud til kurs 100 til hver termin.  

 

 

Hvordan kan man indfrie lån: 

Hvis det er inkonviti varer, så er der kun en måde er ved at tilbagekøbe obligationerne.  

 

 
 



Teknisk pris: Giver overblik men ikke nok. Man skal også undersøge følgende: 

 
Andelsbolig: Der kommer en offentlig ejendomsvurdering hvert 2. år  

 

Når man køber en andelsbolig så er der en officiel pris som fx 500-700.00 hvilket ikke typisk er ret 

meget. Og dermed ret billigt. Men man skal huske at der ligger en stor gæld i foreningen som er 

blevet optaget for at købe selve ejendommen. Det skal vi så overtage vores del af. Det skal man så 

ligge oveni for at få den reele pris. 

 

For at finde andelsværdien: 

Man kan starte med at finde egenkapitalen. Egenkapitalen er forskellen på det ejendommen er 

værd-det de har optaget i realkreditlån. 

Regler der gælder for huslejefastsættelse: 

Der er forskel på reglerne med hensyn til lejefastsættelse alt afhængigt af om boligerne er opført før eller 

efter 1991.  

Depositum: er der for at sikre at lejeren betaler husleje under opsigelsesperioden også.   

 


