JYSKE REALKREDIT – BOLIGØKONOMI| December 2021

Boliglånsanbefaling:
Forventning til rentetilpasning pr.
1. april 2022
•
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Har du et Jyske Rentetilpasningslån, som skal have ny rente til april, skal du, i henhold til
pantebrevet med et Jyske Rentetilpasningslån, senest den 31. januar 2022 have taget stilling til
dit nuværende lån.

•

Ønsker du at ændre i forhold til afdragsfrie perioder eller etablering heraf, skal du henvende dig
senest den 14. januar 2022.

•

Ud fra markedets forventninger kan F1-kunder se frem til en væsentligt lavere rente i den
kommende fastrenteperiode. Markedets forventninger peger således hen mod en endnu mere
negativ rente.

•

Som F3-kunde kan du se frem til en lidt lavere rente end ved seneste rentetilpasning. Renten
forventes ligeledes at være negativ i den kommende fastrenteperiode.

•

Du kan, som F5-kunde, ud fra markedets forventninger, se frem til en noget lavere rente end
ved seneste rentetilpasning. Forventningen er, at renten forbliver positiv i den kommende
fastrenteperiode.

•

Alternativt bør du overveje, om du vil omlægge til et fastforrentet lån. Vi tilbyder for tiden både
30-årige lån med afdrag med 1,5 pct. i fast rente, samt 2 pct. uden afdrag, hhv. med mulighed
for op til 10 års afdragsfrihed og helt op til 30 års afdragsfrihed, hvis din økonomi tillader det.

Beregningerne er baseret på markedets forventninger (medio november) til renten (realkredit) til april.
Der skal således tages forbehold for, at notatet indeholder et bedste bud i skrivende stund, men at
markedssituationen kan ændre sig frem mod refinansieringsauktionerne. Renteforventningerne er
opsummeret i tabel 1 nedenfor og udfoldes i det efterfølgende.
Tabel 1: De nugældende kontantlånsrenter og forventninger til april refinansieringen 2022
Lån
F1: 2021
F1: 2022*
F3: 2019
F3: 2022*
F5: 2017
F5: 2022*

Kontantlånsrente
-0,14%
-0,35%
-0,06%
-0,16%
0,44%
0,10%

A nmæ rkninger: Der er t aget ud gangsp unkt i hhv . et F1 -, F3 - og F5 -lån med afdrag og en rest gæld på 1 mio. kr.
L øb et id p å 30 år. *Forv ent ning t il refinans iering 1.4 .202 2, inkl. kursskæring på 0,3 for F1 og 0,2 for F3 og F5. Kunder,
d er foret ager p rofilskift e t il F1 fra en fast rent ep eriode på 2 år eller mere, vil fremover få rent et ilpasset deres lån i
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okt ob er. Kontant lånsrent en v il d ermed kun gæ ld e i 6 måneder ( t il okt ober 202 2) og kan derfor ikke sammenlignes med
kont ant låns rent en i t ab ellen, d er er en 12 måned ers rent e ( helårsrent e) .

Kunder med F1-lån
Figur 1: F1-lån ved april rentetilpasning 2021 og forventning til 2022
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A nmæ rkninger: Der er t aget ud gangsp unkt i et F1 -lån med afdrag og en rest gæld på 1. mio.kr. L øbet id 30 år.
*Beregningerne for 202 2 b ygger p å marked et s forvent ning t il rent en ( realkredit ) t il april inkl. kursskæring på 0,3.
Kund er, d er foretager p rofilskift e t il F1 fra en fast rent eperiode på 2 år eller mere, vil fremover få rent et ilpasset deres
lån i okt ob er. Kont ant lånsrent en v il d ermed kun gælde i 6 måneder ( t il oktober 202 2) og kan derfor ikke sammenlignes
med kont ant lånsrent en i figuren, d er er en 12 måneders rent e ( helårsrent e) .

•

Står du over for et kommende salg af boligen i nærmeste fremtid, anbefaler vi dig at blive i F1.

•

Står du ikke over for et salg, er det nu, at du bør overveje at låse renten fast over en længere
periode. Ud fra den nuværende markedssituation, fastholder vi, at det netop nu, kan være en
god idé at tage et lån med en mellemlang rente, dvs. F3 og F5. På den måde får du glæde af det
nuværende lave renteniveau samtidig med, at du sikrer dig en vis form for ydelsessikkerhed,
hvis renterne skulle stige. Du tager således bestik af den nuværende markedssituation.

•

Hertil kommer, at kursskæring får mindre betydning på F3 og F5-lån. Kursskæring indregnes
hver gang et rentetilpasningslån skal refinansieres. Jo længere fastrenteperiode (dvs. jo længere
tid, der er imellem rentetilpasninger), jo mindre betydning får kursskæringen, idet betalingen
fordeles ud over en længere periode.
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•

Udløber afdragsfriheden på dit lån, kan du evt. minimere den kommende ydelsesstigning
med et nyt lån. Det kan derfor være en god idé at undersøge muligheden for at omlægge
dit nuværende lån til et nyt 30-årigt lån med afdrag. På den måde spreder du
tilbagebetalingen af gælden udover 30 år, i stedet for at afdrage det nuværende lån over fx
20 år. Men husk, at der er omkostninger forbundet med en omlægning, hvorfor det krævet
en restgæld på omkring 500.000 kr. eller mere, før det kan betale sig.

Kunder med F3-lån
Figur 2: F3-lån ved april rentetilpasning 2019 og forventning til 2022

F3: 2019

F3: 2022*

0,00%

-0,05%

-0,06%

-0,10%

-0,16%

-0,15%

-0,20%

-0,25%
A nmæ rkninger: Der er t aget ud gangsp unkt i et F3 -lån med afdrag og en rest gæld på 1. mio.kr. L øbet id 30 år.
*Beregningerne for 202 2 b ygger p å marked et s forvent ning t il rent en ( realkredit ) t il april inkl. kursskæring på 0,2.

•

Har din økonomiske situation ikke ændret sig siden forrige rentetilpasning, og har du ikke planer
om at sælge din bolig inden for tre år, anbefaler vi, at du bliver i dit nuværende lån.

•

Står du over for et kommende salg af boligen, bør du overveje, om der er andre låntyper, der vil
være mere fordelagtige, hvis du skal indfri før tid. Det kan nemlig være omkostningsfuldt at
indfri et F3-lån midt i en fastrenteperiode.

•

Udløber afdragsfriheden på dit lån, kan du evt. minimere den kommende ydelsesstigning med et
nyt lån. Det kan derfor være en god idé at undersøge muligheden for at omlægge dit nuværende
lån til et nyt 30-årigt lån med afdrag. På den måde spreder du tilbagebetalingen af gælden
udover 30 år, i stedet for at afdrage det nuværende lån over fx 20 år. Men husk, at der er
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omkostninger forbundet med en omlægning, hvorfor det krævet en restgæld på omkring
500.000 kr. eller mere, før det kan betale sig.

Kunder med F5-lån
Figur 3: F5-lån ved april rentetilpasning 2017 og forventning til 2022
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A nmæ rkninger: Der er t aget ud gangsp unkt i et F5 -lån med afdrag og en rest gæld på 1. mio.kr. L øbet id 30 år.
*Beregningerne for 2020 b ygger p å marked et s forvent ning t il rent e n ( realkredit ) t il april inkl. kursskæring 0,2.

•

Har din økonomiske situation ikke ændret sig siden forrige rentetilpasning, og har du ikke
planer om at sælge din bolig inden for fem år, anbefaler vi, at du bliver i dit nuværende lån.

•

Står du over for et kommende salg af ejendommen, bør det overvejes, om der er andre
låntyper end F5, der vil være mere fordelagtige, hvis kunden skal indfri før tid. Det kan være
omkostningsfuldt at indfri et F5-lån midt i en fastrenteperiode.

•

Udløber afdragsfriheden på dit lån, kan du evt. minimere den kommende ydelsesstigning med
et nyt lån. Det kan derfor være en god idé at undersøge muligheden for at omlægge dit
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nuværende lån til et nyt 30-årigt lån med afdrag. På den måde spreder du tilbagebetalingen af
gælden udover 30 år, i stedet for at afdrage det nuværende lån over fx 20 år. Men husk, at der
er omkostninger forbundet med en omlægning, hvorfor det krævet en restgæld på omkring
500.000 kr. eller mere, før det kan betale sig.

Alternativt: Skift til lån med en fast rente
Alternativt kan du overveje at skifte til fast rente. Den lange 30-årige realkreditrente (faste rente med
afdrag) er pt. 1,5 pct. På den måde, udnytter du både de lave renter og sikrer dig mod at ydelse stiger,
hvis renten stiger. Dermed tager du bestik af den nuværende markedssituation. Fordelen ved et
fastforrentet lån er, at når det generelle renteniveau stiger, falder kursen på de bagvedliggende
obligationer. Dermed kan du opnå en restgældsreduktion, da du i denne situation kan indfri lånet til en
lavere kurs. Du kan også vælge at udnytte situationen ved at lægge om til en højere rente og dermed
reducere restgælden, dog mod en højere månedlig ydelse, hvis der igen vælges fast rente.

Har du spørgsmål? Kontakt din rådgiver i Jyske Bank eller vores kundecenter på telefonnummer 89 89 89 89

