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DANMARKS UDLANDSFORMUE, 3. KVARTAL 2017 

Udlandsformuen steg en 
smule i 3. kvartal 2017 

Danmarks udlandsformue, dvs. Danmarks aktiver 

fratrukket passiver over for udlandet, udgjorde 

1.119 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal 2017. 

Samlet set endte 3. kvartal med en lille stigning i ud-

landsformuen på 8 mia. kr. i forhold til 2. kvartal. 

Dollaren blev svækket i 3. kvartal, hvilket reducerede 

værdien af Danmarks aktiver i udlandet. Samtidig 

steg værdien af udlandets beholdning af danske 

værdipapirer, bl.a. fordi kursen på en række danske 

C20-aktier steg. Markedsudviklingen bidrog i alt til, 

at udlandsformuen faldt med 40 mia. kr.  

Overskuddet på betalingsbalancen var 48 mia. kr. i 

3. kvartal. Det øgede udlandsformuen med samme

 beløb, fordi Danmarks finansielle fordringer på ud-

landet stiger, når der er overskud.  

Ved udgangen af 3. kvartal udgjorde Danmarks akti-

ver over for udlandet 6.620 mia. kr., mens passiverne 

udgjorde 5.501 mia. kr. Den samlede værdi af Dan-

marks aktiver og passiver over for udlandet er der-

med steget 39 pct. siden 1. kvartal 2010. Det skyldes 

bl.a. de markante værdistigninger på værdipapirer i 

perioden. 

Der kan være betydelige udsving i Danmarks aktiver 

og passiver over for udlandet i løbet af et kvartal. I 

1. kvartal 2015 steg fx både aktiverne og passiverne 

markant. Flere forhold spillede ind her, bl.a. store 

kursstigninger på danske og udenlandske aktier. 

Hertil kom presset på kronen, hvor bl.a. en øget 

udenlandsk efterspørgsel efter kroner – og dermed 

danske obligationer – fik passiverne til at stige. Sam-

tidig steg aktiverne, fordi valutareserven steg som 

følge af Nationalbankens køb af valuta og salg af 

kroner.  

Værdiregulering og markedsbevægelser kan således 

have stor betydning for udviklingen i udlandsformu-

en fra ét kvartal til det næste. På længere sigt er 

tendensen dog, at positive og negative værdiregule-

ringer udligner hinanden.  Set over en årrække er 

udviklingen i udlandsformuen derfor bestemt ved 

overskuddene på betalingsbalancen. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
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