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DANMARKS UDLANDSFORMUE, 3. KVARTAL 2018 

Udlandsformuen steg i  
3. kvartal 2018 

Danmarks udlandsformue steg med 56 mia. kr. i 3. 

kvartal 2018 til 1.431 mia. kr. Den er mere end for-

doblet over de seneste tre år og udgør nu 65 pct. af 

bruttonationalproduktet, BNP. 

Udlandsformuen opgøres som værdien af danskeres 

beholdning af udenlandske aktiver (aktiverne) på 

6.907 mia. kr. fratrukket værdien af udlandets be-

holdning af danske aktiver (passiverne) på 5.477 

mia. kr. 

Det er især overskuddet på betalingsbalancens lø-

bende poster, som har bidraget til stigningen i ud-

landsformuen. I 3. kvartal var bidraget 44 mia. kr.  

Prisudviklingen på finansielle instrumenter og mar-

kedsudsvingene i valutakurser påvirker også værdi-

en af Danmarks aktiver og passiver og stod for den 

resterende stigning, 12 mia. kr. Værdien blev især 

påvirket af udviklingen i aktiepriserne.  

Prisstigninger på aktiverne i aktier var på 56 mia. kr. 

i 3. kvartal svarende til 3,5 pct. af værdien af be-

holdningen primo kvartalet. Til sammenligning steg 

det globale indeks for aktier, MSCI World, med 4,5 

pct.  

Prisstigninger på passiverne i aktier, udlændinges 

beholdning af danske aktier, trak værdien af ud-

landsformuen ned med 29 mia. kr. svarende til 2,4 

pct. af værdien af beholdningen primo kvartalet. Ud-

lændinge investerer primært i store danske virksom-

heder, hvis aktier indgår i C25-indekset, og det steg 

med 2,1 pct. i kvartalet.  

Kursstigninger på danske aktier reducerer udlands-

formuen, fordi det øger passiverne, men danskerne 

bliver selvsagt ikke fattigere, når det danske aktie-

marked stiger. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
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Anm.: Kvartalsvise data fra 1. kvartal 2010 til 3. kvartal 2018. 
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