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DANMARKS UDLANDSFORMUE, 2. KVARTAL 2019 

Udlandsformuen  
sætter ny rekord 

Danmarks udlandsformue steg med 176 mia. kr. i 2. 

kvartal 2019 og nåede hermed et nyt højdepunkt på 

1.616 mia. kr. Stigningen skyldes overskud på beta-

lingsbalancen og kursreguleringer. Udlandsformuen 

udgør således nu 73 pct. af BNP.  

Aktiver er placeret i udenlandske virksomheder 

Danske virksomheder har opbygget stor formue i 

udlandet gennem direkte investeringer, fx i uden-

landske datterselskaber. Således var værdien af di-

rekte investeringer i udlandet 1.795 mia. kr. i 2. kvar-

tal 2019. Det er især virksomheder som A.P. Møller - 

Mærsk, Carlsberg og Novo Nordisk, der gennem 

udenlandske datterselskaber har store aktiver i ud-

landet. 

Danskerne har også store placeringer i udenlandske 

porteføljeinvesteringer i form af aktier og obligatio-

ner. I 2. kvartal 2019 udgjorde porteføljeinvesterin-

ger i udlandet 3.471 mia. kr. samlet set. Heraf er cir-

ka 27 pct. placeret i amerikanske aktier og obligati-

oner og dermed i dollar. På kort sigt har kursæn-

dringer i dollaren derfor betydelig indflydelse på 

værdien af danskernes aktiver. Dog kan udsving i 

dollarkursen afdækkes helt eller delvist gennem va-

lutaderivater.  

Udlandets aktiver er placeret i dansk realkredit 

Udlandets aktiver i Danmark (passiverne) er særligt 

placeret i realkreditobligationer. I 2. kvartal 2019 

ejede udenlandske investorer 24 pct. af det danske 

realkreditmarked, hvilket udgør 2.935 mia. kr. Det 

afspejler bl.a., at det danske realkreditmarked er 

blandt de største i verden og er eftertragtet at inve-

stere i. Udlandets aktiver i Danmark består desuden 

af danske aktier. I 2. kvartal 2019 ejede udenlandske 

investorer 49 pct. af det danske aktiemarked. Det er 

særligt C25-aktier – overvejende Novo Nordisk-

aktien (74 pct.) – som udlandet ejer en stor del af. 

 

Flere aktiver end passiver giver samlet formue 

Fordi danskernes aktiver i udlandet overstiger udlan-

dets aktiver i Danmark, har Danmark en udlandsfor-

mue. Det har betydning for, hvorvidt formueindkom-

sten genererer afkast til Danmark, hvilket bidrager til 

danskernes samlede velstand. Det er ikke mere end ti 

år siden, at Danmark havde en udlandsgæld. 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Danskerne har udlandsformue på 1.616 mia. kr.     

 

 

 

 

Anm.: Opgjort 2. kvartal 2019. "Øvrige investeringer mv." består 

af lån og indskud, handelskreditter, reserveaktiver (ekskl. 

obligationer mv.) samt derivater.  

Kilde:  Danmarks Nationalbank. 
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