
 
 
Danmarks nettoformue over for udlandet voksede i 1. kvartal 2013 til 658 mia. kr. fra 600 mia. kr. i 
sidste kvartal. Stigningen blev hovedsageligt drevet af pris- og valutakursreguleringer for 48 mia. kr., 
mens et overskud på betalingsbalancens løbende poster bidrog med 10 mia. kr.  
 
I kvartalet har der været kursstigninger på både udenlandske og danske aktier. Det amerikanske 
S&P500-indeks er således steget med 11 pct., mens det danske OMX-indeks er steget med 9 pct. 
Værdien af danskernes udenlandske aktier er på den baggrund øget med 67 mia. kr., og de ejer nu 
aktier i udlandet for 995 mia. kr. Udlændinge har haft kursgevinster på danske aktier for 45 mia. kr. 
og ejer for 672 mia. kr. 
 
På obligationsmarkedet har renteudsving medført et samlet kurstab på udlandets beholdning af danske 

obligationer på 10 mia. kr., selv om renterne set over hele kvartalet stort set var uændrede. Det kan 
tilskrives obligationer, som blev udtrukket/solgt, da renterne var "høje", eller købt, da de var "lave". 
Værdien af danskernes samlede mængde af udenlandske obligationer har på den anden side været 
næsten uændret.  
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Store kursgevinster på aktier bidrager til fortsat vækst i nettoformuen  

 

  
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, 1. kvartal 2013, offentliggjort den 28. juni 
2013  



Danmarks aktiver og passiver over for udlandet 

Mia.kr. Beholdning ultimo 4.kvt.12 Beholdning ultimo 1.kvt.13 

I alt 600 658 

- Aktiver 5.067 5.241 

- Passiver 4.467 4.583 

Direkte investeringer  535 564 

- Aktiver 1.368 1.390 

- Passiver 832 826 

Porteføljeaktier 292 321 

- Aktiver 901 994 

- Passiver 609 672 

Obligationer mv. -371 -411 

- Aktiver 1.153 1.134 

- Passiver 1.524 1.544 

Derivater, netto 116 85 

Andre investeringer -480 -387 

- Aktiver 1.017 1.151 

- Passiver 1.497 1.538 

Danmarks Nationalbanks 
nettoaktiver 507 485 

 

Yderligere information 

• Kilder og metoder. 

• Færdige tabeller (Udvalgte tidsserier for statistikken) og Statistikbanken (Nationalbankens samlede 
finansielle statistik). 

• Udgivelseskalender. 

• Henvendelse: Jesper Jensen, tlf. 33 63 68 69 eller Stine Nynne Larsen, tlf. 33 63 68 15. 

• Stat-ordbog, der præciserer udtryk og begreber i forbindelse med diverse økonomisk-statistiske 
manualer. 

• Denne offentliggørelse følger Revisionspolitik og Revisionscyklus med heraf følgende revision af 
foregående kvartal. 
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http://www.nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/KilderMetoder-DUGDK/$File/KilderMetoderDUGDK.pdf
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/FT_-_Danmarks_aktiver_og_passiver_over_for_udlandet!OpenDocument
http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Udgivelseskalender!OpenDocument
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http://www.nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/Statordbog%20/$File/Statordbog.pdf
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Revisionspolitik!OpenDocument
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Revisionscyklus!OpenDocument

