
 
 

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet er revideret tilbage til 1. kvartal 2010. Vi har udvidet 

kildegrundlaget til også at omfatte danske investeringsforeningers værdipapirer, som holdes i 

udenlandsk depot. Det har bl.a. resulteret i, at nettoformuen er forøget med 46 mia. kr. i forhold til 

de tidligere offentliggjorte tal. Se Revisioner af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet 

 

Fra 1. til 2. kvartal 2012 blev Danmarks aktiver og passiver over for udlandet øget med 31 mia. kr., 

fra 516 til 547 mia. kr. Stigningen er primært drevet af store overskud på betalingsbalancens løbende 

poster i 2. kvartal, som i både maj og juni var rekordstore. 

 

Værdiændringerne påvirker kun nettoformuen i begrænset omfang, men det dækker over relativt store 

modsatrettede bevægelser. 2. kvartal var således præget af, at dollar og pund blev styrket over for 

danske kroner, hvilket bidrog til en samlet valutakursgevinst på 54 mia. kr. på danske aktiver. 

Stigningen resulterede dog også i, at danske værdipapirer og lån i udenlandsk valuta (danske 

passiver) steg 34 mia. kr. 

 

Samtidig har danskerne tabt 7 mia. kr. som følge af kursfald på amerikanske og europæiske aktier, 

som udgør 74 pct. af deres samlede beholdning. Udlændinge har derimod haft et pænt afkast på deres 

danske aktier, som i kvartalet steg 10 mia. kr.  

Danmarks nettoformue over for udlandet 

 

 
 
 

 

Store overskud på betalingsbalancen øger fortsat Danmarks aktiver over for 

udlandet  

 

  

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, 2. kvartal 2012, offentliggjort den 28. september 

2012  

http://www.nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/DAPUrevi2012/$File/DAPU_revisioner_2012.pdf


 

 

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet 

Mia.kr. Beholdning ultimo 1.kvt.12 Beholdning ultimo 2.kvt.12 

I alt 516 547 

- Aktiver 4.911 5.060 

- Passiver 4.394 4.513 

Direkte investeringer  553 554 

- Aktiver 1.357 1.383 

- Passiver 804 829 

Porteføljeaktier 267 257 

- Aktiver 796 794 

- Passiver 529 537 

Obligationer mv. -394 -365 

- Aktiver 1.064 1.090 

- Passiver 1.458 1.455 

Derivater, netto 122 134 

Andre investeringer -516 -548 

- Aktiver 1.086 1.141 

- Passiver 1.602 1.688 

Danmarks Nationalbanks 
nettoaktiver 485 515 

 

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 revision tilbage til 1. kvartal 

2010. 
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