
 
 

Danmarks nettoformue over for udlandet steg i 3. kvartal med 55 mia. kr. og er nu 589 mia. kr. 

Stigningen drives fortsat af store overskud på betalingsbalancens løbende poster, der i 3. kvartal endte 

på 30 mia. kr. Værdiændringer på 25 mia. kr. bidrog også væsentligt til udviklingen.  

 

Værdiændringerne er påvirket af faldende renter, der både medfører kursstigninger på danskernes 

beholdning af udenlandske obligationer og forøger værdien af pensionsselskabernes 

renteafdækningskontrakter. Endvidere har en svækket dansk krone medført, at mellemværender i 

udenlandsk valuta er steget i værdi. På den anden side har udlændinge haft store gevinster på 

investeringer i danske aktier og obligationer, og det trækker værdiændringerne i den modsatte 

retning. 

 

Danmark har ikke haft underskud på betalingsbalancens løbende poster siden 1. kvartal 2008. De 

akkumulerede overskud fra 2. kvartal 2008 til 3. kvartal 2012 udgør således næsten 400 mia. kr. og er 

den primære årsag til stigningen i nettoformuen. Siden 2008 er det især de direkte investeringer i 

udlandet og valutareserven, der er øget.  
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Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, 3. kvartal 2012, offentliggjort den 21. 

december 2012  



Danmarks aktiver og passiver over for udlandet 

Mia.kr. Beholdning ultimo 2.kvt.12 Beholdning ultimo 3.kvt.12 

I alt 534 589 

- Aktiver 5.052 5.120 

- Passiver 4.518 4.531 

Direkte investeringer  548 562 

- Aktiver 1.379 1.401 

- Passiver 831 839 

Porteføljeaktier 253 251 

- Aktiver 792 845 

- Passiver 538 593 

Obligationer mv. -368 -375 

- Aktiver 1.087 1.139 

- Passiver 1.455 1.514 

Derivater, netto 134 127 

Andre investeringer -549 -497 

- Aktiver 1.141 1.086 

- Passiver 1.690 1.583 

Danmarks Nationalbanks 
nettoaktiver 515 520 

 

Yderligere information 

• Kilder og metoder. 

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

finansielle statistik). 

• Udgivelseskalender. 

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

• 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. 

 

Danmarks Nationalbank Havnegade 5 DK, 1093 København K - ISSN-Online: 1601-0469  

 

 

 

 

 

http://www.nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/KilderMetoder-DUGDK/$File/KilderMetoderDUGDK.pdf
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/FT_-_Danmarks_aktiver_og_passiver_over_for_udlandet!OpenDocument
http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Udgivelseskalender!OpenDocument
mailto:snl@nationalbanken.dk
mailto:jesj@nationalbanken.dk
http://www.nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/Statordbog%20/$File/Statordbog.pdf
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Revisionspolitik!OpenDocument
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Revisionscyklus!OpenDocument

