
 
 

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet er revideret tilbage til 4. kvartal 2010. Det har bl.a. 
resulteret i, at nettoformuen i 2. kvartal 2013 er øget fra 727 til 743 mia. kr. i forhold til de tidligere 
offentliggjorte tal. Se Revisioner af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet. 

 
Danmarks nettoformue over for udlandet faldt i løbet af 3. kvartal 2013 med 5 mia. kr. og udgjorde 
ved udgangen 738 mia. kr. Det er andet kvartal i træk, at nettoformuen falder som følge af betydelige 
negative værdireguleringer trods fortsat stort overskud (40 mia. kr.) på betalingsbalancens løbende 
poster. I 3. kvartal har især tre effekter været udslagsgivende: stigning i danske aktiekurser, 
renteudviklingen og styrkelse af kronen. 

 
Danske aktier er i 3. kvartal generelt steget mere end både amerikanske og europæiske. OMXC20-
indekset er således steget 10,5 pct., mens S&P500- og Eurostoxx-indeksene er steget henholdsvis 4,7 
og 8,2 pct. Værdien af udenlandske investorers beholdning af danske aktier er dermed steget mere 
end danske investorers beholdning af udenlandske aktier.  
 
Renterne i både Danmark og udlandet er steget i 3. kvartal. Det har medført, at danske 
pensionsselskaber har tabt på deres udenlandske derivater. Selskaberne anvender ofte derivater til at 
afdække deres pensionsforpligtelser mod rentefald, så værdien reduceres, når renterne stiger og vice 
versa.  
 
Endelig er den danske krone blevet styrket over for en række valutaer, bl.a. dollar og norske kroner. 
Samlet har danske investorer derfor haft valutakurstab på deres investeringer. 

Udviklingen i Danmarks aktiver og passiver over for udlandet 

 

 
 

 

 

Værdiændringer reducerer Danmarks nettoformue  

 

 
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, 3. kvartal 2013, offentliggjort den 20. december 
2013  

http://www.nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/Revisioner_DAPU/$File/Revisioner-DAPU.pdf


 
 

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet 

Mia.kr. Beholdning ultimo 2.kvt.13 Beholdning ultimo 3.kvt.13 

I alt 743 738 

- Aktiver 5.139 5.203 

- Passiver 4.396 4.464 

Direkte investeringer  602 631 

- Aktiver 1.448 1.469 

- Passiver 846 838 

Porteføljeaktier 335 336 

- Aktiver 977 1.049 

- Passiver 642 712 

Obligationer mv. -367 -408 

- Aktiver 1.090 1.081 

- Passiver 1.457 1.489 

Derivater, netto 80 76 

Andre investeringer -395 -382 

- Aktiver 1.056 1.041 

- Passiver 1.450 1.422 

Danmarks Nationalbanks 
nettoaktiver 487 485 

 

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 Robert Wederkinck, tlf. 33 63 68 63. 

• 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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