
 
 

Danmarks nettoformue over for udlandet voksede med 55 mia. kr. i 4. kvartal 2012 til 636 mia. kr. 

Stigningen blev drevet af overskud på betalingsbalancens løbende poster på 27 mia. kr., mens pris- og 

valutakursreguleringer bidrog med 16 mia. kr.  

 

Værdiændringerne dækker bl.a. over, at værdien af danskernes udenlandske værdipapirer blev øget 

med 42 mia. kr. på grund af stigende globale aktie- og obligationskurser. I modsat retning trak 

samlede valutakurstab på 23 mia. kr., som følge af at den danske krone blev styrket over for dollar, 

pund, svenske kroner og japanske yen.  

 

Set over hele 2012 voksede udlandsformuen med 150 mia. kr. Heraf bidrog overskud på 

betalingsbalancen med 97 mia. kr., mens værdiændringerne blev domineret af, at danskerne havde 

større gevinster på deres udenlandske aktier, obligationer og derivater, end udlændinge havde på 

deres ditto danske.  

Valutakurs- og prisændringers bidrag til udviklingen i Danmarks nettoaktiver 

 

 

 
 
 

 

Overskud på betalingsbalancen og værdiændringer øger Danmarks 
udlandsformue  

 

  

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, 4. kvartal 2012, offentliggjort den 4. april 

2013  



Danmarks aktiver og passiver over for udlandet 

Mia.kr. Beholdning ultimo 3. kvt.12 Beholdning ultimo 4. kvt.12 

I alt 581 636 

- Aktiver 5.102 5.093 

- Passiver 4.521 4.457 

Direkte investeringer  551 550 

- Aktiver 1.380 1.369 

- Passiver 829 819 

Porteføljeaktier 254 289 

- Aktiver 847 898 

- Passiver 593 609 

Obligationer mv. -374 -367 

- Aktiver 1.140 1.157 

- Passiver 1.514 1.524 

Derivater, netto 127 128 

Andre investeringer -496 -470 

- Aktiver 1.087 1.030 

- Passiver 1.582 1.501 

Danmarks Nationalbanks 
nettoaktiver 520 507 

 

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 40 eller Jesper Jensen, 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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