
STATISTIK 

Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for 

'Finansielle Konti', som er fra slutningen af 4. kvartal 2019. 

Siden da er der sket ekstraordinært store forandringer i 

økonomien grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i 

slutningen af juni denne statistik med 1. kvartals tal. 
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Husholdningernes 
finansielle nettoformue 
voksede i 2019 

Danske husholdningers finansielle nettoformue steg 

med 721 mia. kr. i 2019, og den nåede dermed op 

på 4.312 mia. kr. svarende til 1,58 mio. kr. pr. hus-

stand. Husholdningernes formue er steget markant 

siden finanskrisen, og de var derfor godt polstrede 

ved udgangen af 2019. Der er dog en betydelig 

spredning blandt de enkelte husholdningers finan-

sielle aktiver og gæld. Derfor er der også stor forskel 

på, hvordan prisudviklingen på de finansielle marke-

der påvirker husholdningernes formuer. 

Værdipapirer udgør størstedelen af formuen 

Husholdningernes finansielle nettoformue er forskel-

len mellem deres finansielle aktiver og gæld. Stør-

stedelen af aktiverne er tilknyttet aktier eller obliga-

tioner, enten direkte via egne investeringer eller in-

direkte gennem pensionsopsparing eller investe-

ringsbeviser. Størstedelen af gælden udgøres af re-

alkreditlån, som opgøres til markedsværdien af de 

bagvedliggende obligationer. Derfor er prisudviklin-

gen på de finansielle markeder afgørende for værdi-

en af husholdningernes nettoformue foruden bidra-

get fra det løbende opsparings over-/underskud. 

Store kursgevinster fik pensionsformuen til at stige 

Husholdningernes finansielle aktiver består primært 

af pensionsformue, der i gennemsnit steg med 

155.000 kr. pr. husstand i 2019 – primært som følge 

af store kursgevinster. Hovedparten af danskernes 

pensionsformue beskattes først ved udbetaling, og 

den del, der tilfalder den enkelte husholdning, er 

derfor ved udbetaling tilsvarende lavere.  

Egne investeringer og øget indskud 

Af den samlede stigning i de finansielle aktiver er 

69.000 kr. relateret til egne investeringer i aktier og 

obligationer, mens investeringsbeviser står for 

27.000 kr. Endelig har husholdningerne i gennemsnit 

øget bankindskud med 22.000 kr., mens værdien af 

øvrige finansielle aktiver er faldet med 3.000 kr. og 

gælden er øget med 5.000 kr.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Gennemsnitlig ændring i husholdningernes 

finansielle nettoformue 2019 
  

 

 

 

 

 
 

Tusind kr.

Aktier og
obligationer

Investerings-
beviser

Indskud
Gæld

Pension Total

155

69

27

22 5 2643

Øvrige
finansielle

aktiver

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Finansielle-konti-20200331.aspx

