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FINANSIELLE KONTI, 1. KVARTAL 2019 

Aktie-comeback løfter 
igen danskernes  
finansielle formue 

Danske husholdningers finansielle formue sætter ny 

rekord. I 1. kvartal 2019 medvirkede især stigende 

aktiemarkeder og et stort opsparingsoverskud til, at 

danskernes formue steg med hele 306 mia. kr. Stig-

ingen, som er den største siden 2015, mere end 

modsvarer faldet sidste år (link), hvilket løfter hus-

holdningernes formue til nye højder. 

Husholdningernes finansielle formue er forskellen 

mellem deres finansielle aktiver og gæld. Ved ud-

gangen af 1. kvartal havde hver voksen dansker i 

gennemsnit finansielle aktiver for ca. 1,48 mio. kr. 

En betydelig del af aktiverne er dog pensionsfor-

mue, som først beskattes ved udbetaling. Modsat 

har voksne danskere i gennemsnit gæld for ca. 640 

tusinde kr., hvoraf størstedelen er realkreditgæld 

mod sikkerhed i fast ejendom. Dermed ender den 

gennemsnitlige finansielle formue på 840 tusinde kr. 

pr. voksen dansker.  

Stigningen drives især af de finansielle markeder 

Størstedelen af danskernes finansielle aktiver er til-

knyttet aktier eller obligationer, enten direkte via 

egne investeringer eller indirekte gennem investe-

ringsbeviser eller pensionsopsparing. Prisudviklin-

gen på de finansielle markeder har derfor stor be-

tydning for værdien af aktiverne og dermed også 

formuen. I 1. kvartal førte prisudviklingen til, at pen-

sionsopsparingen steg 198 mia. kr., mens værdien af 

aktierne steg 63 mia. kr., og investeringsbeviserne 

steg 27 mia. kr.  

 

Udover den gunstige udvikling på de finansielle 

markeder så er danskernes formue også blevet løftet 

af gentagne opsparingsoverskud. Alene i 1. kvartal 

øgede opsparingsoverskuddet danskernes formue 

med yderligere 17 mia. kr.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Danskernes finansielle formue er 

tilbage på sporet 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Finansielle-konti-20190329.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Finansielle-konti-20190628.aspx

