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De privates investeringer i investeringsforeninger har på det seneste ligget nogenlunde stabilt men har 
dog skiftet karakter, når man ser på risikoprofilen. Over de seneste tre kvartaler har private solgt 
beviser i afdelinger med mærket 'lav' risiko og købt beviser i afdelinger med 'mellem' og 'høj' risiko for 
et noget større beløb. 
 
Salget af beviser i afdelinger med 'lav' risiko kan primært henføres til afdelinger med fokus på danske 
obligationer, som ellers er privates foretrukne. Afdelingerne investerer primært i danske 

realkreditobligationer, der i perioden har haft faldene renter og tilsvarende stigende kurser.  
 
Ændringen i investeringsmønsteret har betydet, at risikosammensætningen af de privates samlede 
formue i investeringsforeninger har ændret sig. Andelen af formuen i afdelinger med lav risiko er faldet 
med 6 procentpoint til 38 pct., der ligeligt er flyttet til afdelinger med mellem og høj risiko med hver 3 
procentpoint, så de nu udgør henholdsvis 33 og 29 pct. af formuen. Dermed er andelen af formuen i 

afdelinger med høj risiko ved at nærme sig niveauet fra før august 2011, hvor private solgte massivt 
ud af aktieafdelinger. 

Privates investeringer i investeringsforeninger fordelt på risiko 

 

Anm: Større investeringer i april skyldes reinvesteret udbytte 

 

 



Investeringsforeningernes formue fordelt på afdelinger og udvalgte sektorer 
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Beholdning ultimo 

Feb 2012 103,7 204,0 184,0 492,8 25,8 16,9 0,9 1,2 1.363,0 

Mar 2012 103,1 206,9 182,6 490,6 26,4 18,5 0,9 1,3 1.361,8 

Apr 2012 101,9 198,7 187,4 493,8 27,1 17,4 1,0 1,3 1.375,2 

Maj 2012 98,6 185,8 187,8 508,4 27,8 16,7 1,0 1,3 1.371,6 

Jun 2012 102,0 191,4 187,3 502,5 28,5 18,4 1,0 1,3 1.378,8 

 

Yderligere information 

• Kilder og metoder. 

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

• Udgivelseskalender. 

• Henvendelse: Kristoffers Kjær Lomholt, tlf. 33 63 68 68 eller Klaus Theill Jensen, tlf. 33 63 68 37. 

• 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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http://nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/KilderMetoder-IFDK/$File/KilderMetoderIFDK.pdf
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/FT_-_Investeringsforeninger!OpenDocument
http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
http://nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Udgivelseskalender!OpenDocument
mailto:kkl@nationalbanken.dk
mailto:ktj@nationalbanken.dk
http://nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/Statordbog%20/$File/Statordbog.pdf
http://nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Revisionspolitik!OpenDocument
http://nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/Revisionscyklus!OpenDocument

