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De private investorer har i årets tre første kvartaler opnået et afkast på 14,8 pct. i aktieafdelinger, 
som udgør knap 31 pct. af deres samlede investeringer i danske investeringsforeninger. I 
aktieafdelingerne udgør de amerikanske aktier en fortsat stigende andel – især i afdelinger for globale 
aktier. I løbet af de seneste to et halvt år er andelen af amerikanske aktier således steget med mere 
end 7 procentpoint til nu at udgøre godt 28 pct. af porteføljen for aktieafdelinger. Modsat er andelen af 
aktier i euroområdet i samme periode faldet med ca. 3 procentpoint til knap 15 pct. 
 

Aktieafdelinger med fokus på danske aktier og health care-aktier har i den forløbne del af 2012 opnået 
de højeste afkast på henholdsvis 22,5 og 21,5 pct. Omvendt har afdelinger med fokus på Latinamerika 
og it fået de laveste afkast – dog stadig på omkring 9 pct. I samme periode har de amerikanske aktier 
opnået et foreløbigt afkast på 13,2 pct., mens aktier i euroområdet til sammenligning har opnået et 
afkast på 18,2 pct. 
 

Samlet set har de private investorer i 3. kvartal købt beviser for knap 3 mia. kr. Formuen udgjorde 
ultimo september godt 335 mia. kr.  

Private investorers afkast i aktieafdelinger, 1.-3. kvartal 2012  

 

 
 



Investeringsforeningernes formue fordelt på afdelinger og udvalgte sektorer 
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Beholdning ultimo 

Maj 2012 98,5 185,8 187,8 508,4 27,8 16,7 1,0 1,3 1.399,3 

Jun 2012 102,0 191,4 187,3 502,5 28,5 18,4 1,0 1,3 1.408,0 

Jul 2012 106,5 197,8 192,0 526,7 29,9 22,6 1,1 1,0 1.467,2 

Aug 2012 106,0 200,1 193,3 529,6 30,2 28,7 1,1 1,0 1.482,3 

Sep 2012 108,2 210,5 194,1 531,4 30,4 29,3 1,1 1,0 1.501,8 

 

Yderligere information 

• Kilder og metoder. 

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

• Udgivelseskalender. 

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

• Statordbog, 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

