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Privatpersoner viser stigende interesse for investeringsforeninger, der placerer indskuddene i 
erhvervsobligationer. De har således indskudt små 8 mia. kr. i 2012 mod blot 0,1 mia. kr. i 2011. 

Deres samlede portefølje af erhvervsobligationer er nu 30 mia. kr., hvoraf 45 pct. er udstedt i 
euroområdet og 40 pct. i USA, mens kun ca. 3 pct. udgøres af danske udstedelser. 
 
Den modsatte udvikling gør sig gældende for obligationsafdelinger med fokus på danske realkredit- og 
statsobligationer. Her blev der købt beviser for godt 8 mia. kr. i 2011 og omvendt solgt for knap 3 mia. 
kr. i 2012. Der er dog fortsat stor overvægt af indskud i disse foreninger, som udgør knap 57 pct. af 
de samlede obligationsafdelinger, mens afdelinger med fokus på erhvervsobligationer udgør ca. 15 pct.  
 
Samlet set har private købt investeringsforeningsbeviser for godt 21 mia. kr. i 2012. Det er lidt mere 
end i 2011, hvor beløbet var godt 17 mia. kr. De private ejer nu for 346 mia. kr., hvoraf 
obligationsafdelinger, aktieafdelinger og blandede afdelinger udgør henholdsvis 58, 32 og 9 pct.  

Privatpersoners akkumulerede transaktioner for obligationsafdelinger og udvalgte 
investeringsmarkeder 

 

Anm.: Privates transaktioner omfatter investeringer af frie midler og kapitalpensioner, men ekskl. unit 

link og andre pensionsmidler, der administreres af pensionsselskaber. Signaturforklaringerne baserer 
sig på afdelingernes egne investeringsbetegnelser. 

 
 



Investeringsforeningernes formue fordelt på afdelinger og udvalgte sektorer 
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Beholdning ultimo 

Aug 2012 106,7 200,1 194,0 529,6 30,3 28,7 1,1 1,0 1.487,2 

Sep 2012 109,0 210,5 195,0 531,4 30,6 29,3 1,1 1,0 1.506,8 

Okt 2012 108,2 212,3 197,1 536,2 30,9 29,8 1,2 1,0 1.515,9 

Nov 2012 109,9 217,7 199,4 549,8 31,6 28,9 1,2 1,0 1.543,7 

Dec 2012 111,6 231,0 201,3 546,1 31,9 33,8 1,2 1,0 1.564,7 

 

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 23 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

