
 

Aktieafdelinger opnår pæne afkast i årets første kvartal   

 
Investeringsforeningsstatistik, marts 2013, offentliggjort den 2. maj 
2013  

 
 
Investorerne i de danske investeringsforeninger har i årets første kvartal nydt godt af kursgevinster på 

aktiemarkederne. Samlet opnåede husholdningerne og de institutionelle investorer et afkast på 
henholdsvis 7,9 og 9,0 pct. af deres investeringer i aktieafdelinger. Afkastene er især drevet af 
afdelinger med fokus på nordamerikanske, danske og globale aktier. 
 
At de institutionelle investorer har opnået et højere afkast i aktieafdelinger end husholdningerne, 
skyldes primært, at de institutionelle investorer gennem deres investeringer i nordamerikanske og 
globale aktieafdelinger har haft større vægt på USA, hvor aktiemarkedet har udviklet sig særligt 

gunstigt. 
 
De ledende amerikanske aktieindeks S&P500 og Dow Jones Industrial Average er i 1. kvartal 2013 
således steget med henholdsvis 10 og 11 pct. Det danske OMXC20 og det tyske DAX er til 
sammenligning steget henholdsvis 8 og 2 pct. 

Husholdningers og institutionelle investorers afkast i aktieafdelinger, 1. kvartal 2013 

 

 

 



 

Investeringsforeningernes formue fordelt på afdelinger og udvalgte sektorer 
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Beholdning ultimo 

Nov 2012 109,1 217,7 198,7 549,8 31,4 28,9 1,2 1,0 1.543,7 

Dec 2012 110,8 231,0 200,6 546,4 31,7 33,8 1,2 1,0 1.565,1 

Jan 2013 114,0 240,4 199,6 531,8 32,1 38,0 1,3 1,0 1.565,8 

Feb 2013 115,0 251,9 201,5 537,6 32,9 37,8 1,4 1,1 1.596,4 

Mar 2013 117,3 257,9 201,2 545,3 34,0 39,4 1,5 1,1 1.617,5 

 

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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