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Siden starten af 2012 har private i stigende grad fokuseret på udenlandske obligationer frem for 
danske, når de har investeret i obligationer via investeringsforeninger. Indtil da, havde de i nogen tid 
investeret nogenlunde ligeligt i danske og udenlandske obligationer. 

 
De private har således investeret for samlet 24 mia. kr. i udenlandske obligationer via 
investeringsforeninger i denne periode. Samtidig har de reduceret deres beholdning af danske 
obligationer i investeringsforeninger med et mindre beløb. De investerede midler i udenlandske 
obligationer er navnlig placeret i obligationstyper med højere afkast, såsom erhvervsobligationer og 
afdelinger med bredt fokus på globale obligationer. Dermed er de udenlandske obligationers andel af 
de privates obligationsportefølje i investeringsforeninger steget til 45 pct. 

 
Ser man på de privates obligationsportefølje udenfor investeringsforeninger er denne siden starten af 
2012 også blevet reduceret, nemlig med et beløb på ca. 34 mia. kr. Faldet er udelukkende en følge af, 
at de har afhændet danske obligationer. Orienteringen mod udenlandske obligationer skal ses i lyset af 
det lave danske renteniveau, som har fået de private til at kigge sig om efter et større afkast. Da 
private primært investerer i udenlandske obligationer via investeringsforeninger, udgøres størstedelen 
af privates samlede obligationsportefølje derfor nu af investeringer i investeringsforeninger, nemlig 61 

pct. 

Privates investeringer i obligationer via investeringsforeninger 

 



 

Investeringsforeningernes formue fordelt på afdelinger og udvalgte sektorer 
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Beholdning ultimo 

Feb 2013 114,8 255,1 201,6 539,6 32,9 36,4 1,4 1,1 1.595,6 

Mar 2013 117,3 265,9 201,3 544,1 34,0 39,4 1,5 1,1 1.623,4 

Apr 2013 116,2 269,5 201,4 554,7 34,6 41,0 1,6 1,1 1.642,5 

Maj 2013 118,5 272,5 202,1 551,2 35,2 41,2 1,8 1,8 1.650,2 

Jun 2013 113,2 264,0 199,1 548,8 34,6 41,5 1,8 1,8 1.618,7 

 

 

Yderligere information 

• Kilder og metoder. 

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

• Udgivelseskalender. 

• Henvendelse: Rune Egstrup, 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. 

• I denne offentliggørelse er der ekstraordinært revideret tal for marts 2013. Se også Revisionspolitik 
og Revisionscyklus. 
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