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PORTEFØLJEINVESTERINGER, SEPTEMBER 2019 

Højt afkast på udenlandske 
porteføljeaktier i 2019 

Danske investorers udenlandske børsnoterede por-

teføljeaktier gav et afkast på 17,7 pct. i de ni første 

måneder af 2019. Hvis der ses bort fra valutakursæn-

dringer, var afkastet på 15,3 pct. Til sammenligning 

gav deres danske aktier et afkast på 15,1 pct. 

Afkastet på de udenlandske aktier stemmer godt 

overens med den generelle markedsudvikling på de 

globale aktiemarkeder. Her er kurserne ifølge det 

globale aktiemarkedsindeks, MSCI World, steget 17 

pct. i samme periode.
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Stort afkast på amerikanske aktier 

Danskerne har især fået et højt afkast på deres aktier 

i USA, som har givet hele 127 mia. kr. i 2019. Heraf 

skyldes 27 mia. kr. en styrket dollarkurs, og 100 mia. 

kr. kommer fra prisstigninger og udbytter. Aktiepri-

serne i USA steg generelt med 20 pct. ifølge MSCI.  

Køber amerikanske aktier og sælger europæiske 

Danske investorer, herunder især pensionssektoren, 

har de seneste år foretaget store investeringer i 

amerikanske aktier. Siden 2015 har danske investo-

rer købt amerikanske aktier for 46 mia. kr., hvoraf 17 

mia. kr. er købt i den forløbne del af 2019. Amerikan-

ske aktier udgør 47 pct. af danskernes samlede por-

teføljeaktier i udlandet. Danske investorer har solgt 

for 37 mia. kr. af europæiske aktier i 2019, som ud-

gør 30 pct. Samlet set har danske investorer i 2019 

solgt udenlandske porteføljeaktier for 20 mia. kr. 

Danske investorer ejer udenlandske aktier for i alt 

1.273 mia. kr., hvilket er lidt mere, end de ejer i dan-

ske aktier. Størstedelen af de udenlandske aktier er 

fra USA (604 mia. kr.) og Europa (382 mia. kr.). 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 
                                                        
1 MSCI laver indeks til sammenligning af udviklinger af fx aktier mellem 
verdensdele. 

 Ens afkast mellem danske og udenlandske 

porteføljeaktier for danske investorer  
  

 

 

 

 

Anm.: Børsnoterede udenlandske porteføljeaktier, dvs. aktier, 

hvor egenkapitalen eller stemmeandelen ikke overstiger 

10 pct. Afkastet på danske porteføljeaktier er approksime-

ret ved at se bort fra aktier i koncernens egne holdingsel-

skaber og egenbeholdninger generelt. Afkastet er ekskl. 

derivater mv. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Portefoeljeinvesteringer-20191028.aspx

