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Danskerne fravælger
obligationer
Husholdningerne ejer danske værdipapirer for 891
mia. kr. ved udgangen af august 2018. Det svarer til
ca. 154.000 kr. pr. dansker og er omtrent på niveau
med det gennemsnitlige indlån i bankerne.
Værdien af husholdningernes værdipapirer er gennem det seneste årti steget markant, og sammensætningen har ændret sig.
Husholdningerne har i stort omfang fravalgt at investere direkte i danske obligationer. I august 2018
udgjorde investeringer i obligationer 35 mia. kr.,
svarende til 4 pct. af husholdningernes beholdning
af danske værdipapirer. I august 2008 udgjorde de
133 mia. kr., svarende til 24 pct. af den samlede beholdning.

Danskernes beholdning af danske
værdipapirer

Værdien af husholdningernes investeringer i danske
aktier er gennem det seneste årti knap fordoblet og
ligger i august 2018 på 363 mia. kr. Stigningen skyldes de seneste års store kursgevinster, der bl.a. er
understøttet af danske virksomheders store aktietilbagekøb.
I stedet for at investere i obligationer er husholdningerne gået over til at investere gennem investeringsforeninger, der tilbyder en bred vifte af risikoprofiler.
I august 2018 holdt husholdningerne for 492 mia. kr.
danske investeringsforeningsbeviser.
Nationalbankens statistik over investeringsfonde
viser, at husholdningernes beholdning af obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser er reduceret fra 58 pct. i 3. kvartal 2008 til 23 pct. i august
2018. Derimod er husholdningerne gået over til investeringsforeninger med blandet sammensætning
af værdipapirer, fra 8 pct. i 2008 til 39 pct. i 2018.

Figur

Omtrent en tredjedel af husholdningernes samlede
beholdning af danske værdipapirer står i individuelle
pensionsdepoter i banker. Hovedparten af værdien
på individuelle pensionsdepoter bliver først beskattet ved udbetaling.
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Husholdningerne har – ud over placeringen af de frie
midler i danske værdipapirer – beholdninger i udenlandske værdipapirer på 113 mia. kr., primært investeret i udenlandske aktier.
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Anm.: Beholdningen inkluderer alle danske værdipapirer, der er
direkte ejet af danske husholdninger. Omkring en tredjedel af beholdningen står på individuelle pensionsdepoter i
bankerne. Beholdningen inkluderer ikke værdipapirer, der
holdes gennem pensionssektoren.
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