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Markedsudsving kan 
have stor effekt på 
udlandsformuen

Der kan potentielt 
være store kapital- 
gevinster eller -tab 
på kort sigt. Set over 
en længere periode 
er akkumulerede 
gevinster og tab  
tæt på nul.

Store gevinster  
eller tab på  
kort sigt

Læs mere Læs mere

Afkastgraden af dan-
skernes udenlandske 
aktiver og passiver 
følger den risikofrie 
rente. Afkastet afhæn-
ger samtidig af risiko-
profilen.

Udlandsformuens 
afkastgrad følger 
renten

Det er især udsving 
i dollarkursen samt 
danske og interna- 
tionale aktiepriser,  
som giver kapital- 
gevinster eller -tab  
på udlandsformuen. 

Gevinster eller  
tab skyldes valuta- 
og aktiekurser 

Læs mere
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Udlandsformuen er nettobalancen mellem værdien 
af de udenlandske aktiver, danskerne ejer (dansker-
nes aktiver), og de danske aktiver, som ejes af udlan-
det (danskernes passiver), jf. figur 1. 

Ved udgangen af 2. kvartal 2017 havde danskerne 
udenlandske aktiver for 6.580 mia. kr. og passiver for 
5.470 mia. kr., hvilket svarer til henholdsvis 318 og 
265 pct. af BNP. 

Store aktiver og passiver betyder, at ændringer i 
renter, valuta- og aktiekurser giver store værdire-
guleringer som andel af BNP. Selv små ændringer i 
både indenlandske og udenlandske markedsforhold 
kan derfor potentielt medføre, at danskerne får store 
kursgevinster eller -tab. Det kan påvirke den inden-
landske efterspørgsel. Endvidere betragtes udlands-
formuen som indikator for et lands samlede kredit-
værdighed, hvor lande, som fx Danmark, med stor 
udlandsformue betragtes som mere kreditværdige 
end lande med udlandsgæld.

På den baggrund indgår udviklingen i udlandsformu-
en bl.a. i EU’s Macroeconomic Imbalance Procedure, 
MIP, Scoreboard og anvendes af kreditvurderings-
bureauer, når de kreditvurderer lande. Derfor er det 
vigtigt at kunne forklare, hvad der driver udsvingene 
i værdien af udlandsformuen.

Danmark er gået fra at have en betydelig udlands-
gæld i midten af 1980’erne til i dag at have en stor 
udlandsformue, jf. figur 2. Opbygningen af udlands-
formuen afspejler, at Danmark har haft overskud på 
betalingsbalancens løbende poster siden 1990, så de 
akkumulerede betalingsbalanceoverskud og værdien 
af udlandsformuen har fulgt hinanden.1 Som følge 
af kursudsving på nettoudlandsformuen har der 
dog i perioder været betydelige afvigelser mellem 
de to. Over længere perioder har disse kursudsving 
udlignet sig.

Kapitalgevinster på danskernes udenlandske aktiver 
øger danskernes fordringer på udlandet og dermed 
nettoformuen. Modsat betyder prisstigninger på 

1 Der har været overskud på betalingsbalancens løbende poster i alle 
år siden 1990, på nær 1998.

Kursudsving påvirker især  
udlandsformuen på kort sigt

Figur 2
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Udlandsformuen er steget betydeligt Figur 1
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danske aktiver, der holdes af udlændinge, at udlan-
dets fordringer på danskerne stiger, og det mindsker 
nettoformuen. Et fald i nettoudlandsformuen, fx på 
grund af en stigning i danske aktiepriser, skal ikke 
fortolkes som et tab af velstand i Danmark. Tværti-
mod er det et udtryk for, at danske virksomheders 
aktiekapital er blevet mere værd, og at værdistignin-
gen er tilfaldet udenlandske investorer.2 

Værdireguleringer afhænger af 
udlandsformuens sammensætning

Udviklingen i valutakurser, aktiekurser og renter kan 
have stort gennemslag på udlandsformuen. 

Valutakurser påvirker værdien i kroner af alle finan-
sielle aktiver og passiver, der er udstedt i udenlandsk 
valuta, aktiekurser afspejler markedsværdien af virk-
somheder, og renteniveauer bestemmer prisen på 
bl.a. obligationer. Derfor bliver sammensætningen 
af danskernes aktiver og passiver over for udlandet 

2  Jf. Hove mfl. (2014).

afgørende for, hvordan værdien af udlandsformuen 
påvirkes af ændringer i valutakurser, aktiekurser og 
renter. 

Danskernes aktiver og passiver opdeles – med 
udgangspunkt i internationale standarder beskrevet 
i Den Internationale Valutafonds, IMF, betalingsba-
lancemanual – i fire instrumenter: 

• Direkte investeringer3 
• Porteføljeinvesteringer i aktier 
• Porteføljeinvesteringer i obligationer 
• Øvrige investeringer mv., der her inkluderer bl.a. 

derivater, lån og indskud samt Nationalbankens 
reserveaktiver.

 
Instrumenterne fyldte nogenlunde lige store andele 
ved udgangen af 2016 på aktiv- såvel som på passiv-
siden, jf. figur 3. 

Fra 2005 til 2016 er værdien af både aktiv- og passiv-
siden steget. Udviklingen har ikke været helt ens for 
de fire instrumenter, men den relative fordeling har 
kun ændret sig lidt over perioden, jf. figur 3. 

3 Investoren har en ejerandel, der giver en bestemmende indflydelse.

Både danskernes aktiver og passiver over for udlandet er steget siden 2005 Figur 3
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Anm.: Obligationer inkluderer Nationalbankens reserveaktiver i form af obligationer. Øvrige investeringer mv. består af lån og indskud, handels
kreditter, reserveaktiver (ekskl. obligationer mv.) samt derivater.  Derivater påvirkes både af aktiekurser og renter. Aktiekurser og renter 
påvirker kun i begrænset omfang værdien af direkte investeringer, inkl. koncernlån og øvrige investeringer.

Kilde: Danmarks Nationalbank.



4A N A LYS E  —  DA N M A R K S  N AT I O N A L BA N K
M A R K E D S U D S V I N G  K A N  H AV E  S TO R  E F F E KT  PÅ  U D L A N D S F O R M U E N

For både direkte investeringer og porteføljeaktier 
har danskerne flere aktiver end passiver, og andele-
ne i porteføljeaktier er steget over tid. Udlandet ejer 
derimod flere danske obligationer, end danskerne 
ejer udenlandske.

Valutaeksponeringen kommer  
fra danskernes udenlandske aktiver

Værdien af udlandsformuen påvirkes af valutakurser. 
Danskerne har overordnet set aktiver i udenlandsk 
valuta, især euro og dollar, mens deres passiver i vid 
udstrækning er i danske kroner, jf. figur 4. Det bety-
der, at værdien af aktiverne er mere følsomme over 
for valutakursændringer end passiverne.  

Tæt sammenhæng mellem dollarkurs  
og valutakursreguleringer
Danmarks fastkurspolitik over for euroen betyder, at 
valutakursgevinster eller -tab på danskernes aktiver 

og passiver i euro er meget små. Fokus er derfor på 
øvrige valutaer, hvor især dollarkursen er et godt 
mål til at forklare værdiændringer i danskernes akti-
ver og passiver som følge af valutakursudsving.4 

Dollarkursen (kroner pr. dollar) er positivt korreleret 
med flere andre valutakurser, bl.a. pund og svenske 
kroner. Dvs. at når kronen svækkes over for dollar, 
så svækkes den typisk også over for pund. Korrela-
tionen styrker sammenhængen mellem dollar og de 
overordnede valutakursreguleringer. En styrkelse af 
dollarkursen med 1 pct. har således historisk øget 
værdien af aktiverne med 0,33 pct., jf. figur 5 (ven-
stre), og det er mere end andelen af aktiverne, som 
er i dollar. Passiverne er især i danske kroner, og en 
styrkelse af dollaren med 1 pct. medfører derfor kun 
en mindre stigning i værdien af passiverne på 0,10 
pct., jf. figur 5 (højre).

Afdækning reducerer effekten  
af valutakursændringer
Hvis en dansk resident ejer aktiver i udenlandsk 
valuta, men ikke ønsker at påtage sig valutarisikoen, 

4 Et alternativ til dollarkursen til at forklare værdiændringer som følge 
af valutakursudsving kunne være den effektive kronekurs. Den er 
baseret på handelsvægte for Danmarks vigtigste samhandelspart-
nere. Dollar vægter væsentligt tungere i valutasammensætningen af 
aktiver og passiver end i udenrigshandlen, og derfor vil den effektive 
kronekurs i mindre grad kunne forklare værdiændringer som følge af 
valutakursudsving.

Danskerne har aktiver i euro og dollar og passiver i danske kroner Figur 4
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Anm.:  Data ultimo 2. kvartal 2017. Der er ikke taget højde for afdækning. 
Kilde:  Danmarks Nationalbank.
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kan risikoen helt eller delvist afdækkes via valutade-
rivater. Den samlede effekt af valutakursændringer 
bliver mindre, når værdiændringer på valutaderi-
vater er inkluderet, jf. figur 5. Det skyldes, at fx et tab 
som følge af en valutakursændring modgås ved, at 
værdien af derivatkontrakten stiger tilsvarende. 

Det er især investeringer i porteføljeaktiver, fx inve-
steringer i amerikanske obligationer, som afdækkes, 
mens fx værdien af udenlandske datterselskaber 
ikke afdækkes. Hermed er det særligt forsikrings- 
og pensionsselskaber, F&P, samt i lidt mindre grad 
investeringsforeninger, som afdækker deres dollar-
eksponering. Det er også de sektorer, som har flest 
dollaraktiver, jf. figur 6.5 F&P afdækker ca. 75 pct. af 
deres dollaraktiver, bl.a. på grund af regulerings-
mæssige krav.6 

5 Ikkefinansielle selskaber har også aktiver i dollar, der især er direkte 
investeringer. De afdækker typisk ikke deres direkte investeringer, der 
er langsigtede investeringer. Til gengæld afdækker de ofte betalings-
strømme i udenlandsk valuta, hvis der fx er forskel på valutaen for 
deres indtægter og udgifter.

6 Se bl.a. Raffnsøe mfl. (2016).

Danskernes aktiver over for udlandet  
er mest følsomme over for ændringer i dollarkursen

Figur 5
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Anm.: Månedlige observationer fra januar 2014 til juni 2017. Der anvendes en relativt kort periode, da dollarens andel af aktiverne og passiverne 
ikke har været konstant over tid. Der ses bort fra kursændringer fra derivater og dermed afdækning.  
Den stiplede linje viser en beregnet hældning, når der tages højde for F&P-sektoren samt investeringsforeningers dollarafdækning. Det 
antages, at danske banker afdækker deres eksponering med en udenlandsk bank, hvilket svarer til, at alle derivataftaler indgås med en 
udenlandsk bank. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.

En stor del af dollaraktiverne  
er afdækket

Figur 6
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Aktier og direkte investeringer  
værdiansættes forskelligt

Figur 7

1.306
mia. kr. 731 

mia. kr. 

1.711 
mia. kr.

1.412 
mia. kr.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Aktiver Passiver

Direkte investeringer, egenkapital Porteføljeaktier

Opgjort til 
markeds-

værdi

Opgjort til 
bogført
værdi 

Mia. kr.

Anm.: Data for 2. kvartal 2017. Porteføljeaktier inkluderer andele i 
investeringsforeninger. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Investeringsforeninger afdækker omkring 30 pct., da 
de i højere grad end F&P påtager sig en dollarrisiko.7

Prisstigninger på danske aktier  
har mindsket udlandsformuen

Siden 2005 er investeringer i aktier – både danske i 
udlandet og udenlandske i Danmark – steget. Ved 
udgangen af 2. kvartal 2017 holdt danskerne uden-
landske aktier for 3.017 mia. kr., mens udlandet holdt 
danske aktier for 2.143 mia. kr., jf. figur 7. 

Investeringer i aktier opdeles i to forskellige in-
strumenter: direkte investeringer i egenkapital og 
porteføljeaktier. 

Porteføljeaktier handles som regel på en børs og har 
derfor typisk en markedspris. Hermed vil værdien af 
porteføljeaktier følge udsving i aktiekurserne. Direk-
te investeringer i egenkapital er derimod normalt 
ikke i børsnoterede aktier og handles sjældent. Vær-
dien opgøres derfor almindeligvis til bogført værdi, 
som kun i begrænset omfang ændrer sig over tid.8 I 
dette afsnit fokuseres der derfor på porteføljeaktier.

Aktiekursændringer har fra 1. kvartal 2005 til 2. kvar-
tal 2017 mindsket nettoformuen med ca. 500 mia. kr., 
jf. figur 8. Det afspejler bl.a. store prisstigninger på 
danske aktier, herunder Novo Nordisk, der havde en 
udenlandsk ejerandel på over 70 pct. i 2017. 

Værdien af udenlandske aktier er også steget, men 
ikke i samme omfang som de danske, på trods af 
at danskernes beholdning af udenlandske aktier 
overstiger udlandets beholdning af danske aktier. 
Danskernes udenlandske aktier ejes især gennem 
F&P samt investeringsforeninger. Mange af disse er 
børsnoterede og bestod ved udgangen af 2. kvartal 
2017 primært af amerikanske (40 pct.) og europæi-
ske (38 pct.) aktier. 

7 Forskellen i afdækningsgrader mellem F&P og investeringsforeninger 
hænger også sammen med, at investeringsforeninger i højere grad 
holder aktier frem for obligationer. Aktier afdækkes typisk ikke af 
hverken F&P eller investeringsforeninger.

8 Direkte investeringer i udlandet er naturligvis typisk i udenlandsk 
valuta. Den bogførte værdi vil derfor være påvirket af valutakursud-
viklingen.

Siden 2005 har der været væsentlige 
prisændringer på porteføljeaktier

Figur 8

-468
mia. kr.

448
mia. kr.

916
mia. kr.

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Netto Aktiv Passiv

Direkte investeringer, egenkapital Aktier

Mia. kr.

-=

Anm.: Akkumulerede værdiændringer fra 1. kvartal 2005 til  
2. kvartal 2017. Porteføljeaktier inkluderer andele i  
investeringsforeninger. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.
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Prisændringer på udenlandske  
aktier følger MSCI World-indekset

Figur 9
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Anm.: Månedlige data fra januar 2005 til juni 2017. Sammen-
hængen har været relativt stabil over tid. Porteføljeaktier 
inkluderer andele i investeringsforeninger. 

Kilde: Macrobond, Danmarks Nationalbank, egne beregninger.

Værdiændringer på aktier kan forklares  
ved hjælp af få aktieprisindeks
Danskernes porteføljeaktier består af en bred vifte 
af aktier udstedt af virksomheder over hele verden. 
Prisen på disse drives primært af få overordnede 
faktorer, bl.a. den makroøkonomiske udvikling, 
rente forventninger og risikopræmier. Aktiepriser vil 
ofte stige og falde samtidig, og udviklingen i vær-
dien af porteføljeaktier på aktiv- og passivsiden er 
derfor især på kort sigt højt korreleret. 

For aktiverne har en ændring i MSCI World-indekset 
på 1 pct. historisk været sammenfaldende med en 
værdiændring af danskernes beholdning af uden-
landske porteføljeaktier på knap 0,56 pct., jf. figur 
9.9 Samvariansen afspejler, at sammensætningen af 
danskernes porteføljeaktier ligger relativt tæt på 
sammensætningen i MSCI World-indekset. Danske 
investorer holder dog ikke kun børsnoterede aktier, 
men også unoterede aktier og andele i investe-
ringsforeninger. Derfor er sammenhængen mellem 
bevægelser i MSCI World-indekset og prisæn-
dringerne på danskernes porteføljeaktier ikke en 
til en. Baseret på beholdningen ultimo 2. kvartal 
2017 betyder det isoleret set, at en stigning i MSCI 
World-indekset på 1 pct. medfører, at værdien af 
danskernes udenlandske porteføljeaktier stiger 
med 9,6 mia. kr.

Størstedelen af udlændinges danske porteføljeaktier 
er placeret i OMX C20aktier10 og er derfor stærkt 
eksponerede over for ændringer i det danske C20- 
indeks. 

For passiverne har en ændring i C20-indekset på 1 
pct. således historisk været sammenfaldende med 
prisændringer på 0,92 pct. af beholdningen af por-
teføljeaktier, jf. figur 10. Baseret på beholdningen 
ultimo 2. kvartal 2017 svarer det til en ændring på 13 
mia. kr. i passiverne ved en ændring i C20-indekset 
på 1 pct.

9 Investorer styrer oftest deres aktierisiko via sammensætningen af de-
res aktieportefølje, hvorfor der ikke er taget højde for prisændringer 
på aktiederivater.

10 Analysen er baseret på historisk data, og prisændringerne er derfor 
sammenholdt med C20-indekset frem for C25-indekset. C25-indekset 
blev det toneangivende danske aktieindeks i december 2017. 

Prisændringer på bruttopassiver i 
aktier følger C20-indekset

Figur 10
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Anm.: Månedlige data fra januar 2005 til juni 2017. Portefølje-
aktier inkluderer andele i investeringsforeninger. 

Kilde: Macrobond, Danmarks Nationalbank, egne beregninger.
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Højere renter reducerer værdien  
af udlandsformuen, netto

Ændringer i renten påvirker prisen på de rentebæ-
rende aktiver, som handles på de finansielle marke-
der, fx stats- og realkreditobligationer og forskellige 
rentederivater. Der er en negativ sammenhæng mel-
lem renten og kursen på rentefølsomme finansielle 
aktiver. Fx vil en højere rente betyde en lavere kurs. 
Prisen på rentebærende aktiver, der ikke handles på 
et marked, fx indskud og lån, påvirkes derimod ikke 
af renteændringer. 11 

Den samlede værdi af danskernes udenlandske 
rentebærende aktiver udgjorde i 2. kvartal 2017 over 
3.500 mia. kr., men det er under halvdelen, hvis pris 
påvirkes af renten, jf. figur 11.12

Danskernes rentebærende gæld til udlandet udgør 
ca. 3.330 mia. kr., og over halvdelen er rentefølsom, 
dvs. placeret i obligationer, hvis pris påvirkes af 
renten.

Rentefølsomheden for fx en obligation kan udtryk-
kes ved varigheden, dvs. ændringen i obligations-
kursen, givet den effektive rente ændres med 1 
procentpoint. Varigheden på lange obligationer er 
større end på korte, så renteændringer giver større 
prisændringer på obligationer med lang restløbetid 
end på obligationer med kort. 

Idet danskernes aktiver og passiver i obligationer 
er sammensat forskelligt, er der betydelig forskel på 
den gennemsnitlige varighed på aktiver og passiver, 
jf. figur 12. Aktiverne består især af statsobligationer 
med relativt høj varighed, mens udlandet i højere 
grad ejer danske stats- og realkreditobligationer 
med en kortere varighed. Det betyder, at varighe-
den på aktivsiden er næsten dobbelt så stor som på 
passivsiden. 

Den gennemsnitlige varighed på passivsiden træk-
kes ned af udlandets store beholdning af realkredit-
obligationer. Det skyldes, at størstedelen af dem er 
konverterbare, dvs. at låntagerne kan indfri deres lån 

11 Prisændringer i disse instrumenter kan forekomme, hvis modparten 
eksempelvis misligholder lånet.

12 Obligationer holdt af alle sektorer inkl. reserveaktiver.

Danskerne har større rentefølsomme 
passiver end aktiver

Figur 11

Prisen 
påvirket af 

rente-
ændringer

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Aktiv Passiv

Obligationer Derivater Andre investeringer mv.

Mia. kr.

Anm.: Beholdninger ultimo 2. kvartal 2017. Obligationer er inkl. 
obligationer i valutareserven. Andre investeringer mv. 
omfatter bl.a. lån, indskud samt koncerninterne lån og 
handelskreditter.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

før tid, oftest til kurs 100. Jo mere markedsrenten 
falder under den enkelte obligations kuponrente, 
jo større er sandsynligheden for, at låntagerne 
lægger deres lån om. Kursen vil derfor have ten-
dens til at stige stadig mindre, når markedsrenten 
falder under kuponrenten. Konverteringsoptionen 
kan dermed potentielt begrænse realkreditobliga-
tionernes rentefølsomhed.

Den høje varighed på aktiverne afspejler bl.a., 
at danske pensionsselskaber generelt ønsker 
en høj varighed, idet deres forpligtelser ofte 
ligger langt ude i fremtiden. De investerer derfor 
i aktiver, som genererer lange løbende beta-
lingsstrømme, fx obligationer med lang løbetid, 
herunder udenlandske obligationer med lang 
løbetid. Dertil benytter mange selskaber også 
rentederivater med lang løbetid til at afdække 
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Højere varighed på danskernes udenlandske obligationer  
end på danske obligationer ejet af udlændinge

Figur 12
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Anm.: Beholdninger ultimo 2. kvartal 2017. Varigheden (Macauley) er beregnet for en dækkende stikprøve af gældsinstrumenter på aktiv- og 
passivsiden. Det er kun papirer med varighedsmål i Scanrate og Den Europæiske Centrale Værdipapirdatabase, der er inkluderet i bereg-
ningen. 

Kilde: Scanrate Rio, Danmarks Nationalbank, egne beregninger.

deres garanterede forpligtelser, dvs. de benytter 
rentederivater til at øge varigheden af deres aktiver 
under ét. Det medfører, at sektoren samlet set har 
en høj varighed på deres investeringer og dermed 
har en høj kursfølsomhed, jf. Danmarks National-
bank (2016).

Forskellen i varighed mellem aktiv- og passivsiden 
medfører, at kursfølsomheden af renteændringer 
er en del større på aktivsiden end på passivsiden. 
En stigning på 1 procentpoint i den 10-årige tyske 
rente har gennemsnitligt medført et prisfald på 
aktiverne på knap 2,4 pct., jf. figur 13 (venstre). 
Den historiske sammenhæng med renten på tyske 
statsobligationer er ikke direkte sammenlignelig 
med aktivernes vægtede varighed i 2. kvartal 2017 
vist i figur 12. Det skyldes, at forudsætningerne bag 
varighedsberegningerne ikke svarer en til en med 
udviklingen i den 10-årige tyske rente, der også kan 
påvirkes af lande og sektorspecifikke risikopræmi-
er, ændring i løbetidspræmien mv. Varigheden er 
heller ikke konstant over tid, da priserne i praksis 
vil falde hurtigere, når renterne er høje, og stige 
hurtigere, når renterne er lave.

Baseret på beholdninger ultimo 2. kvartal 2017 vil en 
stigning på 1 procentpoint i renten således isoleret 

set mindske værdien af danskernes obligationer med 
35 mia. kr.

For passiverne har en stigning på 1 procentpoint 
i den 10-årige danske rente medført et prisfald på 
1,3 pct., jf. figur 13 (højre), hvilket ultimo 2. kvartal 
2017 svarede til knap 24 mia. kr. Inkluderes deri-
vater, bliver aktivernes kursfølsomhed endnu større. 

Forskellen i varigheden på aktiver og passiver 
betyder, at en højere rente isoleret set medfører, at 
nettoudlandsformuen falder, selv om obligationsbe-
holdningen på passivsiden er større end på aktivsi-
den. 
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Samlet model tager højde for 
simultane ændringer på de 
finansielle markeder

De store aktiver og passiver over for udlandet be-
tyder, at selv små ændringer i markedsforholdene 
potentielt kan medføre store værdireguleringer på 
nettoudlandsformuen. 

Værdireguleringerne af aktiver og passiver har dog 
ofte samme fortegn, så hvis fx værdien af aktiverne 
stiger, så stiger værdien af passiverne også. Det 
skyldes, at renter og aktiekurser typisk bevæger sig 
i samme retning i Danmark og i udlandet. Hermed 
bliver værdireguleringerne af nettoudlandsformu-
en mindre end værdireguleringerne af aktiver og 
passiver hver for sig. På trods af det kan der især på 
kort sigt forekomme betydelige udsving i nettoud-
landsformuen som følge af værdireguleringer, jf. 
nedenfor. 

Set over længere perioder har de akkumulerede 
værdireguleringer af nettoudlandsformuen dog 
typisk været tæt på nul. Udviklingen i udlandsformu-
en, netto, er derfor især bestemt af de akkumulerede 
overskud på betalingsbalancens løbende poster, jf. 
Autrup mfl. (2015).

For bedst muligt at tage højde for simultane ændrin-
ger på de finansielle markeder estimeres modeller 
for, hvordan værdien af danskernes aktiver og pas-
siver påvirkes af ændringer i valutakurser, renter og 
aktiekurser, jf. boks 1. 

De samlede værdiændringer på både aktiv- og 
passivsiden kan forklares af få variable. Ud over 
ændringer i valutakurs, aktiekurs og renteniveau 
inkluderes en risikopræmie, dvs. prisen på risiko. Ved 
at inkludere risikopræmien fanges bl.a. forskelle i risi-
koprofilen på danskernes porteføljeaktier og MSCI 
World-indekset.

Parameterestimaterne kan fortolkes som elasticite-
ter og semielasticiteter. Eksempelvis vil en isoleret 
stigning i den tyske rente på 1 procentpoint medføre 
et fald på 2,1 pct. i markedsværdien af de samlede 
aktiver. Hvis den danske rente samtidig stiger med 
1 procentpoint, vil værdien af passiverne falde med 
0,46 pct. 

Estimationen bekræfter resultaterne fra de tidligere 
afsnit, bl.a. er kursfølsomheden over for ændringer 
i dollarkursen større på aktivsiden end på passiv-
siden. Derudover medfører en stigning i risikopræ-
mien en stigning i værdien af aktiverne. For passi-
verne inkluderes risikopræmien ikke i modellen, da 

Aktiver i obligationer er mere følsomme over for renteændringer end passiver Figur 13

Aktiver Passiver

Uden afdækning:
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Anm.: Månedlige observationer i perioden januar 2005 til juni 2017.
Kilde: Danmarks Nationalbank, egne beregninger.
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den ikke er signifikant.13 Det afspejler formentligt, 
at sammensætningen af udlændinges beholdning 
af danske aktier ligger tæt på sammensætningen 
i C20-indekset. Endvidere består en stor del af 
udlandets beholdning af danske obligationer af ob-
ligationer med lav risiko, herunder danske stats- og 
realkreditobligationer.

13 Den danske risikopræmie defineres som forskellen mellem renten på 
amerikanske erhvervsobligationer (kreditvurdering fra Moody’s på 
BBA) og den danske 10-årige statsobligationsrente.

Estimation af udlandsformuens kursfølsomhed Boks 1

Kursfølsomheden estimeres ved følgende ligning

 

 
 = β₀ˌ� + β₁ˌ� �r� + β₂ˌ� �e� + β₃ˌ� �a� + β₄ˌ� �r�rᵖ + ε�ˌ� ,  i = aktiv, passiv

 �Værdi�ˌ�
  
 Primobalance�ˌ�

�Værdi�ˌ� er værdireguleringen af udlandsformuen fra 

primo til ultimo i periode t; Primobalance�ˌ� er værdien 

af aktiv/passiv primo periode t; �r� er ændringen i den 

10-årige rente på statsobligationer (Danmark for passiverne 

og Tyskland for aktiverne); �e� er den procentvise ændring 

i valutakursen mellem kroner og dollar fra ultimo måned t-1 

til ultimo måned t; �a� er den procentvise ændring i aktie-

priserne fra ultimo måned t-1 til ultimo måned t (C20- 

indekset for passiverne og MSCI World-indekset for aktiver-

ne); og �r�rᵖ er ændringen i rentespændet mellem

erhvervs obligationer med løbetid over 20 år i USA og den 

tyske 10-årige statsobligation (benyttes kun til følsomheden 

af aktiverne).

Tallene i parentes nedenfor viser den isolerede effekt på 

aktiver eller passiver af en stigning på 1 pct./procentpoint 

i renter, kurser og indeks. Fx er den isolerede effekt af en 

1-procentpointstigning i den tyske rente et værditab på 

aktiverne på 14 mia. kr.

Værdiændring af aktiver, pct. af balance 
(isoleret effekt 2. kvartal 2017)

Værdiændring af passiver, pct. af balance 
(isoleret effekt 2. kvartal 2017)

10-årig statsobligation, Tyskland -2,14*** (-14 mia. kr.) - -

10-årig statsobligation, Danmark - - -0,46*** (-3 mia. kr.)

Kroner pr. dollar 0,34*** (2 mia. kr.) 0,16*** (1 mia. kr.)

MSCI World-indeks 0,16*** (1 mia. kr.) - -

OMXC20
                                            

-
- 0,12*** (1 mia. kr.)

Risikopræmie 0,59*** (4 mia. kr.)  - -

Observationer 149 149

R2 0,80    0,81

Anm.: Risikopræmien er spændet mellem renten på amerikanske erhvervsobligationer (kreditvurdering fra Moody’s på BBA) og den tyske 10-åri-
ge statsobligationsrente. Forklarende variable er førsteordensdifferenser for renter og log-differenser for resterende variable. Forklarede 
variable er værdiændringen i procent af ultimobalancen. Der benyttes robuste standardfejl. Stjernerne *, **, *** indikerer henholdsvis 
signifikansniveau på 10 pct., 5 pct. og 1 pct.

Kilde:  Thomson Reuters Datastream, Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

Værdiændringer kommer især  
fra ændringer i valuta- og aktiekurser
For at få et indblik i, hvad der historisk set har dre-
vet værdiændringerne af danskernes udenlandske 
aktiver, dekomponeres de ved hjælp af den esti-
merede model. Udsving skyldes især valutakurser 
og aktiepriser, jf. figur 14. Derudover har faldende 
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renter siden 2009 givet kursgevinster på dansker-
nes beholdninger af udenlandske obligationer.

På passivsiden drives værdiændringer ligeledes 
mest af udviklingen i dollarkursen og af udviklingen 
i aktiepriserne i Danmark, jf. figur 15. Renteændrin-
ger har derimod mindre betydning, da udlændinge 
især ejer danske obligationer med relativt kort 
varighed, jf. tidligere afsnit.

Højere renter forventes at medføre tab  
på udlandsformuen, netto
Finansielle variable er korreleret både på tværs af 
aktivklasser og på tværs af lande. Effekten af fx en 
renteændring afhænger derfor også af, hvordan 
andre variable ændrer sig, når renten ændrer sig. 

Tages der højde for sådanne sammenhænge, 
viser modellen, at en stigning i den 10-årige tyske 
rente på 1 procentpoint betyder, at Danmarks 
udlandsformue falder med 80 mia. kr., jf. figur 16. 
Det svarer til 3,8 pct. af BNP eller knap halvdelen 
af overskuddet på betalingsbalancens løbende 
poster i 2017. 

Det forholdsvis kraftige fald skyldes flere forhold. 
Forskellen mellem varigheden af aktiv- og passiv-
siden medfører, at der vil være et stort kurstab på 
beholdningen af danskernes rentebærende akti-
ver, som ikke modsvares af et tilsvarende fald på 
passivsiden. Samtidig har en rentestigning i Tysk-

Gevinster og tab på passiver skyldes 
ændringer i valuta- og aktiekurser 

Figur 15

-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

10-årig stat, Danmark Kroner pr. dollar
OMX C20 Værdiændringer
Model fit

Pct.

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Anm.: Se anmærkning til figur 14.
Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

Højere renter vil mindske  
nettoudlandsformuen

Figur 16
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Anm.: For at tage højde for krydskorrelationerne mellem aktiver-
ne beregnes betakoefficienter for variablen, der stødes til, 
og de resterende variable. Ved denne metode tages der 
højde for, hvor meget fx den danske rente ændrer sig, når 
den tyske rente ændrer sig.

Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.

Værdiændringer på aktiver skyldes 
udsving i valuta- og aktiekurser 

Figur 14
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Anm.: Der benyttes et 12-måneders glidende gennemsnit.  
Baseret på modellen i boks 1.

Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.
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land historisk været sammenfaldende med, at euro 
(kroner) er blevet styrket over for dollar, så værdien 
af dollaraktiverne falder. Det er dog sandsynligt, at 
en rentestigning på 1 procentpoint vil ske gradvist. 
Det betyder, at danske investorer i en vis grad vil 
kunne tilpasse porteføljerne. Scenariet kan derfor 
betragtes som en øvre grænse for værdiændringer 
på udlandsformuen. 

På samme måde undersøges konsekvenserne af et 
fald i aktiepriserne. Et negativt stød til de globale 
aktiepriser på 10 pct. vil ifølge modellen medføre 
en nettogevinst, jf. figur 17. Værdien af aktierne 
falder i både ind- og udland, og baseret på histo-
riske sammenhænge vil det ske, samtidig med at 
renterne falder, og kronen svækkes. Lavere renter 
og svagere krone vil give en nettogevinst. 

Stor udlandsformue betyder  
stor formueindkomst

Danskernes formueindkomst fra nettoudlandsfor-
muen er steget over de seneste år, fordi udlands-
formuen er blevet større. Formueindkomst består 
af rente- og udbyttebetalinger samt geninvesteret 
indtjening fra direkte investeringer. Prisstigninger på 
fx aktier indgår derimod ikke, og dermed adskiller 

definitionen af afkast i nationalregnskabet sig fra en 
investortilgang. 

I 2016 modtog danskerne nettoformueindkomst fra 
udlandet på knap 60 mia. kr., svarende til 2,9 pct. af 
BNP. Formueindkomsten øger danskernes forbrugs- 
og investeringsmuligheder, men ikke dansk produk-
tion. Formueindkomsten indgår således i Danmarks 
bruttonationalindkomst, BNI, men ikke i BNP.

Afkastgraden følger renten
Ud over udlandsformuens størrelse påvirkes for-
mueindkomsten også af afkastgraden på aktiver og 
passiver. Afkastgraden kan betragtes som en funkti-
on af den risikofrie rente og en risikopræmie. Højere 
risiko vil normalt betyde et højere gennemsnitligt 
afkast på langt sigt. Risikoen på investeringer i fx en 
udenlandsk dattervirksomhed er større end risikoen 
på en tysk statsobligation, så afkastgraden på direk-
te investeringer er normalt større end på statsobli-
gationer.

Den gennemsnitlige risiko på danskernes samlede 
aktiver og passiver afhænger derfor af sammensæt-
ningen, dvs. andelen af obligationer, direkte investe-
ringer mv.  

På både aktiv- og passivsiden faldt afkastgraderne 
betydeligt fra 2008 til 2009, og de er siden da faldet 
endnu en anelse, jf. figur 18. Udviklingen afspejler 

Afkastgraderne følger renten Figur 18

-1

0

1

2

3

4

5

6

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Pct.

Indtægter

ECB's pengepolitiske
rente

Udgifter

Anm.: Årlige afkastgrader er beregnet som formueindkomsten 
divideret med den gennemsnitlige beholdning ultimo og 
primo året. Afkastgraderne er beregnet ekskl. derivater, da 
der ikke er afkast af derivater.

Kilde: Danmarks Nationalbank.

Aktieprisfald kan øge  
nettoudlandsformuen 

Figur 17
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Anm.: Se anmærkning til figur 16.
Kilde: Danmarks Nationalbank og egne beregninger.
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bl.a. et markant fald i den pengepolitiske rente, dvs. 
den korte risikofrie rente. 

Afkastgraden er højere  
på aktivsiden end på passivsiden
Afkastgraden på danskernes udenlandske aktiver har 
i perioden 2005-16 systematisk været højere end på 
danskernes passiver over for udlandet. Det afspejler 
en forskel på den gennemsnitlige risiko på aktiver og 
passiver, fordi sammensætningen af dem er forskel-
lig. Aktivsiden har bl.a. en større andel af direkte 
investeringer end passivsiden. 

Inden for de enkelte investeringstyper er der dog 
også en tendens til, at afkastet på aktivsiden er 
større end på passivsiden. For direkte investeringer 
skyldes det bl.a., at danske medicinalvirksomheder 
har en høj indtjening på patenter i udenlandske dat-
tervirksomheder.14 

Afkastgraden på danskernes udenlandske obligatio-
ner er også højere end på danske obligationer holdt 
af udlændinge. Varigheden på aktiverne er længere 
end på passiverne, og udlændinge ejer især danske 
stats- og realkreditobligationer, hvor risikopræmien 
er mindre end for fx erhvervsobligationer. 

14  Jf. Danmarks Nationalbank (2017)

Endelig er afkastgraden fra aktiedividender lavere på 
passiv- end aktivsiden. Det kan skyldes, at de danske 
virksomheder udbetaler overskud til aktionærerne 
både via dividendeudbetalinger og ved at opkø-
be egne aktier. I Danmark er omfanget af opkøb 
formentligt større end i udlandet, jf. Jørgensen mfl. 
(2018). Opkøbene indgår ikke som afkast, men som 
værdireguleringer af udlandsformuen. Store aktietil-
bagekøb reducerer derfor det registrerede afkast fra 
aktier.

Valutakursen påvirker også formueindkomsten 
Afkastgraden måles som en andel af hovedstolen og 
påvirkes derfor ikke af, i hvilken valuta hovedstolen 
er udstedt. Men formueindkomsten målt i kroner af-
hænger naturligvis af valutakursen. Den kan opgøres 
som markedsværdien af hovedstolen i kroner ganget 
med afkastgraden. Hermed vil formueindkomstens 
valutafølsomhed være den samme som beholdnin-
gens valutafølsomhed. En styrkelse af dollarkursen 
med 1 pct. medfører derfor isoleret set, at formue-
indkomsten fra udlandet stiger med ca. 0,33 pct., 
mens formueudgiften til udlandet stiger med ca. 0,1 
pct., jf. figur 5.
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