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DANMARKS UDLANDSFORMUE, 2. KVARTAL 2022 

Styrkelse af dollar dæmper 
fald i udlandsformuen 

Danmarks udlandsformue var 1.816 mia. kr. ved ud-

gangen af 1. halvår 2022, hvilket er 111 mia. kr. min-

dre end ved årsskiftet.  

Udlandsformuen er Danmarks samlede aktiver i ud-

landet fratrukket udlandets aktiver i Danmark, også 

kaldet passiverne. Værdien af både aktiverne og 

passiverne faldt i 1. halvår 2022. 

Børskurstab førte til fald 

Børskursfald på danskernes beholdninger af uden-

landske aktier og obligationer bidrog isoleret set til 

at reducere værdien af danskernes udenlandske akti-

ver og dermed udlandsformuen. Der var også tab på  

 

udlandets placeringer i danske aktier og obligatio-

ner, og det førte isoleret set til en stigning i udlands-

formuen. Stigningen i udlandsformuen fra prisfaldet 

på de danske aktier og obligationer er ikke et udtryk 

for, at danskerne er blevet rigere, men snarere at 

værdien af udlandets aktier og obligationer i Dan-

mark er faldet. Samlet set trak prisændringer på de 

danske og udenlandske finansielle aktiver udlands-

formuen ned med 346 mia. kr.  

Styrkelse af dollaren trak op 

En stor del af danskernes placeringer i udenlandske 

aktiver er i dollar og danskerne har langt flere akti-

ver i dollar, end de har passiver, fx lån i dollar. En 

stor del af placeringerne i dollar er valutaafdækkede, 

og deres værdi påvirkes ikke af udsving i dollarkur-

sen. Dog er en del af de danske udenlandske aktiver 

i dollar ikke valutaafdækkede. Her trak en styrkelse 

af dollaren over for krone på 9 pct. isoleret set ud-

landsformuen op med 177 mia. kr. 

Betalingsbalanceoverskud 

På lidt længere sigt følger udviklingen i udlandsfor-

muen overskuddet på betalingsbalancens løbende 

poster. Overskuddet på betalingsbalancens løbende 

poster på 123 mia. kr. øgede udlandsformuen tilsva-

rende. 

 

MERE INFORMATION OM STATISTIKKEN HER 

 

 Prisfald på aktier og obligationer mv. førte 

til fald i udlandsformuen 
  

 

 

 

 

Anm.:  Figuren viser udlandsformuen og dens primære bevægel-

ser fra ultimo 2021 til ultimo 2. kvartal i 2022. 
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