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DANMARKS UDLANDSFORMUE, 4. KVARTAL 2017 

Markedsudviklingen fik 
stor betydning for ud-
landsformuen i 2017 

Danmarks udlandsformue steg med 31 mia. kr. i 

2017 til 1.169 mia. kr. Overskuddet på betalingsba-

lancens løbende poster på 165 mia. kr. trak mod en 

større udlandsformue, mens negative værdiregule-

ringer for 134 mia. kr. trak ned. 

Den store udlandsformue medvirker til, at formue-

indkomsten i form af bl.a. rente- og udbyttebetalin-

ger på 56 mia. kr. udgør en betydelig del af over-

skuddet på betalingsbalancens løbende poster.  

Udviklingen i valutakurserne førte til de negative 

værdireguleringer på udlandsformuen på 184 mia. 

kr. Effekten kom særligt fra svækkelsen af dollaren, 

som alene reducerede udlandsformuen med i alt 146 

mia. kr.  

Prisudviklingen på finansielle instrumenter førte iso-

leret set til en stigning i udlandsformuen på 30 mia. 

kr. Det dækkede over betydelige prisstigninger på 

både aktiverne og passiverne på henholdsvis 255 og 

225 mia. kr. På passivsiden var det i stort omfang 

kursgevinster på udlændinges placeringer i C25-

aktier, som stod for stigningen. Det reducerer ud-

landsformuen, men danskerne bliver ikke fattigere, 

når det danske aktiemarked stiger.  

Set over en årrække er opbygningen af udlandsfor-

muen et udtryk for store, vedvarende overskud på 

betalingsbalancens løbende poster. Overskuddene 

har betydet, at Danmark er gået fra for 10 år siden 

at være debitornation til i dag at være en kreditor-

nation med en udlandsformue svarende til godt 

halvdelen af BNP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Udlandsformuen opgøres som værdien af de uden-

landske aktiver på 6.808 mia. kr. fratrukket værdien 

af passiver på 5.639 mia. kr. De store bruttobalancer 

afspejler Danmarks store økonomiske og finansielle 

integration med udlandet. Fx spreder forsikrings- og 

pensionsselskaber deres betydelige investeringer 

ved at placere i udlandet. De store balancer betyder, 

at markedsudviklingen kan få stor betydning for ud-

landsformuen. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Udviklingen i udlandsformuen i 2017 Figur   

 

 

 

 

Anm.: Øvrige poster er betalingsbalancens løbende poster ekskl. 

formueindkomst. De løbende poster omfatter kapitalover-

førsler (nettofordringserhvervelsen).  Der er foretaget re-

vision af data tilbage til 1. kvartal 2014. 
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