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Udlandsformue på
1.239 mia. kr.
Danmarks udlandsformue var 1.239 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal 2018. Det svarer til 57 pct. af
BNP. Udlandsformuen er værdien af danskernes
udenlandske aktiver på 6.713 mia. kr. fratrukket
værdien af danskernes passiver over for udlandet på
5.474 mia. kr.
Betalingsbalanceoverskuddet, prisudviklingen på
finansielle instrumenter og markedsudsving i valutakurser har tilsammen kun haft lille betydning på udlandsformuen i årets første kvartal.
Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster
på 15 mia. kr. trak op i udlandsformuen. Prisudviklingen på finansielle instrumenter øgede også isole-
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ret set udlandsformuen med 9 mia. kr. Det er især
udviklingen i aktiekurser, som har betydning. Prisfald på udenlandske og danske aktier i 1. kvartal reducerede værdien af aktiver og passiver over for
udlandet. Passiverne blev dog reduceret mere end
aktiverne, og udlandsformuen steg isoleret set med
21 mia. kr. som følge af prisfaldet på aktierne. For
passiverne var reduktionen bl.a. drevet af et prisfald
for Novo Nordisk-aktien, som har en udenlandsk
ejerandel på omkring 70 pct.
Udsving i valutakurserne reducerede på den anden
side udlandsformuen med i alt 28 mia. kr. Alene en
svækkelse af dollaren trak udlandsformuen ned med
27 mia. kr. Dollarsvækkelsen reducerede værdien af
både aktiver og passiver i dollar. Danskerne har flest
aktiver i dollar, så effekten var størst på aktiverne.
Udlandsformuen er i 1. kvartal opjusteret som følge
af nye og forbedrede tal for den danske investeringsfondssektor. De nye tal gør det bl.a. muligt at
identificere en større del af de indenlandske ejere af
investeringsforeningsbeviser. Derfor er den indenlandske ejerandel af danske investeringsforeningsbeviser blevet opjusteret, mens den udenlandske
ejerandel er blevet nedjusteret tilsvarende. De danske passiver over for udlandet er dermed blevet reduceret, hvilket har øget udlandsformuen.
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Anm.: Kvartalsvise data fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2018.
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