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Udlandsformuen når nye
højder
Danmarks udlandsformue steg i første kvartal 2019
med 66 mia. kr. og nåede hermed et nyt højdepunkt
på 1.469 mia. kr. Det svarer til 65 pct. af BNP.
Betalingsbalance og valutakurser trak formuen op
Det er ikke mere end 10 år siden, at Danmark havde
udlandsgæld. Det er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster, som har drevet udviklingen
fra udlandsgæld til -formue. I 1. kvartal 2019 bidrog
betalingsbalancen også til stigningen i formuen med
et overskud på 20 mia. kr. Herudover bidrog valutakursreguleringer til en stigning i udlandsformuen på
35 mia. kr. i 1. kvartal. Reguleringerne kom især fra
en styrkelse af dollaren.
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Danskernes beholdning af udenlandske porteføljeaktier mv. er steget betydeligt de seneste år og står i
dag for 2.054 mia. kr. eller næsten 30 pct. af aktiverne. Udlandet har også øget beholdningen af danske
aktier, der i dag er på 1.392 mia. kr. svarende til 25
pct. af passiverne. Novo står for over en tredjedel af
udlandets beholdning af danske aktier.
Store kursstigninger på de globale aktiemarkeder
medvirkede til, at både aktiverne og passiverne steg
betydeligt i 1. kvartal 2019. Kurstigninger på udenlandske aktier betød, at aktiverne steg med 152 mia.
kr., mens kursændringer på danske aktier førte til, at
passiverne steg med 184 mia. kr. Den større stigning
i passiverne skyldes, at kurserne på de danske aktier, herunder Novo-aktien, steg mere end de udenlandske aktiemarkeder. Prisændringer på aktier reducerede dermed samlet set udlandsformuen med
33 mia. kr.
Andre værdireguleringer, herunder på obligationer
og derivater, øgede formuen med 44 mia. kr.
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Aktiekurserne steg, men trak formuen ned
Udlandsformuen opgøres som danskernes udenlandske aktiver (aktiverne) på 7.053 mia. kr. fratrukket udlandets danske aktiver (passiverne) på 5.584
mia. kr.

Anm.: Andet er andre værdireguleringer, bl.a. på obligationer og
derivater. Aktier omfatter porteføljeaktier og investeringsforeningsbeviser.
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