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Udlandsformuen faldt med
289 mia. kr. i 1. kvartal
Danmarks udlandsformue faldt med 289 mia. kr. i 1.
kvartal 2020. Det er et fald på knap 16 pct. siden sidste kvartal. Faldet er især drevet af store kursreguleringer på udenlandske aktier.

skyldes tab på amerikanske aktier. Således var værdien af danske investorers udenlandske porteføljeaktier 1.940 mia. kr. ved udgangen af 1. kvartal.

Udlandsformuen opgøres som Danmarks samlede
aktiver i udlandet fratrukket udlandets aktiver i
Danmark, også kaldet passiverne. De samlede aktiver og passiver var henholdsvis 8.297 og 6.754 mia.
kr. ved udgangen af 1. kvartal.

Tab på udlandets placeringer i danske aktier påvirkede udlandsformuen positivt med 128 mia. kr. i 1.
kvartal. Stigningen er ikke et udtryk for, at danskerne blev rigere, men snarere et udtryk for, at værdien
af udlandets aktier i Danmark er faldet. Udlandets
aktier i Danmark udgjorde 1.490 mia. kr. ved udgangen af kvartalet.

Fald i aktiekurser trak formuen ned …
Det var primært kursfald på udenlandske porteføljeaktier, som trak formuen ned i 1. kvartal. Samlet set
faldt værdien af danskernes udenlandske porteføljeaktier med 377 mia. kr., hvoraf 41 pct. af kurstabet

Herudover bidrog valutakursreguleringer til et fald i
udlandsformuen på 35 mia. kr. Reguleringer skyldes
især, at den svenske og norske krone blev svækket.
… mens betalingsbalanceoverskud trak formuen op
På lidt længere sigt følger udviklingen i udlandsformuen overskuddet på betalingsbalancens løbende
poster. I 1. kvartal løftede betalingsbalanceoverskuddet udlandsformuen med 28 mia. kr.
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Siden 1. kvartal er de udenlandske aktiekurser steget. I april og maj er værdien af danske investorers
børsnoterede udenlandske porteføljeaktier steget
med 15 pct. Tilsvarende er værdien af udlandets be1
holdning af danske aktier også steget med 15 pct.

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION
4. kvt. 2019

1. kvt. 2020

Anm.: "Andet" er andre værdireguleringer bl.a. på obligationer
og derivater. Danske og udenlandske aktier omfatter porteføljeaktier og investeringsforeningsbeviser.
1

Se statistiknyhed om porteføljeinvesteringer (link) og værdipapirer
(link).

