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Udlandsformuen steg med
16 mia. kr. i 2. kvartal 2020
Danmarks udlandsformue steg med 16 mia. kr. i 2.
kvartal efter et fald på 289 mia. kr. i 1. kvartal 2020.
Dermed kunne stigningen i udlandsformuen i 2.
kvartal ikke opveje faldet i 1. kvartal, der primært
kom fra kurstab på danskernes beholdning af udenlandske aktier.
Udlandsformuen på 1.522 mia. kr. opgøres som
Danmarks samlede aktiver i udlandet fratrukket udlandets aktiver i Danmark, også kaldet passiverne.
De samlede aktiver og passiver var henholdsvis
8.855 og 7.333 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal.
Aktiekurserne steg, men formuen var upåvirket
Store kursstigninger på de globale aktiemarkeder
bidrog til, at både aktiver og passiver steg betydeligt i 2. kvartal. Kursstigninger på udenlandske aktier
mv. trak udlandsformuen op med 242 mia. kr., hvoraf halvdelen var drevet af amerikanske aktier mv.
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Ved udgangen af 2. kvartal ejede de danske investorer samlet set udenlandske aktier samt investeringsforeningsbeviser for 2.238 mia. kr. Heraf udgør amerikanske aktier samt investeringsforeningsbeviser
928 mia. kr. svarende til 41 pct. af alle udenlandske
aktier mv. Udenlandske investorer ejede samlet set
danske aktier mv. for 1.729 mia. kr. ved udgangen af
2. kvartal. Udenlandske investorer investerer primært i C25-aktierne – overvejende i Novo Nordiskaktier med en ejerandel på ca. 75 pct.
Dollarkursen trak formuen ned
Herudover bidrog valutakursreguleringer til et fald i
udlandsformuen på 21 mia. kr. Reguleringer skyldes
især en svækkelse af dollaren, hvilket alene bevirkede et tab på 38 mia. kr.

Udlandsformuen steg med 16 mia. kr.
Mia. kr.

Omvendt trak kursstigningerne på danske aktier mv.
udlandsformuen ned i samme omfang, selv om udlandets placeringer i danske aktier er langt mindre
end danske investorers investeringer i udenlandske
aktier. Det skyldes, at de danske aktier steg mere
end de udenlandske. Samlet set var udlandsformuen
netto dermed upåvirket af de store udsving i aktiekurserne.

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

Betalingsbalanceoverskuddet trak formuen op
I 2. kvartal løftede betalingsbalanceoverskuddet udlandsformuen med 44 mia. kr. På lidt længere sigt
afspejler forløbet i udlandsformuen overskuddet på
betalingsbalancens løbende poster. Efter stigningen
i 2. kvartal udgør udlandsformuen nu 66 pct. af
1
BNP.
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Tallet for BNP er for 2019 fra Danmarks Statistik.

