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DANMARKS UDLANDSFORMUE, 3. KVARTAL 2021 

Stor fremgang i inter- 
nationale aktieformuer 

Danmarks udlandsformue var 1.762 mia. kr. i 3. kvar-

tal 2021, hvilket er samme niveau som inden coro-

nakrisen begyndte. Til gengæld er værdien af både 

Danmarks investeringer i udlandet og udlandets in-

vesteringer i Danmark steget i løbet af 2020 og 2021. 

Udlandsformuen er, hvor meget Danmark netto har 

investeret i udlandet. Det vil sige danske investerin-

ger i udlandet fratrukket udlandets investeringer i 

Danmark. En stor andel af investeringerne er place-

ret i aktier, og fremgangen på aktiemarkederne har 

derfor påvirket værdien af de danske og udenland-

ske brutto-formuer betydeligt siden før corona. 

Store ændringer i værdien af aktier  

Det er især værdien af aktieinvesteringerne, der er 

steget. Aktier udgør over en tredjedel af henholdsvis 

danske investeringer i udlandet og udenlandske in-

vesteringer i Danmark. Det er primært den danske 

forsikrings- og pensionssektor, som investerer i 

udenlandske aktier. Udlandet ejede ved udgangen af 

3. kvartal knap 62 pct. af de danske aktier i C25, og 

det stærke danske aktiemarked har bidraget positivt 

til værdien af udlandets aktieinvesteringer i Dan-

mark. 

Direkte investeringer og obligationer fylder også 

Danske virksomheders investeringer i udenlandske 

datterselskaber, såkaldte direkte investeringer, står 

for cirka en fjerdedel af både de samlede danske in-

vesteringer i udlandet og de udenlandske investerin-

ger i Danmark.  

Obligationsinvesteringer fylder også meget. Danske 

obligationer står for knap 28 pct. af udlandets inve-

steringer i Danmark. Det er især realkreditobligatio-

ner, som udlandet ejer. Udenlandske investorer ejer 

26 pct. af danske realkreditobligationer.  

Danmarks udlandsformue er næststørst i EU 

Danmarks udlandsformue udgør 76 pct. af BNP. Der-

med havde Danmark i 2. kvartal 2021 den næststør-

ste udlandsformue i forhold til BNP i EU. En høj ud-

landsformue er med til at styrke et lands kreditvær-

dighed, hvilket har været særlig vigtig under coro-

nakrisen. Danmarks investeringer i udlandet ud-

gjorde i 3. kvartal 2021 knap 8.970 mia. kr. eller næ-

sten fire gange BNP, hvilket afspejler, at Danmark er 

en lille åben økonomi med store investeringer i ud-

landet. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Udlandsformuen er tilbage på samme niveau som 

før corona, men investeringerne er vokset 
  

 

 

 

 

Anm.: Figuren viser Danmarks udlandsformue opgjort i 4. kvartal 

2019 og 3. kvartal 2021. Find figurdata her (link). 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Danmarks-udlandsformue-20211223.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Danmarks%20aktiver%20og%20passiver%20over%20for%20udlandet/20211223_STATISTIK_figurdata.xlsx

