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DANMARKS UDLANDSFORMUE, 3. KVARTAL 2019 

Udlandsformuen har 
vokseværk 

Danmarks udlandsformue steg med 144 mia. kr. i 3. 

kvartal 2019. Det er det niende kvartal i træk med en 

stigning. Forøgelsen skyldes navnlig de store over-

skud på betalingsbalancen og værdistigninger i dan-

skernes udenlandske aktiver.   

Stor dansk opsparing i udlandet  

Overskuddet skyldes især, at den samlede opsparing i 

Danmark er større end de samlede investeringer. Op-

sparingsoverskuddet placeres i udenlandske aktiver, 

hvilket øger dansk finansiel opsparing i udlandet. 

I 3. kvartal udgjorde betalingsbalanceoverskuddet 

hele 61 mia. kr., hvilket er det største kvartalsvise 

overskud nogensinde.  

Værdiændringer trækker udlandsformuen op 

Udsving i valutakurser og kursændringer påvirker 

også udlandsformuen, fordi de ændrer værdien af 

danske investeringer i udlandet (aktiverne) og uden-

landske investeringer i Danmark (passiverne). Ud-

svingene kan være store på kort sigt, men tenderer 

mod at udligne på lang sigt.  

I 3. kvartal kan 57 mia. kr. af stigningen i udlands-

formuen tilskrives valutakursreguleringer, hvor den 

næsten alene skyldes en forøgelse i dollarkursen.  

Danske investorer har mange aktiver i dollar, bl.a. i 

form af amerikanske værdipapirer. Forøgelsen i dol-

larkursen betyder derfor, at værdien af danskernes 

dollaraktiver i udlandet stiger.  

Øvrige kursændringer øger udlandsformuen med 26 

mia. kr. Ændringerne skyldes særligt, at pensions-

sektoren har haft store kursgevinster på deres euro-

pæiske rentederivater som følge af fald i renteni-

veauet i 3. kvartal.  

Formue giver afkast og øget indkomst 

Udlandsformuen var 1.848 mia. kr. i 3. kvartal 2019. 

Det er ikke mere end 10 år siden, at Danmark havde 

en udlandsgæld, dvs. at værdien af Danmarks inve-

steringer i udlandet var mindre end værdien af ud-

landets investeringer i Danmark.  

Udlandsformuen betyder, at Danmark modtager be-

tydelige formueindkomster fra udlandet i form af 

bl.a. renteindtægter og udbyttebetalinger. Formue-

indkomsten udgjorde 3 pct. af BNP i 2018. Til sam-

menligning betalte danskerne 4 pct. af BNP i renter 

og udbytter mv. til udlandet for ca. 30 år siden, da 

udlandsgælden toppede. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

 Danmarks udlandsformue voksede med  

144 mia. kr. i 3. kvartal 2019 
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