
 
 

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet er revideret tilbage til 4. kvartal 2010. Det har bl.a. 
resulteret i, at nettoformuen i 1. kvartal 2013 er øget fra 658 til 737 mia. kr. i forhold til de tidligere 
offentliggjorte tal. Se Revisioner af Danmarks aktiver og passiver over for udlandet. 

 
Fra 1. til 2. kvartal 2013 faldt Danmarks nettoformue over for udlandet med 10 mia. kr. og var ved 
kvartalets udgang på 727 mia. kr. Det er første gang siden 1. kvartal 2009, at formuen falder, og 

dermed at negative værdiændringer overstiger overskuddet på de løbende poster, der i 2. kvartal var 
rekordstort.  
 
Faldet i formuen er for størsteparten drevet af valutakurstab på danskernes udenlandske 
investeringer. Især investeringer i Sverige og USA er blevet ramt af, at svenske kroner og dollar i 
kvartalet blev svækket med henholdsvis 5 og 2 pct. over for danske kroner. Totalt set står disse 
valutakurstab for ca. to tredjedele af det samlede værditab.  

 
2. kvartal var også præget af stigende renter i såvel Danmark som udlandet. Det medførte et fald i 
værdien af både danskeres investeringer i udenlandske obligationer og udlændinges investeringer i 
danske obligationer. De stigende renter har også betydet tab på forsikrings- og pensionssektorens 
udenlandske derivater for samlet 12 mia. kr. 

Danmarks nettoformue over for udlandet 

 

 
 

 

Store valutakurstab reducerer Danmarks udlandsformue  

 

 
 
Danmarks aktiver og passiver over for udlandet, 2. kvartal 2013, offentliggjort den 4. oktober 2013  

http://www.nationalbanken.dk/C1256B730054214F/sysOakFil/DAPU%20Revision%2020131004/$File/Revisioner%20af%20Danmarks%20aktiver%20og%20passiver.pdf


 
 

Danmarks aktiver og passiver over for udlandet 

Mia.kr. Beholdning ultimo 1.kvt.13 Beholdning ultimo 2.kvt.13 

I alt 737 727 

- Aktiver 5.285 5.112 

- Passiver 4.548 4.386 

Direkte investeringer  617 587 

- Aktiver 1.458 1.432 

- Passiver 841 845 

Porteføljeaktier 313 343 

- Aktiver 987 985 

- Passiver 674 643 

Obligationer mv. -378 -371 

- Aktiver 1.121 1.085 

- Passiver 1.499 1.457 

Derivater, netto 71 60 

Andre investeringer -371 -379 

- Aktiver 1.160 1.060 

- Passiver 1.531 1.439 

Danmarks Nationalbanks 
nettoaktiver 485 487 

 

Yderligere information 

• Kilder og metoder. 

• Færdige tabeller (Udvalgte tidsserier for statistikken) og Statistikbanken (Nationalbankens samlede 
finansielle statistik). 

• Udgivelseskalender. 

• Henvendelse: Jesper Jensen, tlf. 33 63 68 69 eller Stine Nynne Larsen, tlf. 33 63 68 15. 

• Stat-ordbog, der præciserer udtryk og begreber i forbindelse med diverse økonomisk-statistiske 
manualer. 

• Se også Revisionspolitik og Revisionscyklus. 
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