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FINANSIELLE KONTI, 1.  KVARTAL 2020 

Danskernes finansielle 
formue faldt med 454 
mia. kr. i 1. kvartal 

Efter et fald på 454 mia. kr. i 1. kvartal landede de 

danske husholdningers finansielle nettoformue – fi-

nansielle aktiver fratrukket gæld – på 3.847 mia. kr. 

Det svarer til et fald på 166 tusinde kr. for den gen-

nemsnitlige husstand siden sidste kvartal, og der-

med udgør husstandens finansielle nettoformue i 

gennemsnit 1,41 mio. kr.  

Formuecomeback i 2. kvartal 

De globale aktiemarkeders comeback i 2. kvartal har 

også betydet et comeback for danskernes finansielle 

formue. De seneste offentliggørelser for værdipapir-

statistikken og statistikken for porteføljeinvesterin-

ger viser fx, at husholdningerne i april og maj samlet 

har tjent 65 mia. kr. på børsnoterede aktier, som de 

selv har investeret i, i henholdsvis Danmark og ud-

landet siden 1. kvartal. 

Ud over husholdningernes egne køb af aktier og ob-

ligationer er en stor del af de finansielle aktiver til-

knyttet aktier og obligationer indirekte gennem 

pensionsopsparing eller investeringsbeviser, som 

mistede 326 mia. kr. af sin værdi i 1. kvartal. Også 

her har de første måneder af 2. kvartal budt på et 

comeback. Seneste oplysninger fra statistikkerne for 

danskernes pensionsformue og formue i investe-

ringsforeninger viser, at store dele af det tabte i 1. 

kvartal allerede er genvundet. 

Værdien af aktier og obligationer prisfastsættes på 

baggrund af deres aktuelle markedsværdi. Derfor vil 

udsving på de finansielle markeder i høj grad være 

styrende for værdien af husholdningernes samlede 

finansielle aktiver og finansielle nettoformue. 

Samlet set var 81 pct. af danskernes finansielle akti-

ver knyttet til værdipapirer ved udgangen af 1. kvar-

tal 2020. Derudover udgøres danskernes finansielle 

formue især af indlån i bankerne, mens passiverne 

primært er realkreditgæld mod sikkerhed i fast 

ejendom bankgæld og gæld til det offentlige. 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Dyk i danskernes finansielle nettoformue   

 

 

 

  

Anm.: Finansiel nettoformue er opgjort som værdien af de finan-

 sielle aktiver fratrukket gæld. Danskerne vedrører danske 

 husholdninger. Pensionsformuen er opgjort før skat. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Finansielle-konti-20200630.aspx

