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FINANSIELLE KONTI, 4. KVARTAL 2018 

Danskernes finansielle 
nettoformue faldt i 2018 
for første gang i 10 år 

Faldende aktiekurser i 4. kvartal medvirkede til, at 

danske husholdningers finansielle nettoformue faldt 

med 179 mia. kr. i 2018 – selv om danskerne fortsat 

sparer op. Faldet svarer til, at husholdningernes 

gennemsnitlige formue faldt med 75 tusinde kr. sid-

ste år. Det er den første nedgang siden finanskrisen i 

2008.   

Husholdningernes finansielle nettoformue er forskel-

len mellem deres finansielle aktiver og gæld. Stør-

stedelen af aktiverne er tilknyttet aktier eller obliga-

tioner, enten direkte via egne investeringer eller in-

direkte gennem investeringsbeviser eller pensions-

opsparing. Derfor er prisudviklingen på de finansiel-

le markeder afgørende for værdien af husholdnin-

gernes aktiver og dermed også nettoformue. 

 

Af faldet i husholdningernes gennemsnitslige finan-

sielle nettoformue skyldes ca. 45 tusinde kr. egne 

investeringer i aktier, mens 6 tusinde skyldes inve-

steringsbeviser. Pensionsopsparingen er derimod 

steget 8 tusinde kr. pr. husholdning, hvilket skyldes 

at pensionsformuen fortsat er under opbygning. Re-

sten af faldet i nettoformuen skyldes primært, at 

husholdningerne har øget deres gæld i 2018. 

Danske husholdninger havde i gennemsnit finansiel-

le aktiver for 2,4 mio. kr. ved udgangen af 2018, 

hvoraf størstedelen af pensionsformuen dog først 

beskattes ved udbetaling. Dertil har husholdninger-

ne i gennemsnit gæld for 1,1 mio. kr. Dermed ender 

den gennemsnitlige finansielle nettoformue på 1,3 

mio. kr. Gælden modsvares hovedsageligt af opspa-

ring i fast ejendom– senest opgjort af Danmarks Sta-

tistik til 1,6 mio. kr. pr. husholdning i 2017. 

Der er dog betydelig spredning blandt de enkelte 

husholdningers finansielle aktiver og gæld. Derfor er 

der også stor forskel på, hvordan prisudviklingen på 

de finansielle markeder påvirker husholdningernes 

formuer. Således er en stor del af både aktiverne og 

gælden samlet hos husholdningerne med de højeste 

indkomster, og pensionsformuerne er desuden tæt 

knyttet til opsparernes alder. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Første fald i husholdningernes 

gennemsnitlige finansielle nettoformue 

siden 2008 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Finansielle-konti-20190329.aspx

