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Danskernes formue er nu
større end før corona
Danske husholdningers finansielle nettoformue steg
i 3. kvartal med 362 mia. kr. og nåede således op på
hele 5657 mia. kr. Dermed fortsatte den hurtige
genopretning af formuen som på trods af den historisk store nedgang i begyndelsen af året nu samlet
set er steget med 168 mia. kr.
Stigende aktiepriser driver comeback i formuen
Størstedelen af danskernes finansielle aktiver er tilknyttet aktier eller obligationer, enten direkte via
egne investeringer i værdipapirer eller indirekte
gennem investeringsbeviser eller pensionsopsparing. Udviklingen på de finansielle markeder har derfor afgørende betydning for værdien af aktiverne og
dermed også formuen.
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I 3. kvartal førte markedsudviklingen til, at pensionsformuen steg 87 mia. kr., mens værdien af aktier og
investeringsbeviserne steg 338 mia. kr.
Stigningen ser ud til at fortsætte i 4. kvartal
Den opadgående tendens er fortsat på de finansielle
markeder ind i 4. kvartal på trods af stigende smittetal og indførelsen af nye restriktioner. Samtidig har
muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge
resulteret i at 52 mia. kr. før skat er blevet udbetalt
siden oktober, hvilket har medvirket til at løfte danskernes indskud over 1 billion. Begge disse forhold
peger i retningen af en fortsat stigning i danskernes
formue i 4. kvartal.
Formue og gæld varierer på tværs af husholdninger
Den gennemsnitlige finansielle nettoformue for en
dansk husstand er 2,07 mio. kr. Dog har den typiske
husholdning en lavere finansiel formue, mens en
mindre andel har en større formue end gennemsnittet. Eksempelvis varierer størrelsen på danskernes
pensionsopsparing meget afhængig af bl.a. alder og
indkomstniveau. Således har de 10 pct. af danskerne
med størst pensionsopsparing 43 pct. af den samlede pensionsformue. Til sammenligning har den
halvdel af danskerne med de mindste formuer blot 8
pct. af den samlede pensionsformue (link).
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Anm.: Figuren viser ændringen i den finansielle nettoformue
opgjort som værdien af de finansielle aktiver fratrukket
gæld.

