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Stigende aktiepriser  
løfter danskernes formue 
 

Danske husholdningers finansielle nettoformue – for-

skellen mellem finansielle aktiver og gæld – steg 

med 811 mia. kr. i 2020. Det svarer til en stigning på 

hele 294 tusinde kr. for en gennemsnitlig danske 

husholdning, som dermed ved udgangen af året nå-

ede en finansiel formue på ca. 2,3 mio. kr.  

Markedsudvikling og opsparing løfter formuen  

Den markante stigning afspejler især store gevinster 

på både aktier og pensionsformuen i 2020, men 

også at husholdningerne har sparet op. Danskernes 

opsparingsadfærd er især påvirket af corona-

restriktionerne, som det sidste år har indsnævret 

mulighederne for at forbruge. Det har været med til 

at sænke forbruget mens den disponible indkomst 

var omtrent uændret hvilket løftede husholdninger-

nes opsparingi.  

Ekstra opsparing giver potentiale for øget forbrug 

Den stigende formue giver danske husholdninger et 

øget økonomiske råderum, som potentielt kan bru-

ges til forbrug i takt med at restriktionerne forventes 

at blive lempet de kommende måneder. Samtidig 

har bl.a. udbetaling af indefrosne feriepenge og re-

kordstore bankindskud øget den mest likvide del af 

danskernes formue. Det giver mulighed for en hurtig 

genopretning hvis pengene omsættes til forbrug når 

restriktionerne lempes. 

Formuen varierer på tværs af husholdninger 

Der er betydelig spredning i størrelsen af de enkelte 

husholdningers aktiver og gæld. Derfor er der også 

stor forskel på, hvordan prisændringer på de finan-

sielle markeder har påvirket husholdningernes for-

mue. En stor del af de samlede aktiver og gæld er 

eksempelvis samlet hos danskerne med de største 

indkomster og pensionsformuerne er derudover tæt 

knyttet til alder.  
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 Husholdningernes gennemsnitlige formue steg 

med 294 tusinde kr. i 2020 
  

 

 

 

 

Anm.: Figuren viser ændringen i den gennemsnitlige hushold-

nings finansielle nettoformue opgjort som værdien af de 

finansielle aktiver fratrukket gæld. 
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