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Danskerne investerer selv
en større del af formuen
De seneste to år har husholdningerne købt investeringsbeviser for 89,4 mia. kr. og aktier for 25,8 mia.
kr. Investeringer via aktier og investeringsbeviser er
steget 6,7 procentpoint på to år og udgør nu 40,9
pct. af husholdningernes samlede finansielle aktiver.
Aktier og investeringsbeviser, som danske husholdninger selv har investeret i, udgør en stigende andel
af deres finansielle aktiver. Deres investeringer i obligationer ligger derimod stabilt. Husholdningernes
finansielle aktiver består derudover af indlån i banken og af formue i forsikrings- og pensionssektoren,
som kun indirekte forvaltes af husholdningerne selv.

Danskerne øger andelen af værdipapirer med
6,7 procentpoint på to år
Seneste 2 års ændring, procentpoint
12

Stigende investeringslyst i store dele af EU
Danskerne er ikke alene om deres investeringslyst: I
hovedparten af EU-landene fylder aktier og investeringsbeviser en stigende andel. Det er dog gået særligt stærkt i Danmark, som har den næststørste stigning i EU. Danskerne er især glade for investeringsbeviser.
Stigende følsomhed over for aktiemarkedet
Ud over danskernes direkte investeringer i aktier og
investeringsbeviser er en stor del af danskernes formue som nævnt indirekte investeret gennem pensionsformuen. I EU overgås værdien af danskernes
pensionsformue i forhold til deres finansielle aktiver
kun af Holland og Irland.
Nationalbankens opgørelser for investeringsforeninger og pensionssektoren viser, at de danske husholdninger øger eksponeringen mod aktiemarkedet
både gennem køb af investeringsbeviser med fokus
på aktier1, samt gennem pensionssektorens øgede
aktieinvesteringer2.
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Samlet set er en stigende del af danskernes formue
direkte eller indirekte placeret i aktiemarkedet. Det
gør værdien af de danske husholdningers formue
mere følsom over for udviklingen på de globale aktiemarkeder.
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Anm.: Figuren angiver ændring i husholdningernes beholdning
af aktier, obligationer og investeringsbeviser mod samlede
finansielle aktiver. For EU-lande er perioden 2. kvartal.
2019 – 2. kvartal. 2021. Find figurdata her (link).
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