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FORSIKRING OG PENSION, 4. KVARTAL 2019 

Højt afkast på noterede 
aktier i 2019 

2019 har været et stærkt afkastår for forsikrings- og 

pensionssektoren. Det gælder især for investeringer 

i noterede aktier, som har givet et afkast på 30 pct. 

Halvdelen af beholdningen i udenlandske aktier er 

placeret i USA, og afkastet følger derfor udviklingen 

på det amerikanske aktiemarked, fx opsummeret i 

S&P 500-indekset.  

 

Sektoren køber aktier både direkte på egen balance 

og indirekte gennem kapitalforeninger. Omkring 59 

pct. af sektorens investeringer i noterede aktier sker 

gennem kapitalforeninger. Investeringerne gennem 

kapitalforeninger har med 33 pct. opnået det høje-

ste afkast, mens der var et afkast på 28 pct. på de 

aktier, som sektoren holder direkte. Til sammenlig- 

 

ning var afkastet på S&P 500-indekset 29 pct. og på 

det danske C25-indeks 26 pct.  

Investeringer for 806 mia. kr. i noterede aktier 

Samlet set har forsikrings- og pensionssektoren in-

vesteret 688 mia. kr. i udenlandske noterede aktier 

og 118 mia. kr. i danske noterede aktier.  

Sektorens investeringer i danske noterede aktier har 

opnået et afkast på 27 pct. i 2019. Det svarer om-

trent til C25-indekset.  

 

Sektoren holder fortrinsvis danske aktier på egen 

balance, mens udenlandske aktier holdes indirekte 

gennem kapitalforeninger. Sektorens største direkte 

investeringer er således i danske enkeltaktier, hvor 

top-5 er Novo Nordisk, Danske Bank, Ørsted, DSV 

Panalpina og Vestas. Top-5 investeringer gennem 

kapitalforeninger er Microsoft, efterfulgt af Apple, 

Alphabet, Amazon og Facebook.      

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
 

 Godt år for noterede aktier      

 

 

 

 

Anm.:  Afkastet er inklusive værdireguleringer som følge af kurs-

reguleringer og valutakursudsving. Se mere om kilder og 

metode (link) på Nationalbankens hjemmeside.   
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Egne investeringer

https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/forsikring-og-pension-20200304.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Forsikring%20og%20pension/Kilder%20og%20metoder%20-%20Forsikring%20og%20pensionsstatistik%2020191126.pdfhttp:/www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Forsikring%20og%20pension/Kilder%20og%20metoder%20-%20Forsikring%20og%20pensionsstatistik%2020191126.pdf

