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FORSIKRING OG PENSION, 2. KVARTAL 2021 

Obligationer fylder mindre i 
pensionsinvesteringerne 

Forsikrings- og pensionssektorens samlede investe-

ringer består i mindre grad af obligationer end tidli-

gere. Siden coronanedlukningen i marts 2020 er an-

delen af obligationer i porteføljen faldet fra knap 58 

pct. til godt 51 pct. i juni 2021. 

Obligationernes mindre andel skyldes, at der har 

været store værdistigninger på aktier, men også at 

sektoren har investeret mindre i obligationer end i 

andre aktiver som fx aktier. Samlet set har aktiers 

afkast været 351 mia. kr. siden marts 2020, mens 

obligationers afkast har været -59 mia. kr. I samme 

periode har sektoren købt aktier for 125 mia. kr., 

mens den har købt obligationer for 69 mia. kr. 

Ændringer i porteføljesammensætningen 

Faldet i obligationsandelen er enten sket som følge 

af beslutninger truffet af de enkelte forsikrings- og 

pensionsselskaber eller som følge af udviklingen på 

de finansielle markeder. Selskaberne tager hver især 

løbende stilling til, hvordan deres investeringsporte-

følje skal sammensættes af aktier, obligationer, mv., 

når de fastlægger deres investeringsstrategier. Men 

i takt med at markederne udvikler sig, så kan selska-

berne vælge at afvige (kortvarigt) fra den planlagte 

porteføljesammensætning for bl.a. at udnytte mulig-

heder i markedet. 

Den mindre andel af obligationer i pensionsinveste-

ringerne kan betyde flere udsving i pensionsafkaste-

ne over tid, fordi fx aktier fylder mere. 

Selskaberne har solgt udenlandske statsobligationer 

Siden coronanedlukningen i marts 2020 har selska-

berne solgt udenlandske statsobligationer, herunder 

især italienske og spanske samt amerikanske og ty-

ske. Sektorens andel af udenlandske statsobligatio-

ner er faldet fra 14 pct. i marts 2020 til 12 pct. i juni 

2021. De har samlet solgt udenlandske statsobligati-

oner for 16 mia. kr., mens de har købt danske stats- 

og realkreditobligationer for hhv. 9 og 52 mia. kr.  

Selskaberne har samtidig købt for 24 mia. kr. øvrige 

obligationer, men deres andel af investeringerne er 

faldet fra 12 pct. til 11 pct. i samme periode. Det er 

særligt amerikanske virksomhedsobligationer og 

obligationer udstedt af EU-institutioner, der er ble-

vet købt.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Siden marts 2020 er forsikrings- og pensions-

sektorens obligationsandel faldet markant 
  

 

 

 

 

Anm.: Danske pensions- og forsikringsselskabers obligationsan-

del af samlede investeringer siden januar 2018. Danske in-

vesteringsforeninger er gennemlyst, så deres fordeling af 

investeringer på aktier, obligationer mv. er synlig. Opgø-

relsen er baseret på markedsværdier. Find figurdata her. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Forsikring-og-pension-20210903.aspx
https://wwwprodeditor.prod.dn.ext/da/statistik/find_statistik/Documents/Forsikring%20og%20pension/20210903_STATISTIK_figurdata.xlsx

