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Pensioner med
markedsrente vokser
Danskernes samlede opsparing i markedsrentepensioner er 1.624 mia. kr. Det svarer til knap 32 pct. af
forsikrings- og pensionsselskabernes samlede balance. Andelen er steget ca. 5 procentpoint siden
2018, mens den for pensioner med gennemsnitsrente er faldet tilsvarende.
Væksten i markedsrentepensionerne hænger sammen med, at selskaberne i stigende grad tilbyder
markedsrentepensioner. En anden årsag er en større
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Anm.: Markeds- og gennemsnitsrentepensioner indgår som en
del af passiverne i forsikrings- og pensionsselskabernes
balance, hvor investeringerne i obligationer og aktier er
en del af aktiverne. Ud over markeds- og gennemsnitsrentepensioner består selskabernes balance på passivsiden af
egenkapital, kundekapital, skadeshensættelser og øvrige
hensættelser mv. Danske investeringsforeninger gennemlyses. Find figurdata her (link).

andel af aktier i investeringerne bag markedsrentepensioner.
Markedsrentepensioner er i højere grad investeret i
aktier end gennemsnitsrentepensioner. Derfor kan
et højt aktieafkast på 619 mia. kr. i forsikrings- og
pensionssektoren siden 2018 også have bidraget til
en større stigning i pensionsformuen i markedsrente
sammenlignet med gennemsnitsrente.
Den højere andel af aktier i markedsrentepensioner
hænger bl.a. sammen med en mindre grad af garantier, som kræver sikrere investeringer. Samtidig går
nye pensionsbidrag især til markedsrentepensioner,
hvor yngre typisk har en større andel af aktier i deres pensionsopsparinger end ældre.
Større udsving i markedsrentepensioner
Markedsrentepensioner er kendetegnet ved, at afkastet direkte følger de foretagne investeringer, og at
pensionsopspareren typisk har større fleksibilitet til
at vælge investeringstype og -risiko. Pensionsopspareren bærer i udgangspunktet selv investeringsrisikoen i markedsrentepensioner, mens gennemsnitsrentepensioner derimod er garanteret en vis gennemsnitlig forrentning fastsat af selskaberne. Den
gennemsnitlige garanterede forrentning betyder, at
afkastet på gennemsnitsrentepensioner i mindre
grad er påvirket af markedsudsving end markedsrentepensioner.
KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION

