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INVESTERINGSFONDE, 1.  KVARTAL 2019 

Danskerne søger imod 
middel risiko 

Private danskere vælger primært investeringsfor-

eninger med middel risiko, når opsparingen skal in-

vesteres1. Siden starten af 2018 har danskere i alt 

købt investeringsbeviser for 15,2 mia. kr. i disse for-

eninger. Modsat solgte de i samme periode beviser i 

foreninger med lav eller høj risiko for i alt 7,3 mia. kr.  

Udviklingen afspejler især, at blandede foreninger, 

som i høj grad investerer i både aktier og obligatio-

ner, er blevet de mest populære blandt danskerne. 

De blandede foreninger er typisk forbundet med 

middel risiko, bl.a. fordi kombinationen af aktier og 

obligationer er med til at sprede risikoen. Derudover 

søger danskerne i stigende grad væk fra høj-risiko 

aktieforeninger imod aktivt eller passivt forvaltede 

foreninger med middel risiko. Her udgør de passivt 

forvaltede foreninger fortsat en begrænset, men sti-

gende andel (link). Samtidig sælger danskerne også 

ud af deres beviser i obligationsforeninger i den lave 

risikoklasse. 1 

Det er en ny situation, at de blandede foreninger 

tiltrækker hovedparten af danskernes nye investe-

ringer. Tidligere har obligationsforeninger nemlig 

været danskernes foretrukne og udgør 43 pct. af 

investeringsformuen. Herefter kommer aktieforenin-

gerne med 33 pct., og til sidst de blandede forenin-

ger med 22 pct2. Investorernes søgen imod middel 

risiko og blandede foreninger kan bl.a. være motive-

ret af historisk lave afkast på lav-risiko obligationsin-

vesteringer, samt store prisudsving på aktiemarke-

derne.  

De globale aktiemarkeders comeback i årets første 

kvartal vendte efter et dårligt år i 2018 (link) udvik-

lingen for investorerne. I 1. kvartal 2019 gav for-

eningerne med middel risiko et gennemsnitligt af-

kast på 6,3 pct. Til sammenligning gav foreninger 

med lav risiko 0,9 pct., og foreninger med høj risiko 

9,9 pct. Det realiserede afkast skal ses i lyset af den 

risiko, investoren har påtaget sig: Med højere risiko 

følger både chancen for større afkast og risikoen for 

større tab. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
 

 

1
 Risikoklassernes opdeling er lavet på baggrund af den syntetiske risiko-

indikator (SRRI) og måles på en skala fra 1 (lavest) til 7 (højest). Kate-

goriseringen af "lav risiko" dækker over risikoklasserne 1 og 2, "middel 

risiko" dækker over 3, 4 og 5 og "høj risiko" dækker over 6 og 7. 2
 Deres resterende investeringsformue er i hedgeafdelinger. 

 Danskerne har siden starten af 2018 

investeret i foreninger med middel risiko 
  

 

 

 

 

Anm.: Nettotransaktioner i danske UCITS-afdelinger, dvs. den del 

af investeringsfondene, der er reguleret efter "Bekendtgø-

relse af lov om investeringsforeninger mv.".  
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/Passivt-forvaltede-investeringsafdelinger-i-fremgang.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/Investeringsfonde-20190131.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Investeringsfonde-20190503.aspx

