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INVESTERINGSFORENINGER, 2. KVARTAL 2021 

Danskerne køber investe-
ringsbeviser i stort omfang 

Danske husholdningers køb af danske investerings-

beviser er stærkt tiltaget. Alene siden august 2020 

har husholdningerne købt investeringsbeviser for 32 

mia. kr. 

En reaktion på negative indlånsrenter 

Der er indikationer på, at nogle privatkunder har 

reageret på udsigterne til negative indlånsrenter ved 

at købe investeringsbeviser1. Andre forhold, såsom 

forbrugsbegrænsninger under coronanedlukningen, 

kan også have medvirket til den markante stigning i 

købet af investeringsbeviser. 16 af de største danske 

banker havde pr. 1. august 2020 indført beløbs-

grænser for negative indlånsrenter for privatkunder. 

Siden årsskiftet har flere af de største banker yder-

mere sænket disse beløbsgrænser. 

Øget køb af beviser i aktiefonde og blandede fonde 

Det betydelige køb af investeringsbeviser siden au-

gust 2020 er i overvejende grad sket i aktiefonde og 

såkaldte blandede fonde, som investerer i både ak-

tier og obligationer. Siden august 2020 er der blevet 

købt investeringsbeviser for 21 mia. kr. i blandede 

fonde, for 10 mia. kr. i aktiefonde og for 1 mia. kr. i 

obligationsfonde. 

Mere risiko siden 2018 

Siden januar 2018 er husholdningernes formue i in-

vesteringsforeninger i højere grad placeret i mere 

risikofyldte fonde. Andelen af formuen i obligations-

fonde (typisk forbundet med lavere risiko) er redu-

ceret, og samtidig er andelen af formuen i fonde, 

som investerer i aktier, øget. Andelen af husholdnin-

gernes investeringsforeningsformuer, som er place-

ret i lav risiko2, er i perioden faldet 11 pct. point, 

mens andelene placeret i middel og høj risiko tilsva-

rende er steget hhv. 4 og 7 pct. point. Formuerne i 

lav risiko udgør 6 pct. af den samlede formue på 424 

mia. kr. i juni 2021, mens formuerne i middel og høj 

risiko udgør hhv. 75 og 19 pct.12 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 
 

1
 Se Mandsberg, Otte og Spange (2021), Privatkundernes reaktion på 

negative indlånsrenter, Danmarks Nationalbank analyse (link). 
2
 Risikogrupperne lav, middel og høj er dannet ud fra den syntetiske 

risiko indikator (SRRI), som går fra 1 (lavest) til 7 (højest) og måler ri-

sikoen på baggrund af udsvingene i tidligere års afkast. Risikotrinene 

1-2 udgør ”lav risiko”, 3-5 udgør ”middel risiko” og 6-7 udgør ”høj risi-

ko”. Den laveste kategori betyder ikke risikofri investering. Risikoska-

laen SRRI tager ikke højde for uforudsigelige hændelser. 

 Markant stigning i købet af investeringsbeviser 

siden august 2020 
  

 

 

 

 

Anm.: Danske husholdningers akkumulerede nettokøb af investe-

ringsbeviser. Data er for danske investeringsforeninger, 

som er reguleret efter ”Bekendtgørelse af lov om investe-

ringsforeninger mv.” (dvs. UCITS). Husholdninger inklude-

rer private danskere og ikke enkeltmandsvirksomheder. 

Find figurdata her. 
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+32 mia. kr. 
siden august 2020

Husholdningernes samlede køb
af investeringsbeviser siden 2018

Negative indlånsrenter i 16 
af de største danske banker

2018 2019 2020 2021

http://www.nationalbanken.dk/statistik/find_statistik/Sider/2021/Investeringsfonde-20210730.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2021/04/Privatkundernes-reaktion-p%C3%A5-negative-indlaansrenter.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Investeringsforeningsstatistik/20210730_STATISTIK_figurdata.xlsx

