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Rekordstore udbytter til
udlandet trods covid-19
Udenlandske investorer er glade for danske aktier,
og danske børsnoterede virksomheder udbetalte i
marts udbytter som aldrig før. Det betød rekordstore udbytter til de udenlandske aktionærer, som ultimo marts ejede danske aktier for 2.081 mia. kr.
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ket overgår den tidligere rekord fra marts 2018 på
33,2 mia. kr. Udenlandske investorers andel af udbytterne beløber sig således i 17,71 mia. kr. i år,
mens de i 2018 endte på 17,70 mia. kr.
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Udbytterne i 2021 udbetales på baggrund af resultaSiden marts 2018 har udenlandske investorer købt
1
danske porteføljeaktier for 61 mia. kr. , hvilket øger
deres ejerandel af det danske aktiemarked fra 52
pct. til 54 pct. Den øgede ejerandel betyder isoleret
set, at en større del af den danske udbyttekage vil
tilfalde udlandet i marts.
Udlandet modtager rekordhøje udbytter i marts
Marts er traditionelt den måned, hvor de største
danske virksomheder udbetaler udbytter. I år var de
samlede udbyttebetalinger 33,4 mia. kr. i marts, hvil-
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Anm.: Udlandets ejerandele er beregnet som udlandets andel af
alle danske børsnoterede aktier.

tet i 2020, som ellers har været præget af covid-19.
De ikke-finansielle virksomheder driver rekorden
De høje udbetalinger i marts er primært drevet af de
ikke-finansielle virksomheder, mens de danske banker fortsat kun udbetaler udbytter i meget begrænset omfang.
Udenlandske investorer har med hele 7,9 mia. kr.
modtaget de største udbytter fra Novo Nordiskaktien, som de samlet ejer 73 pct. af. Andre selskaber som Carlsberg (1,8 mia. kr.), Ørsted (1,8 mia.
kr.), Mærsk (1,3 mia. kr.) og DSV Panalpina (0,7 mia.
kr.) bidrager også til rekorden, da de aldrig har
sendt så mange udbytter til udlandet, som de gjorde
2
i marts.
Tilbagekøb som alternativ til udbyttebetalinger
I stedet for at udbetale udbytter kan virksomhederne aflønne aktionærerne ved at opkøbe egne aktier.
Opkøbet giver isoleret set aktionærerne en kursgevinst, fordi det reducerer antallet af aktier og dermed øger indtjeningen og værdien pr. aktie. Kursgevinster behandles skattemæssigt anderledes end
udbytter, hvilket hjælper virksomhederne med at
tiltrække forskellige typer af investorer.
KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION
1
Dette er eksklusive afnoteringen af TDC i maj 2018 for 37 mia. kr.
2
Den historiske sammenligning er eksklusive ekstraordinære udbytter.

