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PORTEFØLJEINVESTERINGER, SEPTEMBER 2020 

Danskerne køber især  
nordamerikanske aktier  

Danske investorer har købt udenlandske aktier for 

88 mia. kr. siden januar 2020. Købene er primært 

foretaget i aktier udstedt i Nordamerika.  

Danske investorer ejer samlet set for 1.386 mia. kr. 

udenlandske aktier, hvoraf 766 mia. kr. er udstedt i 

Nordamerika og 403 mia. kr. i Europa. 

Stort køb af amerikanske aktier 

Danske investorer har købt for 37 mia. kr. i aktier fra 

USA i 2020. De mest populære enkeltaktier var Coca 

Cola og elevatorkoncernen Otis. Derudover var tek-

nologi-aktier også populære, herunder aktier i Alpha-

bet, Facebook og Amazon. 

Investeringer i kinesiske selskaber via Caymanøerne 

Aktier udstedt fra Caymanøerne, der geografisk hø-

rer til Nordamerika, stod for 6 mia. kr. af købene i 

Nordamerika i 2020. Danske investorer har især købt 

aktier fra kinesiske selskaber, fx Alibaba og Meituan 

Dianping, der er udstedt på Caymanøerne. Når akti-

erne udstedes, modtager selskabet betalingen for 

købet af aktierne på Caymanøerne, som fungerer 

som transitland for investeringerne, der ultimativt 

havner i Kina. 

Det er hovedsageligt institutionelle investorer, der 

har købt de kinesiske aktier udstedt på Caymanøer-

ne. Danske investorer har for i alt 53 mia. kr. aktier 

udstedt på Caymanøerne. Heraf er 90 pct. aktier fra 

kinesiske selskaber. 

Europæiske it-selskaber tiltrækker danskere 

Danske investorer har også investeret i europæiske 

selskaber inden for it-selskaber, eksempelvis det ty-

ske softwarefirma SAP og den hollandske it-

producent ASML.  

Private investorer håber på luft under vingerne 

Efter de store kursfald i marts 2020 har private inve-

storer købt flest udenlandske aktier i luftfartsselska-

ber, hvor det største køb har været i norske Norwe-

gian. Omvendt har de institutionelle investorer solgt 

aktier i luftfartsselskaber. Efter Norwegian har priva-

te investorers største køb i enkeltaktier været i dan-

ske Torm, som er børsnoteret i Storbritannien, Coca 

Cola og det kinesiske teknologiselskab Sea Ltd. 
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 Danskerne købte flest aktier fra Nordamerika   

 

 

 

 

Anm.: Samlede nettokøb af nordamerikanske, europæiske og 

asiatiske børstnoterede aktier i de tre første kvartaler af 

2020.  
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/portefoeljeinvesteringer-20201028.aspx

