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Pensionssektoren har en
stabil andel i udenlandske
porteføljeinvesteringer
Den danske forsikrings- og pensionssektors beholdning af udenlandske porteføljeinvesteringer var ved
udgangen af oktober 2017 på 1.779 mia. kr. Siden
januar 2015 har sektoren samlet set købt udenlandske aktier og investeringsforeningsbeviser for 143
mia. kr. og solgt udenlandske obligationer for 41
mia. kr.
Købet af værdipapirer dækker bl.a. over sektorens
behov for at placere midler fra nettopensionsindbetalingerne. Baseret på data indberettet til National-
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banken fra de største danske forsikrings- og pensionsselskaber har sektoren siden januar 2015 samlet
set købt danske og udenlandske værdipapirer for
godt 200 mia. kr. Købene er foretaget både direkte
af selskaberne og som indskud i deres kapital- og
investeringsforeninger. De største selskabers samlede værdipapirbeholdning nåede op på knap 3.550
mia. kr. ved udgangen af oktober 2017.
De udenlandske porteføljeinvesteringer udgør dermed godt halvdelen af sektorens samlede værdipapirbeholdning. Andelen har ligget relativt stabilt i de
seneste år.
Langt størstedelen af sektorens samlede beholdning
af udenlandske porteføljeinvesteringer er placeret i
Europa, USA og andre OECD-lande. Porteføljeinvesteringer for omkring 98 mia. kr. var ved udgangen
af oktober 2017 placeret i såkaldte offshorecentre.
Betegnelsen offshorecentre følger Den Europæiske
Centralbanks definition og dækker over lande, som
bl.a. er kendetegnet ved at have en stor gennemstrømning af internationale investeringer. Gruppen
tæller bl.a. Cayman Island, Bermuda, Guernsey, Jersey, Hongkong og Singapore. Forsikrings- og pensionssektorens porteføljeinvesteringer i Hongkong
og Singapore udgør tilsammen 14 mia. kr.
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Anm.: Tallene er inklusive forsikrings- og pensionssektorens
investereringer gennem danske investeringsforeninger.
Aktier inkluderer også udenlandske investeringsforeninger.
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