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PORTEFØLJEINVESTERINGER, APRIL 2018 

Private investorer satser 
på store udenlandske 
selskaber 

Danske private investorer har siden begyndelsen af 

2017 investeret direkte i udvalgte udenlandske aktier 

for 6 mia. kr. Heraf udgjorde de ti største investerin-

ger næsten halvdelen. De foregående år købte de 

for betydelig mindre.  

Ud over de direkte aktiekøb har de private investo-

rer også købt udenlandske aktier via investerings-

foreninger og gennem deres pensionsordninger. 

Ved direkte køb af enkelte aktier vil de private inve-

storer typisk være mere eksponerede over for kurs-

udsving, end når de investerer i en portefølje, som fx 

er sammensat af en investeringsforening. Til gen-

gæld betaler de administrationsomkostninger til 

foreningen. 

En stor del af de private investorers aktiekøb har 

været i israelske Teva Pharmaceutical (695 mio. kr.). 

Hovedparten af investeringerne i selskabet lå fra 

september 2017 og frem, hvilket var sammenfalden-

de med, at selskabet meddelte, at det fik en dansk 

direktør. 

De private investorer har i høj grad også købt aktier 

i andre store udenlandske selskaber, bl.a. Deutsche 

Bank og Alphabet. Tyske og svenske selskaber ud-

gør en stor del af de mest købte aktier.  

Ved udgangen af april 2018 ejede danske private 

investorer i alt udvalgte udenlandske aktier for 53 

mia. kr. Nordea Bank er her den største enkelte ak-

tiepost med 6 mia. kr., men aktier i Amazon, Face-

book, Apple, Alphabet og Teva vejede også tungt. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
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Anm.: Private investorer inkluderer lønmodtagere og pensioni-

ster. Aktien Investor B (SE) er ikke inkluderet, da den i høj 

grad minder om en investeringsforening. 
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