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Danske investorer købte
både udenlandske aktier
og obligationer
Danske investorer har over en længere periode øget
deres beholdning af udenlandske aktier. I 1. halvår
af 2018 købte de således udenlandske aktier mv.1 for
59 mia. kr. Siden begyndelsen af 2016 har de købt
for 232 mia. kr.
I første halvår var aktiekøbene især drevet af ikkefinansielle selskaber, der købte udenlandske aktier
mv. for 40 mia. kr. Salget af Mærsk Olie og Gas til
franske Total i begyndelsen af 2018 havde stor indflydelse på de samlede aktiekøb i første halvår, hvor A.P.
Møller – Mærsk som en del af betalingen modtog en
aktiepost i Total til en værdi af 34 mia. kr.
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Udenlandske aktier har desuden været efterspurgt af
de institutionelle investorer, dvs. forsikringsselskaber, pensionskasser og investeringsforeninger. De
har siden begyndelsen af 2016 købt udenlandske
aktier mv. for 166 mia. kr.
Mens danske investorer har købt udenlandske aktier
i første halvår, har kursudviklingen på deres udenlandske aktiebeholdning samlet set været negativ.
Det skyldes bl.a. kurstab på europæiske og asiatiske
aktier. Forinden var der en lang periode med store
kursgevinster på udenlandske aktier.
Sammenlignet med aktier var danske investeringer i
udenlandske obligationer mere beskedne. I første
halvår blev der investeret 21 mia. kr. i udenlandske
obligationer, som især var drevet af institutionelle
investorer. Det foregående halvandet år var investeringerne samlet set negative, da udløb af obligationer oversteg køb.

59 mia. kr.

Medio 2018 havde danske investorer placeret 1.891
mia. kr. i udenlandske aktier mv. Investorernes aktiebeholdning oversteg således deres beholdning af
obligationer på 1.187 mia. kr.1
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Anm.: Halvårlige køb fratrukket salg og udløb.
1

Aktier mv. inkluderer investeringsforeningsbeviser.

