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Private investorer
koncentrerer deres
udenlandske aktiekøb
Danske private investorer ejer for 50 mia. kr. håndplukkede udenlandske aktier. Siden begyndelsen af
2018 har danske private investorer købt udenlandske aktier for 8,2 mia. kr. og solgt for 6,7 mia. kr.,
hvilket giver et samlet køb af udenlandske aktier for
1,5 mia. kr. Handlerne er koncentreret på få aktier.
De ti aktier, som investorerne købte flest af, står således for knap en fjerdedel af det samlede aktiekøb.
En stor del af danske investorers aktiekøb har været
i israelske Teva Pharmaceutical. Selskabet har været
populært blandt danske private investorer, siden det
i september 2017 meddelte, at det fik en dansk di-

Danske privatinvestorer køber aktier
i store udenlandske selskaber
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rektør. Danske privatinvestorer har også i høj grad
købt aktier i store udenlandske selskaber såsom Alibaba og Microsoft, mens de har solgt flere af de store amerikanske teknologiaktier i Facebook, Apple og
Amazon, hvor de i forvejen havde store beholdninger.
Foruden direkte køb af aktier køber danske private
investorer udenlandske aktier gennem investeringsforeninger og via deres pensionsordninger, hvor
investeringerne spredes på flere aktier. Private danske investorer ejer ca. 34 pct. af de danske investe1
ringsforeningsbeviser .
Danske investeringsforeninger, som privatinvestorer
kan investere i, har en langt større beholdning af
udenlandske aktier end privatinvestorerne selv. Samlet ejer disse investeringsforeninger for 418 mia. kr.
udenlandske aktier.
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KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION

Teva Pharmacutical (IL)
Alibaba Gr. Holding (KY)
AAK (SE)
Tencent Hold. (KY)
Infineion Tech. (DE)
Microsoft (US)
ABB (CH)
Gomspace (SE)
AXA (FR)
Alphabet (US)
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Anm.: Danske private investorers største nettokøb af udenlandske aktier siden januar 2018. Private investorer inkluderer
lønmodtagere og pensionister. Opgørelsen er kun for noterede aktier i depoter i danske banker.
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Fåmandsforeninger udtaget, da disse typisk ikke ejes af private investorer.

