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PORTEFØLJEINVESTERINGER, MAJ 2019 

Danske investorer køber 
amerikanske aktier i 2019 

Danske investorer har købt en lang række nordameri-

kanske aktier for samlet 16 mia. kr. siden januar 2019. 

Omvendt har danske investorer solgt europæiske ak-

tier, hvilket især skyldes, at A.P. Møller-Mærsk frasolg-

te deres aktier i franske Total.  

Danske investorer ejer samlet for 1.248 mia. kr. uden-

landske aktier. Størstedelen af disse er fra Nordame-

rika (623 mia. kr.) og Europa (371 mia. kr.). Det er 

derfor naturligt, at det primært er nordamerikanske 

og europæiske aktier, der bliver købt og solgt. Dan-

ske investorers samlede beholdning af aktier fra de 

øvrige verdensdele udgør 254 mia. kr.  

Det er især danske pensionsselskaber og investe-

ringsforeninger, som køber og holder udenlandske 

aktier, men også banker og private investorer handler 

udenlandske aktier. 

 

Stort køb af amerikanske aktier  

Danske investorer har købt over 1.800 forskellige 

amerikanske aktier i 2019, særligt i januar måned, 

hvor det amerikanske aktieindeks S&P 500 steg knap 

8 pct. De mest populære enkeltaktier var Microsoft, 

Alphabet og Unihealth Group, som investorerne har 

købt i de første fem måneder af 2019. 

Europæisk aktiesalg skyldes salg af franske Total 

Danske investorers samlede salg af europæiske aktier 

drives af A.P. Møller-Mærsks frasalg på 17 mia. kr. af 

deres aktier i franske Total, som de modtog i forbin-

delse med salget af olieforretningen Maersk Oil.1 Hol-

des frasalget af Total ude af opgørelsen, er danske 

investorers portefølje af europæiske aktier nedbragt 

med knap 6 mia. kr. i 2019 grundet frasalg af forskel-

lige europæiske aktier.   

Danske investorer ejer for 221 mia. kr. asiatiske aktier 

Foruden nordamerikanske og europæiske aktier ejer 

danske investorer flest asiatiske aktier, fortrinsvis fra 

Japan og Kina. Det samlede frasalg af asiatiske aktier i 

2019 skyldes salg af en række forskellige aktier, ho-

vedsageligt fra Sydkorea og Kina. Omvendt har dan-

ske investorer købt enkelte asiatiske aktier, som bl.a. 

israelske Teva Pharmacutical. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

1
   A.P. Møller-Mærsk modtog samlet 97,5 mio. stk. aktier i franske Total i 

2018 i forbindelse med salget af Maersk Oil til Total. A.P. Møller-Mærsk 

har sidenhen solgt alle aktierne, hvoraf frasalg for den samlede værdi af 

17 mia. kr. fandt sted i de første tre måneder af 2019. 

 Danske investorer har siden januar 2019 købt flest 

aktier fra Nordamerika 

  

 

 

 

 

 

Anm.: Samlede køb og salg af udenlandske børstnoterede aktier 

i de første fem måneder af 2019 fordelt på verdensdele.  

 

16  

0

0 
-1 

-23

-4 

Køb 
mia. kr.

Salg 
mia. kr.

https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/portefoeljeinvesteringer-20190709.aspx

