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Udenlandske investorer
køber danske aktier i
første halvår af 2019
Udenlandske investorer har købt børsnoterede danske aktier for 4,3 mia. kr. i første halvår af 2019. Udenlandske investorer ejer samlet set for 1.345 mia. kr.
danske aktier svarende til en ejerandel på 52 pct. af
det danske aktiemarked. Udlandet har siden begyndelsen af 2014 ejet over halvdelen af danske aktier.
Det er især aktier i de store danske selskaber så som
Novo Nordisk B, A. P. Møller - Mærsk, Vestas, Genmab og DSV som de udenlandske investorer har købt
i løbet af 2019. De udenlandske investorer har dog

Udenlandske investorer har købt for 4,3 mia. kr.
danske børsnoterede aktier i 2019

Første halvår
2019

Afkast

+184,8
mia. kr.
Nettokøb

+4,3
mia. kr.
Beholdning

1.345
mia. kr.

Top 5 køb:
1. Vestas
2. DSV
3. Genmab
4. A.P. Møller - Mærsk
5. Novo Nordisk

+2,3
+2,2
+1,9
+1,7
+1,6

Anm.: Udlandets samlede beholdning af danske børsnoterede
aktier ultimo juni 2019 samt køb og afkast (i form af udbytter og kursgevinster) i første halvår af 2019. Udlandet er
alle andre end danske købere.

også solgt enkelte danske aktier, herunder hovedsageligt Danske Bank, William Demant og ISS.
Novo Nordisk er udlandets danske favorit aktie
Udenlandske investorer ejer for hele 458 mia. kr. af
den danske Novo Nordisk B aktie. Aktien udgør således hele 34 pct. af deres samlede beholdning af danske aktier. Dernæst har udenlandske investorer størst
beholdning af aktier i DSV, Ørsted og Vestas, som de
ejer for hhv. 84, 79 og 78 mia. kr. af. De fire største
aktier udgør således over halvdelen af udenlandske
investorers portefølje af danske aktier.
Novo Nordisk aktien er ligeledes den mest populære
danske aktie hos de danske investorer. De ejer samlet
set for 164 mia. kr. heraf. Aktien fylder dog kun 13 pct.
af danske investorers portefølje af danske aktier, som
udgør 1.243 mia. kr. hvilket indikerer en bredere portefølje af danske aktier hos de danske investorer.
Danske investorer ejer desuden udenlandske aktier
for 1.294 mia. kr.
Udlandet nød godt af kursstigninger på danske aktier
Der har været positivt afkast på danske aktier i første
halvår af 2019, derudover har mange danske aktier
udbetalt udbytte. Udenlandske investorer opnåede
hermed udbytte- og kursgevinster for samlet set 185
mia. kr. for deres beholdning af danske aktier i første
halvår af 2019.
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