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Fra udenlandske obligationer til aktier i marts
Danske investorer solgte udenlandske obligationer
for 26,1 mia. kr. i marts. Det er det største salg i en
enkelt måned siden december 2016. Omvendt købte
de udenlandske aktier mv. for 3,4 mia. kr. i marts.
De store køb og salg skal ses i lyset af de ekstraordinære udsving på de globale aktie- og obligationsmarkeder i løbet af marts som følge af coronavirus.

fast ejendom (såkaldte Hypotekobligationer), som
investeringsforeningerne solgte. De danske investo1
rer købte ellers en del af disse i løbet af 2019.
De danske banker solgte udenlandske obligationer
for 11,0 mia. kr. samlet set, hvoraf langt størstedelen
var tyske statsobligationer.
2

De danske forsikrings- og pensionsselskaber solgte
Salg af svenske, tyske og amerikanske obligationer
Det er hovedsageligt danske investeringsforeninger,
banker samt forsikrings- og pensionsselskaber, der
solgte udenlandske obligationer fra i marts.
Danske investeringsforeninger solgte samlet set for
10,4 mia. kr. udenlandske obligationer. Det er hovedsageligt svenske bankobligationer med pant i
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udenlandske statsobligationer for 8,5 mia. kr. samlet
set. Det var navnlig statsobligationer fra USA, Tyskland og Italien, som blev solgt. Samtidig købte de
erhvervsobligationer og bankobligationer mv. for
10,4 mia. kr., hovedsageligt fra USA.
Bredt indkøb af aktier
Samlet set købte danske investorer udenlandske aktier for lidt over 16 mia. kr. fra en række lande i
marts. Det var især aktier fra Tyskland, Irland, England og Amerika, de købte. Omvendt solgte de også
aktier for 12,6 mia. kr. bl.a. fra Japan mfl.
Dermed ejer danske investorer udenlandske porteføljeaktier mv. for 1.428 mia. kr. og udenlandske obligationer for 1.283 mia. kr. samlet slet. Det er hhv.
234 og 118 mia. kr. mindre end ved udgangen af
februar. Det er danske forsikrings- og pensionsselskaber samt investeringsforeninger, der ejer størstedelen af danskernes udenlandske porteføljeinvesteringer.
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Anm.: Danske investorers køb af udenlandske porteføljeinvesteringer siden januar 2019. Ved danske investorer forstås alle danske investorer med undtagelse af Nationalbanken.
Aktier mv. er inkl. investeringsforeningsbeviser.
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Se:Http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/
Portefoeljeinvesteringer-20200129.aspx.
2
Forsikring- og pensionsselskabers opgøres inkl. investeringer foretaget
af deres underliggende investeringsforeninger.

