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PORTEFØLJEINVESTERINGER, MAJ 2020 

Danskere købte udenland-
ske aktier i april og maj 

Danske investorer har købt godt op i udenlandske 

børsnoterede porteføljeaktier
1
 i år for samlet set 25 

mia. kr. Købene er især foretaget i april og maj i køl-

vandet på de store fald i de globale aktieindeks. Kø-

berne er primært forsikrings- og pensionssektoren, 

men andre professionelle investorer og private dan-

ske investorer har også købt.  

Udskiftning i amerikanske aktier 

Forsikrings- og pensionssektoren har samlet set købt 

porteføljeaktier for 11 mia. kr. frem til maj 2020. Der 

er primært købt japanske og tyske aktier samt kinesi-

ske aktier udstedt fra Caymanøerne.  Samtidig har der 

været stor udskiftning i amerikanske aktier. I marts 

solgte forsikrings- og pensionssektoren for over 15 

mia. kr.
1
amerikanske aktier, især finans-, olie- og big 

tech-aktier
2
. I april og maj købte sektoren til gengæld 

for 14,4 mia. kr. Heraf blev en stor del af teknologiak-

tierne købt tilbage, og der bl.a. blev købt i amerikan-

ske medicinalvirksomheder og virksomheder inden 

for spiludvikling.  

Private investorer køber op 

Private investorer har til og med maj købt for 4,4 mia. 

kr. For enkeltaktier er der med over 0,3 mia. kr. købt 

mest i flyselskabet Norwegian i en kritisk periode for 

selskabet.   

Porteføljeaktierne er endnu ikke helt tilbage 

Danske investorers afkast er samlet set faldet med 8 

pct. i den forløbne del af 2020. Til og med marts, var 

afkastet -21 pct., mens det i april og maj steg med 15 

pct. Især amerikanske teknologiaktier har klaret sig 

godt, hvilket har hjulpet på afkastet - ikke mindst for 

private investorer, der er relativt eksponerede her.  

Danske investorer ejer for i alt 1.255 mia. kr. børsno-

terede udenlandske porteføljeaktier ved udgangen af 

maj 2020. Heraf ejer de professionelle investorer, dvs. 

forsikrings- og pensionssektoren og investeringsfor-

eningerne, for samlet 1.046 mia. kr., mens andre dan-

skere og private investorer ejer for henholdsvis 135 

og 74 mia. kr.   

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

1
   Porteføljeaktier er aktier, hvor investor ejer en ikke-bestemmende 

ejerandel, dvs. under 10 pct. 
2
  Big tech bruges ofte om de største teknologiaktier. De fem største 

amerikanske teknologiaktier er Facebook, Amazon, Apple, Google og 

Microsoft. De fem aktier udgør ca. 8 pct. af forsikrings- og pensions-

sektorens udenlandske porteføljeaktier. 

 Danske investorer har købt udenlandske 

porteføljeaktier i 2020  
  

 

 

 

 

 

Anm.:   Danske investorers nettokøb af porteføljeaktier. Forsik-

rings- og pensionsselskaber (FP) inkluderer underliggende 

kapitalforeninger. Investeringsforeningerne indeholder de 

såkaldte UCITS-foreninger rettet mod private og øvrige 

kapitalforeninger, som ikke er knyttet til FP. "Andre dan-

skere" inkluderer primært holdingselskaber og banker. 

 

 

-6

-3

0

3

6

9

12

Forsikrings- og
pensionsselskaber

Investerings-
foreninger

Private
investorer

Andre
danskere

Japan Tyskland USA Caymanøerne Øvrige

Mia. kr.

Salg

Køb

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Porteføljeinvesteringer-20200630.aspx

