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PORTEFØLJEINVESTERINGER, JUNI 2020 

Stor appetit efter udenlandske 
aktier under coronakrisen  

I kølvandet på store kursfald i de globale aktieindeks i 

marts har private danske investorer købt godt ind af 

udenlandske aktier. Samlet set har de købt udenland-

ske aktier for 4,0 mia. kr. i perioden fra marts til juni, 

hvilket omfatter nogle af de største månedlige uden-

landske aktiekøb nogensinde. 

Luftfartsselskaber og andre cykliske aktier 

Private danske investorer har især købt aktier i det 

kriseramte norske luftfartsselskab Norwegian. Samlet 

set har de købt aktier i Norwegian for 325 mio. kr. 

siden marts måned. Også i skandinaviske SAS, har 

danskerne købt aktier for 140 mio. kr. Private danske 

investorer ejer hermed ca. 4 pct. af Norwegian-aktien 

og ca. 17 pct. af SAS-aktien ved udgangen af juni.  

Foruden aktier i luftfartsselskaber, har de private dan-

ske investorer også købt andre aktier af mere cyklisk 

karakter, hvor aktiekursen typisk følger de globale 

konjunkturer. Det gælder fx aktier i Nordea og aktier i 

det norske olie- og gasselskab Equinor, som i marts 

begge faldt mere end de globale aktieindeks. De pri-

vate investorer har dog også købt enkelte aktier, der 

historisk set har været mindre påvirket af konjunktur-

udsving, som fx Visa og Coca-Cola. 

Professionelle investorer har også købt i udlandet 

Også de danske professionelle investorer, såsom 

investeringsforeninger og pensionsselskaber har 

købt mange udenlandske aktier under coronakrisen. 

Samlet set har de købt for 51 mia. kr. fra marts og 

ejer hermed for 1.100 mia. kr. udenlandske aktier 

ved udgangen af juni.   

Nordea og amerikanske tech-aktier fylder mest 

Med aktiekøbene og markedernes opadgående ten-

dens siden april er private danske investorers samle-

de portefølje af udenlandske aktier nu på det højeste 

niveau nogensinde, og udgør ved udgangen af juni 

69 mia. kr. Det er fortsat Nordea og de store ameri-

kanske tech-aktier såsom Apple, Amazon og Micro-

soft, der udgør størstedelen af danskernes udenland-

ske aktieportefølje. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
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Anm.:  Private danske investorers månedlige nettokøb af udenland-

ske aktier. Opgørelsen inkluderer, hvad private danske inve-

storer selv har investeret direkte i udenlandske aktier og in-

kluderer derfor ikke, hvad danskerne ejer gennem deres ar-

bejdsmarkedspensionsopsparinger mv.  Private danske in-

vestorer dækker over lønmodtagere. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Portefoeljeinvesteringer-20200728.aspx

