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PORTEFØLJEINVESTERINGER, AUGUST 2020 

Store køb af udenlandske 

obligationer og aktier  

fra april til august 

Danske investorer har fra april til august købt uden-

landske obligationer for 86 mia. kr. og udenlandske 

aktier og investeringsforeningsbeviser for 108 mia. 

kr.
1
 Det er sket efter det markante salg af udenland-

ske værdipapirer i marts, hvor nedlukninger og usik-

kerheder medførte store kursfald på de globale bør-

ser.  

Især bankerne køber udenlandske statspapirer 

I perioden april – august har danske investorer samlet 

set købt statsobligationer for 27 mia. kr. Det er pri-

mært bankerne, som står bag købene, herunder for 

13 mia. kr. alene i tyske og franske statspapirer med 

en løbetid på under 1 år. Bankerne investerer også 

typisk i korte statspapirer i Danmark. 

De danske investorer ejer udenlandske statsobligati-

oner for 708 mia. kr. Forsikrings- og pensionsselska-

berne ejer størstedelen af de udenlandske statsobli-

gationer, primært lange obligationer, som bruges til 

at afdække selskabernes garanterede pensionsfor-

pligtelser. 

Selv om renterne på statsobligationer generelt er la-

ve, kan de være attraktive investeringer. De har ofte 

lav kreditrisiko og kan bidrage til at sprede risikoen i 

den samlede portefølje. Obligationskurserne stiger 

således ofte i perioder, hvor aktiekurserne falder. 

Fortsat køb af udenlandske aktier 

Efter de store kursfald i de globale aktieindeks i marts 

har danske investorer købt stort ind af udenlandske 

aktier og investeringsforeningsbeviser. Fra og med 

april har danske investorer købt amerikanske aktier 

for 49 mia. kr. Det er fortsat de amerikanske teknolo-

gi-aktier, der udgør størstedelen af danske investo-

rers udenlandske aktier. 

Udenlandske aktier og obligationer for 3.762 mia. kr. 

Ved udgangen af august 2020 udgjorde de danske 

investorers udenlandske porteføljeinvesteringer 3.762 

mia. kr., hvoraf obligationer udgør 1.489 mia. kr., og 

aktier og investeringsforeningsbeviser udgør 2.273 

mia. kr. 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

                                                        
1 Omfatter både noterede og unoterede aktier. 

 Danske investorer har købt udenlandske aktier og 

obligationer for 194 mia. kr. i april – august 2020 
  

 

 

 

 

 

Anm.:  Danske investorers akk. nettokøb af udenlandske portefølje-

investeringer. Aktier mv. inkluderer udenlandske investe-

ringsforeninger. Porteføljeinvesteringer omfatter ikke Natio-

nalbankens køb og salg af obligationer og aktier. 
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/porteføljeinvesteringer-20200928.aspx

