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PORTEFØLJEINVESTERINGER, OKTOBER 2020 

Pensionssektoren sælger 
udenlandske statspapirer 

Den danske forsikrings- og pensionssektor har solgt 

udenlandske statsobligationer for 27 mia. kr. siden 

marts 2020. Det drejer sig især om statsobligationer 

fra euroområdet, hvor det største frasalg har været 

af spanske, irske og tyske statsobligationer.  

Salget sker efter køb af udenlandske statsobligatio-

ner i 2019. Sektoren har i alt 551 mia. kr. placeret i 

udenlandske statsobligationer ved udgangen af ok-

tober 2020. Heraf er 388 mia. kr. placeret i statsobli-

gationer fra euroområdet, og størstedelen er i tyske 

statsobligationer.  

 

Køb af danske statsobligationer  

Forsikrings- og pensionssektoren har derimod købt 

danske statsobligationer siden marts 2020. For sek-

toren under ét har købet af danske statsobligationer 

i store træk modsvaret salget af de udenlandske. 

Blandt forsikrings- og pensionsselskaberne er det 

dog typisk ikke de samme selskaber, som har solgt 

udenlandske statsobligationer, som også har købt 

danske.  

Store investeringer i udlandet 

Forsikrings- og pensionssektoren har også store be-

holdninger i fx udenlandske erhvervs- og realkredit-

obligationer. Samlet set ejer sektoren obligationer i 

udlandet for 997 mia. kr. Sektoren ejer desuden for 

1.217 mia. kr. i udenlandske aktier mv. Sektorens 

samlede udenlandske porteføljeinvesteringer udgør 

således over halvdelen af de samlede investeringer 

på 4.276 mia. kr.  

Bankerne har købt udenlandske statsobligationer 

Banker og realkreditinstitutter har ligesom forsik-

rings- og pensionssektoren solgt bl.a. spanske og 

irske statsobligationer, men omvendt har de især 

købt tyske og franske statsobligationer. Samlet set 

har danske investorer købt udenlandske statsobliga-

tioner for 12 mia. kr. siden marts 2020. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
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Anm.: Den danske forsikrings- og pensionssektors akkumulerede 

nettokøb af danske og udenlandske statsobligationer inkl. 

investeringer gennem investeringsforeninger. 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Porteføljeinvesteringer-20201127.aspx

