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Udenlandsk rekordkøb
af danske obligationer
Udenlandske investorer har fra januar til november
2020 øget deres porteføljeinvesteringer i danske
værdipapirer med 286 mia. kr. Udlandet har især
købt danske obligationer. Købet af danske obligationer for 252 mia. kr. i 2020 er det største i den tid,
hvor der er opgjort statistik for udenlandske porteføljeinvesteringer.
Det danske obligationsmarked er langt større end
aktiemarkedet, og det er typisk investeringer i danske obligationer, som driver udviklingen i udenlandske porteføljeinvesteringer. To tredjedele af udlandets obligationsinvesteringer i 2020 har været i danske statspapirer, svarende til 154 mia. kr.
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Danske statspapirer i valuta henvendt til udlandet
Størstedelen af udlandets køb er i danske statspapirer udstedt i udenlandsk valuta. Disse udstedelser er
primært henvendt til og ejet af udenlandske investorer.
Bank- og erhvervsobligationer er også typisk udstedt i udenlandsk valuta, hvilket medvirker til store
udenlandske transaktioner i disse værdipapirer.
Stor interesse for danske realkreditobligationer
Udlandet har samlet set købt danske realkreditobligationer for 63 mia. kr. i 2020. Det er især 30-årige
fastforrentede realkreditobligationer, som udlandet
har efterspurgt. Den udenlandske efterspørgsel har
medvirket til kursstigninger og dermed rentefald.
Dette har givet mange boligejeres mulighed for at
konvertere til lån med lavere rente.
Udlandet har investeret i dansk vedvarende energi
Udenlandske investorer har samlet set købt danske
aktier for 34 mia. kr. i 2020. De største køb har været
i energiselskaberne Vestas og Ørsted. Omvendt har
udenlandske investorer solgt fra af aktier i Novo
Nordisk og Danske bank.
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Anm.: Udenlandske investorers samlede årlige nettokøb af danske porteføljeinvesteringer. Nettokøb for 2020 er til og
med november.

