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PORTEFØLJEINVESTERINGER, DECEMBER 2020 

Storkøb af udenlandske 
værdipapirer i 2020 

Danske investorer købte udenlandske porteføljeakti-

ver for 248 mia. kr. i 2020. Det er de største uden-

landske porteføljeinvesteringer nogensinde. Investe-

ringerne var hovedsageligt i udenlandske aktier mv. 

Danske investorers beholdning af udenlandske por-

teføljeaktiver er på 3.958 mia. kr. ved udgangen af 

2020, hvoraf godt halvdelen er i aktier mv.  

Rekordkøb af udenlandske aktier 

Danske investorers køb af udenlandske aktier mv. 

for 186 mia. kr. i 2020 er rekordstort. Danskerne ven-

tede med at købe til efter de store kursfald i marts – 

96 pct. af årets nettokøb af udenlandske aktier blev 

foretaget i årets sidste tre kvartaler. Det var hoved-

sageligt forsikrings- og pensionssektoren, som køb-

te udenlandske aktier. 

Danske investorer købte primært amerikanske og 

europæiske børsnoterede aktier for henholdsvis 60 

mia. kr. og 53 mia. kr. De mest populære amerikan-

ske enkeltaktier var i energiselskabet Next-Era Ener-

gy, Microsoft og Coco Cola. Blandt europæiske en-

keltaktier blev der investeret mest i flyselskabet SAS, 

som er børsnoteret i Sverige, den britiske fødevare-

koncern Unilever og den hollandske it-producent 

ASML.  

Banker og realkreditinstitutter har købt obligationer 

Banksektoren købte hovedsageligt udenlandske ob-

ligationer. Sektoren stod for 93 pct. af danskernes 

samlede nettokøb af udenlandske obligationer i 

2020. Sektoren øgede i særdeleshed deres behold-

ning af svenske hypotekobligationer
1
.  

Private investerer i luftfart 

Danske private investorer købte i 2020 udenlandske 

børsnoterede aktier for 13 mia. kr. De private inve-

storer købte stort ind af aktier i flyselskaberne SAS 

og Norwegian, hvorimod de solgte aktier i teknolo-

giselskaberne Samsung og Apple.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

  

 

1
 Hypotekobligationer er svenske obligationer med pant i fast ejendom. 

 Danskere købte rekordmange 

porteføljeaktiver i 2020 
  

 

 

 

 

Anm.: Porteføljeinvesteringer er investeringer, hvor investoren 

ikke har bestemmende indflydelse. Danske investorers 

samlede årlige nettokøb af udenlandske porteføljeinveste-

ringer. Aktier mv. dækker over aktier og investeringsfor-

eningsbeviser. 
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Aktier mv. Statsobligationer

Øvrige obligationer Porteføljeinvesteringer i alt

Mia. kr.

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2020/Portefoeljeinvesteringer-20210129.aspx

