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PORTEFØLJEINVESTERINGER, FEBRUAR 2021  

Danskernes udenlandske 
aktiekøb er accelereret 

Danske husholdninger har aldrig købt så mange 

udenlandske enkeltaktier via banker eller handelsplat-

forme, som de har gjort, siden corona ramte i 2020. 

Samlet set har de netto købt for 16 mia. kr. siden slut-

ningen af marts sidste år, og det giver en samlet be-

holdning af udenlandske aktier på 108 mia. kr. Hus-

holdningerne ejer desuden udenlandske aktier via 

investeringsforeninger og via deres pensionsopspa-

ring. Til sammenligning solgte de i samme periode 

danske aktier for 0,5 mia. kr.  

Danskerne køber kendte udenlandske aktier 

De danske husholdninger har især købt udenlandske 

aktier, der ofte har været nævnt i medierne. Aldrig før 

har danske husholdninger søgt så meget på aktier via 

nettet, som i slutningen af 2020 og starten af 2021.   

Husholdningerne har især købt aktier i luftfartssel-

skaberne SAS og Norwegian. Også mere utraditio-

nelle softwareaktier som spilfirmaet Kahoot og det 

sydkoreanske videospilsfirma Gravity har været po-

pulære blandt danske husholdninger.  

I januar og februar oplevede den amerikanske spilbu-

tik Gamestop stor mediedækning. Dækningen nåede 

også ud til de danske husholdninger, som i løbet af 

januar og februar tæt på fordoblede deres behold-

ning af aktien med et samlet nettokøb på 169 mio. kr. 

Købene har været påvirket af store kursudsving, men 

aktien udgør dog kun en lille del af husholdningernes 

samlede udenlandske aktiebeholdning. 

Blandt de udenlandske aktier ejer de danske hus-

holdninger samlet set stadig flest Nordea-aktier og 

aktier fra de store amerikanske tech-virksomheder 

Apple, Microsoft, Tesla og Amazon. De fem aktier 

udgør tilsammen 17 pct. af deres udenlandske ak-

tieportefølje. 

Købte også aktier gennem investeringsforeninger 

Husholdningerne kan også købe udenlandske aktier 

gennem investeringsforeningsbeviser. Her købes ind 

i en portefølje af udenlandske aktier, hvilket spreder 

kursrisikoen i forhold til at købe en enkelt aktie. 

Danske husholdninger har siden marts 2020 købt 

danske investeringsforeningsbeviser, der primært 

investerer i udenlandske aktier, for 9,4 mia. kr. Sam-

tidig har de købt udenlandske investeringsfor-

eningsbeviser (primært indeksfonde, i form af ETF) 

for lidt mere end 8 mia. kr.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Husholdningerne har netto købt udenlandske 

aktier for 16 mia. kr. siden marts 2020 
  

 

 

 

 

Anm.: Danske husholdningers akkumulerede nettokøb af uden-

landske børsnoterede aktier for deres frie midler. Opgø-

relsen inkluderer ikke, hvad danskerne fx ejer gennem in-

vesteringsforeninger eller pensionsopsparinger mv. Hus-

holdninger inkluderer private danskere og enkeltmands-

virksomheder.  
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Portefoeljeinvesteringer-20210326.aspx

