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PORTEFØLJEINVESTERINGER, SEPTEMBER 2021 

Danskerne køber udenland-
ske aktier som aldrig før 

Private danske investorer har samlet set købt uden-

landske aktier og udenlandske investeringsfor-

eningsbeviser for ca. 40 mia. kr. siden januar 2020. 

Der er ikke tidligere set så store køb af udenlandske 

aktier mv. hos private. Købene er sammenfaldende 

med, at bankerne har indført negative indlånsrenter, 

og at danskerne har fået udbetalt indefrosne ferie-

penge. Alene i de første 3 kvartaler af 2021 var købet 

på ca. 20 mia. kr. Det er på niveau med den nuvæ-

rende rekord for hele 2020. 

 

De private har foretaget købene via banker og han-

delsplatforme for frie midler. Udover disse køb ejer 

private desuden udenlandske aktier mv. via danske 

investeringsforeninger og pensionsopsparinger. 

 

De private ejer især amerikanske aktier 

Privates køb af udenlandske aktier var på 9 mia. kr. i 

de første 3 kvartaler af 2021. Ved udgangen af sep-

tember ejede de udenlandske aktier for 115 mia. kr. 

De private havde flest penge investeret i aktier fra 

Nordea (7 mia. kr.), efterfulgt af de velkendte ameri-

kanske aktier Apple (4 mia. kr.), Microsoft (4 mia. 

kr.), Tesla (4 mia. kr.) og Amazon (3 mia. kr.). 

 

Rekordkøb af udenlandske investeringsbeviser 

Købet af udenlandske investeringsbeviser var på 11 

mia. kr. i de første 3 kvartaler af 2021. Til sammenlig-

ning var købet på 6 mia. for hele 2020, hvilket på da-

værende tidspunkt var rekord. Privates beholdning 

af udenlandske investeringsbeviser havde en værdi 

på 62 mia. kr. ved udgangen af september. 

 

De private har stor appetit på ETF’ere 

Privates køb af udenlandske investeringsbeviser er 

bl.a. i passivt forvaltede ETF’ere (exchange traded 

funds). ETF’ere indeholder fx en portefølje af aktier, 

der er tematiseret efter geografi, sektor eller noget 

tredje. ETF’ere kan handles på børser på samme 

måde som enkeltaktier. Købene har især været af 

ETF’ere som MSCI World, Clean Energy samt 

S&P500. 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 
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Anm.: Figuren viser privates akkumulerede nettokøb af uden-

landske aktier og udenlandske investeringsbeviser siden 

januar 2020. Private er defineret som lønmodtagere og 

pensionister. Aktier inkluderer både børsnoterede og uno-

terede aktier. Find figurdata her (link) 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Portefoeljeinvesteringer-20211028.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Udenlandske%20portef%C3%B8ljeinvesteringer/20211028_STATISTIK_figurdata.xlsx

