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PORTEFØLJEINVESTERINGER, DECEMBER 2021 

Rekordår for køb af  

udenlandske værdipapirer 

Danske private investorer, dvs. lønmodtagere og 

pensionister, har med 23 mia. kr. sat rekord for køb 

af udenlandske værdipapirer i 2021. Det sker oven 

på de endog meget store køb i 2020. Købene har 

ikke været i den størrelsesorden siden 2004-06, hvor 

der var store kursstigninger på det globale aktie-

marked. 

Rekordkøb af investeringsbeviser og ETF’er 

Danske private investorer købte udenlandske inve-

steringsbeviser og ETF’er (exchange traded funds) 

for i alt 13 mia. kr. i 2021. Det er mere end dobbelt 

så meget som den tidligere rekord året før. ETF’er er 

karakteriseret ved fx at indeholde en portefølje af 

aktier, der er tematiseret efter geografi, branche el-

ler noget tredje. Investorerne har især købt tre slags 

ETF’er: MSCI World, der afspejler det globale aktie-

marked; Global Clean Energy, der indeholder aktier 

fra selskaber, som enten producerer grøn energi el-

ler leverer udstyr og teknologi hertil; og S&P500, der 

indeholder aktier fra 500 store amerikanske selska-

ber. 

 

Investeringsbeviser og ETF’er giver investoren mu-

lighed for at sprede sin portefølje og dermed be-

grænse sin risiko uden at skulle købe mange værdi-

papirer enkeltvist. Til gengæld betaler investoren et 

løbende bidrag til at dække omkostningerne for in-

vesteringsforeningen eller ETF’en. Disse bidrag kan 

være forholdsvist små. 

Stor beholdning af udenlandske værdipapirer 

Danske private investorer ejede udenlandske værdi-

papirer for i alt 194 mia. kr. ved udgangen af decem-

ber 2021. De var fordelt på 122 mia. kr. placeret i ak-

tier, 62 mia. kr. i investeringsbeviser og ETF’er samt 

9 mia. kr. i obligationer. Investorerne havde flest 

penge investeret i aktier fra Nordea (6 mia. kr.), ef-

terfulgt af de velkendte amerikanske aktier Apple (6 

mia. kr.), Tesla (5 mia. kr.), Microsoft (5 mia. kr.), og 

Amazon (3 mia. kr.). 

 

Udenlandske værdipapirer via danske foreninger 

Danske private investorer har også købt udenland-

ske værdipapirer via danske investeringsforeninger. 

De er ikke med i denne opgørelse. Investorerne 

købte i 2021 udenlandske værdipapirer via danske 

investeringsforeninger for 23 mia. kr., og beholdnin-

gen udgjorde 254 mia. kr. ved udgangen af decem-

ber. 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Danske private investorers årlige køb af 

udenlandske værdipapirer siden år 2000 
  

 

 

 

 

Anm.: Figuren viser danske private investorers årlige nettokøb af 

udenlandske værdipapirer siden år 2000. IF-beviser består 

af investeringsbeviser og ETF’er. Find figurdata her (link). 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Portefoeljeinvesteringer-20220128.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Udenlandske%20portef%C3%B8ljeinvesteringer/20220128_STATISTIK_figurdata.xlsx

