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PORTEFØLJEINVESTERINGER, NOVEMBER 2019 

Pensionssektoren køber 
europæiske obligationer 

Den danske pensionssektor har købt udenlandske 

obligationer for 129 mia. kr. siden januar 2018. Det 

drejer sig især om obligationer fra euroområdet, 

herunder særligt irske, franske og italienske statsob-

ligationer. Pensionssektoren har desuden købt sven-

ske stats- og hypotekobligationer
1
. Omvendt har 

pensionssektoren solgt amerikanske og tyske stats-

obligationer.  

Den danske pensionssektor ejer dermed for 508 mia. 

kr. obligationer i euroområdet ved udgangen af no-

vember 2019. 

Obligationsmarkedet i euroområdet påvirkes af Den 

Europæiske Centralbanks, ECB, opkøb. I september 

annoncerede ECB genoptagelse af opkøb af statsob-

ligationer i euro fra 1. november 2019.   

Store placeringsbehov  

De danske pensionsformuer er fortsat under opbyg-

ning. Det vil sige, at pensionssektoren løbende mod-

tager flere pensionsindbetalinger, end den udbeta-

ler, hvilket giver sektoren et placeringsbehov. Pensi-

onssektoren har netto modtaget næsten 100 mia. kr. 

i præmieindbetalinger siden 1. januar 2018, som skal 

placeres i investeringsaktiver. En stor del af pensi-

onssektorens opkøb skal derfor ses i lyset af, at den 

har fået flere midler, den skal placere i markedet. 

Udenlandske investeringer fylder meget i portefølje 

Pensionssektoren har investeringer i udenlandske 

obligationer for i alt 983 mia. kr. Sektoren ejer desu-

den udenlandske aktier mv. for 1.095 mia. kr. Sekto-

rens samlede udenlandske porteføljeinvesteringer 

udgør således lige over halvdelen af de samlede in-

vesteringer på 4.030 mia. kr. Det svarer til omkring 

863.000 kr. pr. voksen dansker.
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1
 Hypotekobligationer er svenske obligationer med pant i fast ejendom. 

 Den danske pensionssektor har købt udenlandske 

obligationer for 129 mia. kr. siden januar 2018 
  

 

 

 

 

 

Anm.:  Pensionssektorens akkumulerede køb af udenlandske 

obligationer. Pensionssektoren er pensionskasser og for-

sikringsselskaber. Investeringer gennem pensionssekto-

rens danske investeringsforeninger indgår i data.  
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https://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Porefoeljeinvestering-20200107.aspx

