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Et halvt år med dansk
aktie-comeback
Med et positivt afkast på 2,4 pct. i september måned
fortsatte de danske børsnoterede aktier de positive
takter for sjette måned i streg. Dermed udgør den
samlede værdi af det danske aktiemarked 3.340 mia.
kr. ultimo september 2020.
Den positive udvikling har for længst udlignet tabene i forbindelse med den økonomiske usikkerhed,
der ramte aktiemarkedet i februar og marts.
Udlandet og private investorer klarer sig bedst
Udenlandske investorer ejer 56 pct. af de børsnoterede danske aktier. Samtidig klarede de sig lidt bedre gennem nedturen i marts end indenlandske inve-

storer gjorde. I 2020 har udenlandske investorer således fået et afkast på 20,8 pct., som primært er drevet af deres dominerende ejerandel i danske C25aktier. Udenlandske investorer har særligt Novo
Nordisk-aktier i porteføljen, men også DSV Panalpina, Ørsted og Vestas aktier fylder godt. Tilsammen
tegner disse fire aktier sig for 68 pct. af deres afkast
på danske aktier i 2020.
Private investorer har haft et afkast på 17,8 pct. i den
forløbne del af 2020. Foruden Novo Nordisk, er det
særligt investorernes beholdning af Vestas og Coloplast aktier, der trækker afkastet op. Derimod har
private investorers forholdsvis store beholdning af
bankaktier trukket i den modsatte retning.
Usikkerheden ramte institutionelle investorer hårdt
De institutionelle investorer, primært pensionsselskaber, led de største tab i februar og marts og har i
den forløbne del af året ikke nået det samme afkast
på danske børsnoterede aktier som private og udenlandske investorer. Langt hovedparten af pensionsselskabernes aktieportefølje er dog placeret i udenlandske aktier.

Investorernes afkast styrtdykkede i februar og
marts, men har siden gjort comeback
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Anm.: Månedligt akkumulerede afkast for danske børsnoterede
og VP-registrerede aktier i 2020. Afkastet er beregnet på
baggrund af kursændringer og udbyttebetalinger. Institutionelle investorer indeholder investeringsforeninger samt
forsikring og pensionskasser inkl. deres kapitalfonde.

Danske aktier outperformer de europæiske
Sammenlignet med det brede europæiske indeks
STOXX Europe 600, hvor afkastet for 2020 fortsat er
negativt, har danske aktier performet særligt godt.
Årsagen er primært overvægten af mindre konjunkturfølsomme industrier, fx medicinal, blandt de danske børsnoterede aktier.
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