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Værdistigninger øger
udlandets ejerandel
af C25-aktier
2019 har været et godt år at eje C25-aktier i. Udlandets ejerandel af C25-aktier steg til 57 pct. i november, svarende til 1.426 mia. kr. Stigningen skyldes, at
udlandet har en relativ stor ejerandel af de aktier,
der har haft de største kursstigninger – især Novoaktien, hvor udlandet ejer 73 pct. Udlandets ejerandel af C25-aktier er således steget igen efter nogle år
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med nedgang. Udlandets aktier har haft en samlet
værdistigning på 282 mia. kr. Til sammenligning er
danskernes C25-aktier steget 167 mia. kr.
Værdistigningerne kommer fra få aktier
Udlandets beholdning af Novo Nordisk B-aktierne er
steget næsten 117 mia. kr. i værdi, og udlandet ejer
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nu for 522 mia. kr. Et større aktietilbagekøbsprogram er blevet afsluttet i 2019, hvilket har været med
til at reducere især danskernes beholdning af aktier,
hvorimod udlandet i mindre grad har solgt tilbage til
selskabet.
En række andre store danske børsnoterede selskaber end Novo har ligeledes bidraget med værdistigninger, især til udlandet. De kommer primært fra
aktier, hvor udlandet har en ejerandel på over 70
pct. De største stigninger kommer fra: DSV (+45 mia.
kr.), Carlsberg (+25 mia. kr.), Genmab (+25 mia. kr.)
og Vestas (+20 mia. kr.).
Danskerne har haft større tab på enkelte C25-aktier
Stigende udenlandsk ejerandel hænger også sammen med, at udlandet i mindre grad har været eksponeret over for de C25-aktier som har haft kurstab. Danske investorer har tabt 40 mia. kr. på negativ kursudvikling i enkelte aktier i 2019. Tabet er ca.
10 mia. kr. større end det tab, udlandet har haft i
C25. Årsagen er bl.a. danskernes relativt højere ejerandel i fx Danske Bank og Ambu-aktierne.
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Anm.: DSV køber schweiziske Panalpina i august 2019. 35 mia. kr.
af betalingen faldt i danske DSV-aktier til udlandet.
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C25 indekset omfatter de 25 største danske børsnoterede aktier. C25indekset afløste det tidligere C20 for de 20 største børsnoterede virksomheder i december 2017.

