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Højt afkast i 2019
Danske børsnoterede aktier gav et afkast på 29,1
pct. i 2019. Det er det største siden 2015. På det
danske obligationsmarked var afkastet 2,2 pct., hvilket er det største siden 2016. Stigningerne i afkastet
skyldes kursgevinster. Det danske aktie- og obligationsmarked havde ved udgangen af 2019 en markedsværdi på hhv. 2.938 mia. kr. og 4.216 mia. kr.
De mest omsatte aktier dominerer
De 25 mest omsatte aktier, C25-aktierne, udgør ca.
88 pct. af hele det danske aktiemarked og havde et
samlet afkast på 28,8 pct. i 2019. Blandt de 25 aktier
var top fem afkastprocent på DSV (78,6 pct.),
Simcorp (72,3 pct.), Ørsted (61 pct.), Carlsberg (46,9
pct.) og Genmab (39,1 pct.).

Udenlandske investorer ejer 57,6 pct. af C25-aktierne
og fik et afkast på 30,9 pct., hvilket er større end
danske investorers afkast på 26,1 pct. Staten blev
den helt store vinder blandt danske investorer med
et afkast på 52,4 pct. Statens aktieportefølje består i
høj grad af Ørsted-aktier.
Kursgevinst på fastforrentede obligationer
For obligationerne var det særligt fastforrentede
obligationer, som gav et højt afkast. Fastforrentede
obligationer udgør 2.206 mia. kr. og havde et afkast
på 4,1 pct. i 2019. Det er det største i tre år, hvilket
primært skyldes kursgevinster i forbindelse med faldet i de lange renter. Fastforrentede realkreditobligationer med en løbetid på 30 år står for halvdelen
af det fastforrentede obligationsmarked.
Forsikrings- og pensionssektoren er den sektor, som
1
fik det største afkast på obligationer. Afkastet var
3,5 pct. Heraf gav de fastforrentede obligationer et
afkast på 5,3 pct. Sektoren ejer 31 pct. af alle obligationer og 39,4 pct. af de fastforrentede obligationer.
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Anm.: Data er baseret på børsnoterede og VP-registrerede danske aktier og obligationer. Afkast indeholder udbytte- og
rentebetalinger samt kursstigninger. Kursstigninger i danske obligationer er fratrukket løbetidsforkortende renter,
som indgår i renteafkastet.
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Forsikrings- og pensionssektoren, inklusive deres danske investeringsforeninger. Udover obligationer har sektoren også rentederivater, der
gav højt afkast i 2019. Rentederivater defineres ikke som et værdipapir.

