
STATISTIK 

Denne udgivelse omhandler de nyeste tal i statistikken for 

'Værdipapirer', som er fra slutningen af februar 2020. Siden 

da er der sket ekstraordinært store forandringer i økonomi-

en grundet covid-19. Nationalbanken opdaterer i slutningen 

af april denne statistik med tal for marts måned. 

DANMARKS  
NATIONALBANK 2 7 .  M A R T S  2 0 2 0  

 

VÆRDIPAPIRER, FEBRUAR 2020 

Udlandet ejer over halv-
delen af de danske aktier 

Det danske børsnoterede aktiemarked udgjorde ved 

udgangen af februar måned 2.840 mia. kr.  

Udlandet ejer 54 pct. af det danske aktiemarked  

Udlandet ejer danske aktier for 1.536 mia. kr. Det er 

især aktier i de større danske selskaber, som indgår i 

C25-indekset, udlandet ejer. Aktierne i C25-indekset 

udgør 88 pct. af det samlede danske aktiemarked, 

og udlandets ejerandel er 59 pct. heraf. Udlandets 

ejerandel er endnu større for nogle enkelte aktier. 

Udlandet ejer fx over 70 pct. af Novo-, Carlsberg-, 

DSV- og Vestas-aktierne. 

Husholdninger ejer 12 pct.    

Danske husholdninger har i alt placeret 338 mia. kr. af 

deres frie midler i danske børsnoterede aktier. Her-

udover ejer de danske aktier gennem investeringsfor-

eninger. Husholdningerne foretrækker at købe dan-

ske aktier direkte, mens udenlandske aktier i altover-

vejede grad købes gennem investeringsforeninger. 

Ofte koncentrerer danskerne deres direkte aktiekøb 

på få aktier
1
 i stedet for at sprede investeringerne på 

flere aktier. Ejerskabet af enkeltaktier kan i nogle 

tilfælde være knyttet til ansættelse i det pågældende 

selskab.   

Forsikrings- og pensionsselskaberne investerer på 

vegne af danske husholdninger også i danske aktier. 

Selskaberne spreder imidlertid deres aktieinveste-

ringer internationalt og har langt større placeringer i 

udenlandske aktier end i danske.  

Staten og holdingselskaber er storaktionærer 

Holdingselskaber for store danske erhvervsvirksom-

heder, som fx Novo Holdings og A.P. Møller Hol-

dings ejer samlet set 17 pct. af markedsværdien af 

danske akter. Også den danske stat er indehaver af 

danske aktier, hvilket bl.a. omfatter en stor del af 

Ørsted-aktien. 

 

 KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

1
 Se Florentsen mfl. (2019), The aggregate cost of equity underdiversifi-

cation, The Financial Review, Volume 54, Issue 4, november. 

 Det er hovedsageligt udlandet, der ejer danske 

børsnoterede aktier 
  

 

 

 

 

Anm.: Markedsværdien af danske børsnoterede aktier ultimo 

februar fordelt på den sektor, der holder aktierne.  
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