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Udlandet har købt godt op
i danske aktier
Der har været solid efterspørgsel efter danske aktier
på 3 mia. kr. i maj fra udenlandske investorer. Det
var også tilfældet i de to første måneder af året,
mens udlandet solgte i marts. Samlet set har udlandet netto købt danske aktier for knap 17 mia. kr. i
den forløbne del af året.
Udlandet køber primært aktier i store selskaber
Udenlandske investorer har købt aktier i store danske virksomheder som Novo, Ørsted, Vestas og
Genmab, der tilsammen står for 19 mia. kr. af udlandets køb i den forløbne del af året. Udlandet har

omvendt netto solgt ud i andre aktier især i Danske
Bank og Mærsk for samlet 6,5 mia. kr.
Danske investorer sælger
Professionelle investorer fra forsikrings- og pensionssektoren og investeringsforeningssektoren har på
den anden side samlet set solgt danske aktier primært i Novo, Genmab og Vestas for 6,7 mia. kr. i den
forløbne del af året. Private investorer har i de samme
aktier solgt for samlet over 5 mia. kr. og købt Danske
Bank- og Mærskaktier for 3,7 mia. kr. Samlet solgte
1
private danske investorer aktier for 0,7 mia. kr.
1

Køb og salg af danske børsnoterede aktier
fordelt på sektor i 2020
Mia. kr.

Andre danske investorer har samlet solgt danske
aktier for næsten 7 mia. kr. i år. SEAS-NVE solgte
Ørstedaktier til udlandet for over 6 mia. kr. tilbage i
januar. Pandora har i maj solgt egne aktier for over
2 mia. kr. Omvendt har der været aktietilbagekøb i
Novoaktien for 3,6 mia. kr., primært i marts, svarende til værdien af godt en fjerdedel af det samlede
tilbagekøb af danske aktier.
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Anm.: Danske børsnoterede og VP-registrerede aktier. "Professionelle investorer" inkluderer den danske forsikrings- og
pensionssektor og investeringsforeningerne. "Private investorer" er opgjort inklusive enkeltmandsvirksomheder.
"Andre danskere" inkluderer primært virksomheder og
holdingselskaber samt staten og bankerne. De største salg
fra annullering af aktier er fraregnet, fx annulleringen af
Novoaktier for over 20 mia. kr. i april. Nyudstedelser kan
medføre, at køb og salg ikke helt udligner hinanden.

De danske aktier er oppe igen
De danske børsnoterede aktier har gjort comeback
efter de kraftige kursfald i februar og marts. Det er
de store danske aktier som Novo, Ørsted, Vestas og
Genmab, der især har været med til at vende investorernes afkast i 2020 fra samlet at være nede -8
pct. til og med marts til at være positivt +6 pct. til og
med maj. Udenlandske investorer har til og med maj
haft et afkast på 8 pct., mens det for indenlandske
investorer under et har været 3 pct.
KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION
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Andre danske investorer inkluderer virksomheder og holdingselskaber
og fx staten, der ejer en stor del af Ørsted.

