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VÆRDIPAPIRER, DECEMBER 2020 

Usvækket udenlandsk  
interesse for danske aktier  

Udenlandske investorers ejerandel af børsnoterede 

danske aktier steg fra 53 pct. til 55 pct. i 2020, hvor 

værdien af det danske aktiemarked steg til 3.733 

mia. kr. 

Størst appetit på danske C25-aktier 

Udenlandske investorer ejer hovedsageligt aktier i 

selskaber, som indgår i det danske C25-indeks. Over 

halvdelen af deres portefølje af danske aktier er pla-

ceret i blot fire selskaber: Novo Nordisk, Vestas, Ør-

sted og DSV Panalpina. 

I løbet af 2020 købte udenlandske investorer danske 

aktier for 22 mia. kr. Det er primært køb i store sel-

skaber som Ørsted (8 mia. kr.) og Genmab (6 mia. 

kr.), men investorerne købte også aktier i selskaber 

uden for C25, bl.a. NKT og ChemoMetec.  

Private investorer har købt danske bankaktier  

Private investorer har placeret knap 300 mia. kr. af 

deres frie midler i danske børsnoterede aktier. I 2020 

købte de særligt aktier i Danske Bank for 2 mia. kr., 

hvorimod de bl.a. solgte aktier i Vestas. Private inve-

storers samlede nettokøb for 2020 var tæt på nul.   

De institutionelle investorer, dvs. forsikrings- og 

pensionsselskaber samt investeringsforeninger, ejer 

en stabil andel på 6 pct. af det danske aktiemarked. 

Disse investorer spreder deres investeringer og har 

derfor en større andel investeret i udenlandske akti-

er. 

Holdingselskaber dækker bl.a. over Novo Holdings 

og A.P. Møller Holding. Samlet ejer holdingselska-

berne danske aktier for 552 mia. kr., primært i få og 

store selskaber. Den danske stat ejer også danske 

aktier, hvoraf hovedparten er i Ørsted. 

Højt afkast på danske aktier i 2020  

For andet år i streg gav danske aktier et tocifret af-

kast. Udenlandske investorer fik med 32 pct. et høje-

re afkast end de indenlandske. Private investorer fik 

et afkast på 29,8 pct., mens institutionelle investorer 

klarede sig bedst igennem 2020 med et afkast på 

32,4 pct.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATON 

 Udlandet ejer 55 pct. af det danske aktiemarked   

 

 

 

 

Anm.: Markedsværdien for danske børsnoterede aktier. Private 

dækker over lønmodtagere og pensionister. Institutionelle 

dækker over forsikrings- og pensionsselskaber samt inve-

steringsforeninger. Staten er inkl. statslige fonde. 
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