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VÆRDIPAPIRER, SEPTEMBER 2021 

Udlandets ejerandel af  
danske aktier er vokset 

Værdien af udenlandske investorers beholdning af 

danske børsnoterede aktier er siden årsskiftet steget 

med 412 mia. kr. til 2.453 mia. kr. Det meste af stig-

ningen skyldes værdistigninger, men udlandet købte 

også danske aktier for 42 mia. kr. Udlandets ejeran-

del i børsnoterede danske aktier er dermed steget 

fra 55 pct. ved årsskiftet til 57 pct. i september.  

Udlandet er mest interesseret i store selskaber 

Udenlandske investorer ejer hovedsageligt aktier i 

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

halvdelen af deres danske aktieportefølje er placeret 

i blot fire selskaber: Novo Nordisk, DSV Panalpina, 

Vestas og Genmab. Her ejer de udenlandske investo-

rer over 75 pct.  

I den forløbne del af 2021 har udenlandske investo-

rer købt danske aktier for 42 mia. kr. Det er mere, 

end indenlandske investorer har solgt. Forskellen 

mellem udenlandske køb og indenlandske salg skyl-

des, at der er blevet udstedt nye aktier. For eksem-

pel udstedte Tryg nye aktier for 37 mia. kr. i marts. 

De udenlandske investorer har primært købt i store 

selskaber som DSV Panalpina (22 mia. kr.), Tryg (18 

mia. kr.) og Vestas (10 mia. kr.). Købet i DSV Panal-

pina afspejler i høj grad, at DSV Panalpina opkøbte 

en del af et kuwaitisk selskab med egne aktier. 

Selskaber tilbagekøber egne aktier 

De udenlandske investorer solgte derimod aktier i 

Novo Nordisk (6 mia. kr.), APM (2 mia. kr.) og Carls-

berg (2 mia. kr.). Indenlandske investorer under ét 

har også solgt disse aktier. Det samlede salg af ak-

tier fra både udenlandske og indenlandske investo-

rer afspejler, at antallet af aktier i disse selskaber er 

blevet reduceret, fordi selskaberne har tilbagekøbt 

og annulleret egne aktier for at aflønne deres aktio-

nærer. Ved tilbagekøb reduceres antallet af udstedte 

aktier, og det øger isoleret set kursen på de reste-

rende aktier. Aktionærerne vil derfor opnå en kurs-

gevinst ved tilbagekøbet. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Udlandet ejer mere af det danske aktiemarked   

 

 

 

 

Anm.: Markedsværdien for danske børsnoterede aktier. Private 

dækker over lønmodtagere og pensionister. Institutionelle 

dækker over forsikrings- og pensionsselskaber samt 

investeringsforeninger. Staten er inkl. statslige fonde. Find 

figurdata her (link). 

 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2018 2019 2020 2021

Udlandet Holding Private Institutionelle Staten Øvrige

Mia. kr.

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Vaerdipapirer-20211028.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/V%C3%A6rdipapirstatistik/20211028_STATISTIK_figurdata.xlsx

