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VÆRDIPAPIRER, NOVEMBER 2021 

Store køb af udenlandske 
værdipapirer via fonde 

Danske private investorer, dvs. lønmodtagere og pen-

sionister, har købt udenlandske værdipapirer for i alt 

79 mia. kr. siden begyndelsen af 2020. Omkring halv-

delen (38 mia. kr.) blev købt indirekte via danske inve-

steringsfonde, mens der blev købt for 22 mia. kr. 

udenlandske aktier og obligationer direkte, og for 19 

mia. kr. via udenlandske investeringsfonde. 

 

Danske private investorer har i alt købt danske og 

udenlandske værdipapirer for 105 mia. kr. i perioden. 

Der er ikke tidligere set så store køb af værdipapirer 

for privates frie midler. 

Der er investeret forholdsvist meget i udenlandske 

værdipapirer. Danske private investorer har siden be-

gyndelsen af 2020 investeret ca. 3 ud af 4 kroner i 

udenlandske værdipapirer. De udenlandske værdipa-

pirer udgør 40 pct. af deres samlede beholdning af 

værdipapirer på 1.104 mia. kr. ved udgangen af no-

vember. 

 
Spredning i porteføljen via investeringsfonde 

Ved at købe investeringsforeningsbeviser kan investo-

ren opnå en diversificeret portefølje og dermed be-

grænse sin risiko uden at skulle købe mange forskel-

lige værdipapirer. Samtidig opnår investoren en be-

sparelse, fordi der kun skal betales kurtage for købet 

af ét værdipapir. Til gengæld betaler investoren et lø-

bende bidrag til at dække fondens omkostninger. 

Disse bidrag er forholdsvist små i passivt forvaltede 

investeringsfonde. 

 

Største køb af danske og udenlandske aktier 

De mest populære køb blandt de udenlandske værdi-

papirer, enten direkte eller via fonde, var Microsoft, 

SAS, Apple, Norwegian og Meta Platforms (tidligere 

Facebook), mens det var Ørsted, Danske Bank, Bava-

rian Nordic, Tryg og BI Erhvervsejendomme blandt de 

danske. Samlet set har danske private investorer købt 

for 15 mia. kr. af disse aktier siden begyndelsen af 

2020. 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Danske private investorers samlede køb af 

værdipapirer siden begyndelsen af 2020 
  

 

    

 

 

Anm.: Figuren viser privates akkumulerede nettokøb af danske 

og udenlandske værdipapirer siden begyndelsen af 2020.  

Kategorien ”Danske” indeholder også de investeringsfor-

eningsbeviser, som danske investeringsfonde har købt, så-

kaldte ”fund of funds”. Disse er ikke opdelt på hhv. danske 

og udenlandske værdipapirer. De udgør 17 af de 26 mia. 

kr. Tilsvarende kan der også være underliggende danske 

værdipapirer i kategorien ”Udl. fonde”. Find figurdata her 

(link). 
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