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VÆRDIPAPIRER, MAJ 2019 

Danskerne investerer i  
udlandet via foreninger 

Private danskere havde placeret 463 mia. kr. af deres 

frie midler i værdipapirer ved udgangen af maj 

2019.1 Heraf er 207 mia. kr. placeret i danske investe-

ringsforeningsbeviser. Når man køber et bevis i en 

investeringsforening, ejer man en del af foreningens 

værdipapirer. Ved at undersøge, hvad private dan-

skere ejer igennem investeringsforeninger, får man 

et mere præcist billede af hvilke værdipapirer, de 

investerer i, jf. figuren. 

 Danskerne vælger selv danske aktier og  

investerer i udlandet via foreninger 

  

 

 

 

 

Anm.: Danske lønmodtageres beholdning af værdipapirer for frie 

midler. Data er for maj 2019. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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 "Private danskere" dækker over lønmodtagere. Betegnelsen "frie mid-

ler" er anvendt, da værdipapirer i pensionsdepoter er udeladt. 

157 mia. kr. i udenlandske papirer  

I alt ejer danskerne udenlandske værdipapirer for 

157 mia. kr. En stor del, 90 mia. kr., er ejet via inve-

steringsforeninger. Årsagen kan være, at investe-

ringsforeninger gør det nemt at opnå en bred porte-

følje af udenlandske papirer, uden at man behøver 

et stort kendskab til den enkelte virksomhed. Dan-

skerne har i alt investeret cirka 89 mia. kr. i uden-

landske aktier. Hele 38 mia. er investeret i amerikan-

ske aktier, som suverænt er det land, danskerne in-

vesterer mest i. 

Danskerne vælger selv danske aktier 

Danskerne har i alt placeret 177 mia. kr. i det danske 

aktiemarked. Det er normalt, at investorer primært 

investerer i aktier fra deres hjemland disse (såkaldt 

home bias), bl.a. fordi man typisk har større kend-

skab til. Danskerne har investeret 167 mia. kr. direkte 

i danske aktier og foretrækker derfor selv at udvæl-

ge dem. Kun 10 mia. kr. er placeret i danske aktier 

igennem investeringsforeninger. Omvendt foretræk-

ker danskerne at købe realkreditobligationer igen-

nem investeringsforeninger. 

Funds of funds 

Nogle af investeringsforeningerne ejer selv investe-

ringsforeningsbeviser(funds of funds). Idéen med 

denne konstruktion er, at foreninger kan trække på 

andres investeringsekspertise, fx fra udlandet. Det 

kan også give større spredning. Til gengæld kan 

omkostningerne være højere for kunden. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2019/Vaerdipapirer-20190709.aspx

