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VÆRDIPAPIRER, JUNI 2020 

Danskerne har 796 mia. kr. 
investeret i værdipapirer 

Private danske investorer ejer samlet set værdipapirer 

for 796 mia. kr. ved udgangen af juni 2020. Det er 

værdipapirer, som danskerne holder gennem banker 

og handelsplatforme, enten i form af frie midler eller i 

individuelle pensionsdepoter. Herudover ejer dan-

skerne betydelige værdipapirbeholdninger gennem 

arbejdsmarkedspensionerne.  

211 mia. kr. i selvforvaltede pensionsdepoter 

Danskere har muligheden for selv at oprette en indi-

viduel pensionsopsparing i pensionsdepoter fx som 

supplement til deres arbejdsmarkedspensionsopspa-

ring.
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 Gennem pensionsdepotet er det muligt selv at 

forvalte, hvilke værdipapirer den individuelle pensi-

onsopsparing er placeret i. Ved udgangen af juni var 

der samlet set investeret 211 mia. kr. i individuelle 

pensionsdepoter. Til sammenligning udgør opsparin-

gen via arbejdsmarkedspensioner 3.626 mia. kr. 

Investeringsforeningsbeviser i pensionsdepoter 

Danske investeringsforeningsbeviser udgør, med 64 

pct., størstedelen af værdipapirerne i danskernes 

individuelle pensionsdepoter. Gennem investerings-

foreninger er det forholdsvis nemt at opnå en bred 

porteføljesammensætning af værdipapirer, uden at 

man som investor behøver et stort kendskab til de 

enkelte papirer.  

 

Derudover udgør danske og udenlandske aktier til-

sammen 34 pct. af pensionsdepoterne, hvoraf den 

største enkeltaktie er Novo Nordisk-aktien, efterfulgt 

af Vestas og Genmab. 

Flere håndplukkede aktier blandt frie midler  
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Af danskernes frie midler er 586 mia. kr. investeret i 

værdipapirer ved udgangen af juni 2020. I forhold til 

de individuelle pensionsdepoter er en større andel 

(45 pct.) anbragt i danske og udenlandske i aktier. 

Det peger på, at man påtager sig mere risiko i place-

ringen af frie midler sammenlignet med pensionsde-

poterne.  

Størstedelen af aktierne udgøres af danske aktier. 

Private investorer investerer ofte i aktier fra deres 

hjemland (såkaldt home bias), som man typisk har 

større kendskab til. Blandt danskernes frie midler er 

de største danske enkeltaktier Novo Nordisk, Colo-

plast og Ambu. De største udenlandske enkeltaktier 

er Nordea, Apple og Amazon.  
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   En arbejdsmarkedspension er en pensionsaftale, der er oprettet som en del 

af de løn- og ansættelsesvilkår, som den ansatte har indgået med sin ar-

bejdsgiver. Individelle pensionsopsparinger er en frivilligt oprettet pensi-

onsordning gennem et pensionsdepot. 

 Private danske investorer ejer værdipapirer for  

796 mia. kr. placeret i frie midler og individuelle 

pensionsdepoter 

  

 

   

 

 

Anm.: Private danske investorers samlede investeringer i værdipa-

pirer via frie midler eller placeret i pensionsdepoter gennem 

banker og handelsplatforme. Private danskere dækker over 

lønmodtagere mv. Opgørelsen inkluderer ikke, hvad dan-

skerne ejer gennem deres arbejdsmarkedspensioner. 
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