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Nordnet har undersøgt forskellene på investeringsmønstre i de nordiske lande i tredje kvartal. I 

undersøgelsen indgår statistik fra Danmark, Norge, Sverige og Finland. Blandt andet kan man se 
udviklingen i udlån til investeringer, forholdet mellem kontanter og investerede midler i beholdningen 

samt hvilke aktier som private investorer i de forskellige lande har investeret i. Undersøgelsen 
baseres på statistik fra Nordnets ca. 300.000 kunder, inklusive kunder fra finske eQ-Bank, som 

Nordnet opkøbte i 2009.  
 

Sammenfatning 
 

• Danskere og nordmænd har de højest belånede porteføljer. De danske udlån til investeringer er i 
perioden samtidig steget med 29%. 

• Andelen kontanter i porteføljerne har mindsket i perioden, og er i stedet blevet erstattet af aktier, 
fonde/investeringsbeviser og andre værdipapirer. Danskere og nordmænd har de klart højeste 

investeringsgrader i Norden. 

• Danskerne er stadig det folk som er mest åbne for handel på andre markeder end sit eget. Dog 
ser man nu en markant nedgang i de udenlandske investeringer i forhold til tidligere. 

• Børserne i Danmark, Norge og Sverige steg i perioden, omend mindre end i den foregående 
periode. 

1. Øgede lån til aktiekøb 

Inden for belåning har danskerne øget sin belåning kraftigt i det seneste kvartal, og vi nærmer os nu 
det norske niveau. De svenske og finske investorer er betydeligt mere forsigtige når det gælder at 

tage lån til investering i aktier og andre værdipapirer. I den forbindelse bør man være opmærksom på 
at belåning af aktier ikke er det samme hos en internetmægler som i en bank. I banken kan man få et 

aktielån med sikkerhed i f.eks. sit hus, og derefter investere i samtlige aktier uanset risiko. 
Internetmæglerne tilbyder derimod udelukkende aktielån med aktierne som sikkerhed. Derudover 

risikovurderer internetmæglerne samtlige aktier som kunderne kan belåne, hvilket betyder at en lang 



 

række aktier med meget høj risiko slet ikke kan belånes.   

 
Land 31-07-2009 31-10-2009 Ændring i % 

Sverige (SEK) 4% 4% 0% 
Norge (NOK) 10% 11% +10% 
Danmark (DKK) 7% 9% +29% 
Finland (EUR) 2% 3% +50% 
      2009-04-30   

Tabel 1: Belåningsgrad pr. snitdepot pr. kunde og land 
 
”De stigende børser har medført en øge  optimisme og risikovil ighed blandt de private investorer, og 
vi har i løbet af året set en stor stigning i vores udlån til aktieinvesteringer”, siger Max Gandrup, 
landechef for Nordne  Danmark, og tilføjer: ”De f este private inves orer, som belåner sine 
aktieporte øljer, er ak ive investorer, som generelt har godt styr på markedsudviklingen, så de hurtigt 
kan reagere ved kurs ald”.  
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2. Investorernes andel kontanter i depotet 
I Danmark og Norge har investorerne den laveste andel kontanter i sine depoter, og i Finland er 

andelen den højeste. Det er værd at notere sig, at investorerne i alle nordiske lande kraftigt har 
mindsket sin andel i kontanter, mens Danmark udmærker sig med et fald på 50%. 

 
Land 31-07-2009 31-10-2009 Ændring i % 

Sverige (SEK) 12% 10% -17% 
Norge (NOK) 9% 5% -45% 
Danmark (DKK) 10% 5% -50% 
Finland (EUR) 14% 12% -14% 
           

Tabel 2: Andelen kontanter i respektive land 
 
”  takt med de stigende aktiekurser er usikkerheden for mange investorer forsvundet, og en pæn de
af kapita en, som tidligere var p aceret på sidelinjen er nu at er investeret i aktiemarkede ”, siger Max 
Gandrup, landechef for Nordnet Danmark 
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3. De mest populære aktier at eje for privatpersoner 
 
I Danmark troner Danske Bank-aktien på førstepladsen som den mest populære aktie blandt private 

investorer, mens vinderen i Finland ikke så overraskende er Nokia. Også i de øvrige nordiske lande er 
det de hjemlige aktier som ligger i top, i Norge er Renewable Energy favorit, og i Sverige er det 
Ericsson.  

 

Sverige Norge Danmark Finland 

Ericsson REC Danske Bank Nokia 
AstraZeneca Statoil Vestas Wind System TeliaSonera 

H&M Telenor Carlsberg Neste Oil 
        

Tabel 3: De mest populære aktier i respektive land 31-10-2009 



       

 
”Lidt overraskende er de  Danske Bank aktien, der ligger i de f este af vores kunders ak eporte øljer, 
men jeg mistænker at de d ast ske kurs ald i starten af året lokkede mange kunder til et spekulativt 
opkøb i aktien. Se vom Vestas Wind Sys em, som normalt om a es som de privates favoritaktie, er 
henvist til en andenplads i antallet af kunder, som ejer aktien, er de enkelte kunders investeringer dog 
større i Vestas, som er på en førsteplads, når man kigger på de to a e værdier, der er investeret”  
siger Max Gandrup.   
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4. Handler på andre markeder end hjemmemarkedet 
 
24 procent af danskernes handler er i perioden gennemført på en anden børs end Københavns 
Fondsbørs. Det er en kraftig nedgang fra forrige kvartal, men stadig en nordisk topplacering. 

Nordmændene og svenskerne handler i stigende grad på børser uden for hjemlandet, mens fald ses i 
Finland. 
Land Maj-juli Aug-okt 
Sverige (SEK) 9% 12% 
Norge (NOK) 10% 14% 
Danmark (DKK) 33% 24% 
Finland (EUR) 12% 8% 
       

Tabel 4: Procentdel af handler gennemført via Nordnet på andre børser end hjemmemarkedernes. 
 

”Danskerne er stadig de mest internationalt orienterede af Nordne s kunder. Dog kan vi se at f ere og 
ere af vore danske kunder er helt nye investorer, og har man ikke den store erfaring med 

investering, er det almindeligt – og meget fornuftigt – at man holder sig til selskaber man i forvejen 
kender og har tillid til”, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet Danmark. 
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5. Porteføljernes værdiudvikling tredje kvartal 2009 
 

Efter et år med store fald i 2008 har de nordiske børser i 2009 haft en positiv udvikling, til gavn for de 

private investorer. Danskerne har øget deres depotværdi mest af alle i tredje kvartal, med 15%, mens 

svenskerne har øget deres med 12%.  

Land 2009-07-31 2009-10-31 Ændring i % 

Sverige (SEK) 209 900 235 604 +12% 

Norge (NOK) 139 512 147 347 +5,5% 

Danmark (DKK) 145 038 167 475 +15% 

Finland (EUR)  N/A 46 423 +N/A* 
           

Tabel 5: Snitdepotværdi pr. kunde i de nordiske lande i lokal valuta. *Udviklingen i Finland er ikke sammenlignelig med forrige 
kvartal grundet opkøbet af eQ-Bank. 
   
 

”Den øgede depotværdi skyldes ikke kun at danskerne er blevet bedre til at investere, men også at flere nu 
tør bevæge sig ud på aktiemarkedet igen. Til vores store overraskelse betød finanskrisen en hidtil uset 
stigning i tilstrømningen af kunder, og man ser at disse kunder nu er begyndt at investere på børsen”, siger 

Max Gandrup, landechef for Nordnet Danmark. 

The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private investors and companies within share trading, 
mutual fund investments and pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on the Stockholm Stock 

Exchange. Nordnet Bank AB is the leading Internet broker in the Nordic region with about 300 000 accounts in Sweden, 
Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, 

www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu. 
 



 

6. Børsernes udvikling i tredje kvartal 
 
Land August-oktober 

Sverige (OMXS30) +7% 
Norge (OBX) +8% 
Danmark (OMXC20) +4% 
Finland (OMXH25) +5,5% 
     

Tabel 6: Udviklingen i kendte børsindeks i Danmark, Norge, Sverige og Finland. 
 
 

  
 

 
 
 

 

Nordnet Market Outlook viser trends for samt opfattelser om de finansielle markeder og bygger på undersøgelser og 

interview. Publikationen udgives af Nordnet Bank.  

 

For mere information, kontakt landechef Max Gandrup, +46 709-89 00 71 

 
Undersøgelsen ”Investering i Norden” bygger på statistik fra Nordnets ca. 300.000 kunder i Norden.  
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