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Nordnet har gennemført en undersøgelse af forskelle på investeringsmønstre i de nordiske
lande i Q1 2010. I undersøgelsen indgår statistik fra Danmark, Norge, Sverige og Finland.
Blandt andet gøres der rede for forskelle 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. 310.000 konti.

Sammenfatning


Svenskerne ser i højere grad end deres nordiske broderfolk investering i værdipapirer som
en måde at spare op på, noget som afspejler sig i en meget høj andel investeringsbeviser
i de svenske porteføljer samt en meget lav belåningsgrad.



Danskerne er mest internationalt orienterede, når det gælder investering i aktier. Såvel de
danske investorer som investorer fra Sverige og Finland har investeret mere over
landegrænserne end i forrige kvartal.



Nordmændene er nordiske mestre i risiko – man holder sig til norske selskaber og topper
listen når det drejer sig om at belåne sin portefølje.
-

Når det gælder de danske private investorer, ser vi en generel tendens til en større
forsigtighed med en belåningsgrad, som ligger nogenlunde på niveau med de
svenske og finske investorers. Samtidig ser vi en større grad af investering i udlandet,
hvilket kan ses som en måde at sprede risikoen på, siger Max Gandrup, Country
General Manager Nordnet Danmark.

1. Porteføljernes sammensætning
Land (2010-03-31)
Sverige (SEK)
Norge (NOK)
Danmark (DKK)
Finland (EUR)

Kontanter

Aktier

Investeringsbeviser

12%
10%
10%
10%

57%
83%
82%
80%

31%
7%
8%
10%

Tabel 1: Fordeling mellem kontanter, aktier og investeringsbeviser i respektive land.

Beholdningen i kontanter er relativ høj og ganske ens i alle nordiske lande. En stor andel
kontanter kan tolkes som tegn på en vis forsigtighed i forhold til markedet.
Når det gælder fordelingen mellem aktier og investeringsbeviser, ser man en stor forskel på
fordelingen i Sverige og de øvrige nordiske lande.

-

Det er en udvikling som vi også er begyndt at se i Danmark, men i Sverige er det
meget udbredt at se investering på børsen som et alternativ til opsparing på en
bankkonto eller i obligationer, og for private investorer er investeringsbeviser en enkel
måde at sprede risikoen på, siger Max Gandrup, Country General Manager Nordnet
Danmark.

2. Belåning i investorernes porteføljer
Land

2010-03-31

Sverige (SEK)
Norge (NOK)
Danmark (DKK)
Finland (EUR)

3,82%
7,87%
5,23%
3,29%

Tabel 2: Belåningsgrad pr. snitdepot pr. kunde og land

Danskerne, som ellers traditionelt set har været meget mere risikovillige end svenskerne og
finnerne, er nu nede på næsten samme niveau som dem. Nordmændene er også i dette
kvartal Nordens mest risikovillige, når det gælder lån til aktier.
-

Den imponerende kursudvikling i perioden kan ses som en fortsat modreaktion på
finanskrisens kraftige kursfald. Men mange investorer er nu usikre på om stigningerne
kan fortsætte i samme takt, og det giver en helt naturlig trang til at skrue ned for
risikoniveauet, siger Max Gandrup, Country General Manager for Nordnet Danmark.

3. De mest populære aktier og investeringsbeviser
Aktier
Sverige

Norge

Danmark

Finland

Ericsson

REC

Vestas

Nokia

Astra Zeneca

Telenor

Danske Bank

TeliaSonera

Hennes & Mauritz

Statoil

DSV

Fortum

Tabel 3A: De mest populære aktier at eje i respektive land 2010-03-31

Investeringsbeviser
Sverige

Norge

Danmark

Finland

Skagen Global

Holberg Norge

Skagen Global DKK

Templeton Asian Growth Fund

Skagen Kontiki

Warren Wicklund Norge

Jyske Invest Kina

Carlson Asian Small Cap

Holberg Norden

Sydinvest BRIK

AGI China East Asia Fund
Black Rock Emerging
Europé Equity Fund

Tabel 3B: De mest populære investeringsbeviser at eje i respektive land 2010-03-31

Uanset hvilket nordisk land vi ser på, er der en særlig forkærlighed for hjemlandets selskaber.
Danskerne foretrækker Vestas, Danske Bank og DSV. I Sverige og Finland banker hjertet for de
klassiske telekom-konkurrenter Ericsson og Nokia, mens de ellers olietunge nordmænd har
clean-tech aktien Renewable Energy Corporation som deres favoritaktie.
-

Danske Bank-aktien er stadig blandt de danske private investorers favoritter, men
mange har alligevel valgt at sælge deres beholdning og inkassere en kursgevinst. Det
betyder at Vestasaktien nu har overtaget førertrøjen som den mest populære aktie,
siger Max Gandrup, Country General Manager for Nordnet Danmark.

4. Handler på andre markeder end hjemmemarkedet
Land
Sverige (SEK)
Norge (NOK)
Danmark (DKK)
Finland (EUR)

Q1 2010
17%
7%
28%
12%

Q4 2009
12%
14%
24%
8%

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

Mest populære udenlandske aktier
Sverige

Norge

Danmark

Finland

Yara International

Golden Ocean Group Ltd

Renewable Energy

Citigroup

DnB Nor Asa

Citrigroup

Questerre Energy

Renewable Energy

Seadrill Ltd

Financial Bear

DNO International

Vanguard Emerg. Mkt

Tabel 4B: De mest populære udenlandske aktier 2010-03-31

Danskerne er som sædvanligt nordiske mestre i kunsten at investere uden for landets
grænser. 28% af handlerne blev gennemført på andre børser end Københavns Fondsbørs,
hvilket er en pæn stigning i forhold til forrige kvartal. Samme tendens kan ses i Sverige, hvor
den for landet usædvanligt høje andel på 17% af handlerne blev gennemført på andre
markeder end det svenske. Hos nordmændene ser man derimod en vigende tendens. Her er
kun ca. halvt så mange handler gennemført uden for landets grænser, som i foregående
kvartal.
-

Københavns Fondsbørs er en lille børs, og det har gjort de danske private investorer
bedre til at kigge ud over landets grænser end vore nordiske broderfolk. Dermed sikrer
de danske investorer sig en spredning af porteføljen, både på forskellige brancher og
forskellige markeder, siger Max Gandrup, General Country Manager Nordnet
Danmark.

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, +45 24 29 15 00
Undersøgelsen ”Investering i Norden” bygger på statistik fra Nordnets ca. 310.000 konti i Norden.

