
       

 

 

Investering i Norden  
Nordnet Market Outlook, Q4 2011 

 

 

Nordnet har undersøgt forskellene på investering, opsparing og aktiehandel i de nordiske lande. I 

undersøgelsen anvendes statistik fra Danmark, Norge, Sverige og Finland fra fjerde kvartal 2011. 

 

Undersøgelsen viser blandt andet, hvor høj belåningen er, hvilke aktier og investeringsbeviser, som de 

private investorer har investeret i, samt hvor stor en andel af opsparingen, som er placeret i kontanter, 

aktier og investeringsbeviser. Undersøgelsen baseres på statistik fra Nordnets ca. 405.000 depoter i 

perioden oktober til december 2011. 

 

Sammenfatning 

 Danskernes handel i udlandet er steget kraftigt, og hele 43% af handlerne gennemføres på 

udenlandske børser.  

 Vestas er den mest populære udenlandske aktie hos de finske investorer, og hos de svenske er det 

den næstmest populære udenlandske aktie. 

 Belåningen er faldet i forhold til forrige kvartal, og andelen kontanter i porteføljerne ligger en anelse 

højere. Nordmændene beholder etiketten som Nordens mest risikovillige med den største 

porteføljebelåning.  

 Danmark er det eneste land, hvor andelen af kontanter i porteføljen øger i perioden. 

 

1. Porteføljernes sammensætning 

 

Land (31-12-2011) Kontanter Aktier Investeringsbeviser 

Sverige 14% (15%) 58% (58%) 28% (27%) 

Norge 14% (17%) 77% (75%) 9% (8%) 

Danmark 17% (16%) 74% (75%) 9% (9%) 

Finland 13% (13%) 87% (87%) 0,4% (0,4%) 

      

Tabel 1: Fordeling mellem kontanter, aktier og investeringsbeviser i respektive land. Procentsats inden for parantes 

viser tilsvarende andel ved forrige kvartals afslutning. 

 

Andelen af kontanter er nogenlunde ligeligt fordelt mellem de nordiske nabolande. De risikovillige 

nordmænd har mindsket deres andel mest – et tegn på større tiltro til markedet end i de øvrige lande. 

Danmark er det eneste land, hvor andelen af kontanter øger i perioden. 

  

Aktier fortsætter med at dominere porteføljerne i alle lande. I Finland finder man den højeste andel 

aktier, her udgør aktier hele 87% af opsparingen.  

 

Investeringsbeviser er stadig mest populære i Sverige, hvor hele 28% af opsparingen er placeret i 

investeringsbeviser. Tilsvarende tal i Danmark og Norge ligger på 9% og i Finland på under en halv 

procent.  

 



       

 

- En usædvanligt høj del af de privates opsparing hos Nordnet ligger i kontanter lige nu. Det ville 

være fristende at tilskrive dette, at vi for godt et år siden introducerede en klassisk 

opsparingskonto, men jeg er overbevist om, at det nærmere skyldes gældskrisen og den store 

usikkerhed i markedet, den har medført.  De private investorer har kort sagt placeret en stor del 

af deres opsparing på sidelinjen og afventer bedre tider, inden de foretager nye investeringer i 

aktiemarkedet, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark.  

 

2. Belåning af aktier hos de private investorer 

 

Land 31-12-2011 30-09-2011 

Sverige (SEK) 2,81% 3,49% 

Norge (NOK) 6,07% 6,37% 

Danmark (DKK) 5,49% 6,28% 

Finland (EUR) 3,16% 3,09% 

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

 

De danske investorer hos Nordnet har sænket deres belåning i det seneste kvartal sammenlignet med 

forrige kvartal fra 6,28% til 5,49%. Dermed er afstanden til Nordens mest risikovillige investorer, 

nordmændene, blevet større. Svenskerne og finnerne er generelt mere forsigtige, og i dette kvartal har 

svenskerne taget pladsen som de mindst belånede blandt de nordiske investorer hos Nordnet, mens 

Finnerne er det eneste folk som ikke har sænket deres belåning. 

 

- Danskerne lægger i dette kvartal større afstand til ”Nordens cowboys”, nordmændene, men vi 

er stadig blandt de mest risikovillige i Norden. Svenskerne har nu den laveste belåning i Norden, 

noget som måske kan ses som et tegn på usikkerhed i forhold til om den stærke svenske 

økonomi kan fortsætte med at klare sig bedre end de fleste øvrige europæiske økonomier, 

siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark. 

 
 

3. De mest populære aktier og investeringsbeviser 

 

Aktier 

Sverige Norge Danmark Finland 

H&M REC  Vestas Nokia 

Ericsson Statoil Danske Bank Fortum 

Volvo Norsk Hydro Novo Nordisk Sampo 

    

Tabel 3: De mest populære aktier at eje i respektive land 31-12-2011 

 

I samtlige nordiske lande foretrækker man hjemmemarkedets aktier, med højt profilerede selskaber i 

toppen. I Danmark og Norge satser man på alternativ energi, hhv. Vestas og REC, i Sverige er det H&M 

som er den mest populære aktie, og i Finland har Nokia stadig en førsteplads. 

 

- Det er helt naturligt og som udgangspunkt fornuftigt, at man som eksempelvis dansker fokuserer 

på det danske marked – for hvem har en bedre forståelse af danske selskaber end danskere? 

Samtidig skal man også passe på, at man ikke forelsker sig så meget i et lokalt selskab, at man 

fravælger alternativer, bare fordi de har hovedkontor i udlandet. Vestas, Ericsson og Nokia er 

eksempler på aktier, som har skuffet fælt, men som alligevel bliver ved med at være favoritter i 

deres hjemlande, siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark. 



       

 

Investeringsbeviser 

Sverige Norge Danmark Finland 

Skagen Global Holberg Norge Skagen KonTiki Evli Euro Likvidi 

 

Skagen KonTiki 

 

Warren Wicklund Norge 

 

Sydinvest Brik 

 

Templeton Asia Growth Fund 

 

Lannebo Småbolag Holberg Likviditet Jyske Invest Kina Skagen Global 

    

Tabel 4: De mest populære investeringsbeviser at eje i respektive land 31-12- 2011 

 

 

Når det gælder investeringsbeviser, har Skagen KonTiki indtaget førstepladsen med Sydinvest BRIK og 

Jyske Invest Kina på de efterfølgende pladser. I Norge og Finland har nogle obligationsafdelinger 

fundet vej til top tre, mens man i Sverige har Skagen Fondene på to af de tre topplaceringer.  

 

 

-  Danskerne bruger stadig for en stor dels vedkommende investeringsforeninger til at nå de mere 

eksotiske markeder. Samme tendens finder man i de øvrige nordiske lande, men der ser man 

dog også, at lidt mindre eksotiske afdelinger kan nå toppen. Jeg tror også, at vi med tiden vil se 

en lignende udvikling herhjemme, siger Max Gandrup. 

 

 

4. Handler på andre markeder end hjemmemarkedet  

Land Q4 2011 Q3 2011 

Sverige (SEK) 12% 9% 

Norge (NOK) 11% 10% 

Danmark (DKK) 43% 32% 

Finland (EUR) 9% 14% 

     
Tabel 5: Procentdel af handler gennemført via Nordnet på andre børser end hjemmemarkedernes. 

 

Mest handlede udenlandske aktier 

Sverige Norge Danmark Finland 

Northland Resources Apple Trina Solar Vestas 

Vestas Hansen Natural Vostok Nordic Mining 

DNO International NU Skin Enterprises Wells Fargo Bank of America 

    
Tabel 6: De mest populære udenlandske aktier i perioden 

 

Blandt de private investorer hos Nordnet er danskerne nordiske mestre i international handel. Hele 43% 

af danskernes handler gennemføres på en udenlandsk børs, hvilket er det højeste niveau nogensinde. 

De mest handlede udenlandske aktier er den kinesiske solcelleproducent Trina Solar, Vostok Nafta, som 

primært investerer i Rusland, samt amerikanske Wells Fargo.  

 

- At vi danskere er så åbne for at investere på andre markeder skyldes formentlig, at Københavns 

Fondsbørs er Nordens mindste – der er ganske enkelt et behov for at supplere med aktier fra 

andre brancher, end dem som er repræsenteret på vores egen børs. Samtidig har der i 

medierne på det seneste været en del fokus på, at man bør sprede sine investeringer på flere 

markeder og typer af værdipapirer for at håndtere sin risiko, siger Max Gandrup, landechef for 

Nordnet i Danmark. 



       

 

 

Danske Vestas er ikke kun en populær aktie i Danmark, i Finland er det den mest handlede aktie, og i 

Sverige den næstmest. I Norge har Apple indtaget førstepladsen på listen over de mest handlede 

udenlandske aktier. 

 

- Selvom Vestas-aktien i de seneste måneder har haft en skuffende udvikling, skal man ikke 

glemme, at selskabet stadig er blandt verdens førende vindmølleproducenter. Samtidig er det 

en særdeles likvid og volatil aktie, som derfor også er interessant for meget aktive investorer, 

siger Max Gandrup, landechef for Nordnet i Danmark. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic 

region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet 

AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with 

about 405,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, 

www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi 

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 eller +45 24 29 15 00 

 

Undersøgelsen ”Investering i Norden” bygger på statistik fra Nordnets ca. 405.000 konti i Norden. 

http://www.nordnet.se/
http://www.nordnet.no/
http://www.nordnet.dk/
http://www.nordnet.fi/

