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Leder

Erik Møller
Direktør
Formueplejeselskaberne

“Investors should quit trading !”
Warren Buffett, verdens bedste investor gennem 25 år

Ti
Till grin
for Deres egne penge..?
Sjældent har erhvervslivet og specielt den finansielle sektor været udsat for så meget spotlys som i disse år – og med
god grund.

Sammenblanding af interesser

Først var der aktieanalytikernes fuldstændigt utroværdige
og naive fremstilling af indtjeningsmulighederne i ”The
New Economy” op til Nasdaqkrakket i marts 2000.
Så var der sammenblandingen af interesser mellem corporate finance-afdelingerne, som lever af børsintroduktionerne og børsmægler-afdelingerne, som lever af at få folk
til at skifte mening.

Enron og optioner

Senest har vi - forhåbentlig – nået toppen med afsløringen
af energiselskabet Enrons regnskabsprincipper. Investorer
og alle de ansattes pensionsmidler er væk – og samtidig er
ledelsen tæt på at være milliardærer.
Den amerikanske nationalbankdirektør, Alan Greenspan, har i en netop
afholdt kongreshøring taget afstand
fra den meget udbredte optionsaflønning på direktionsniveau, som også
foregik i Enron, fordi det skaber et
usundt incitament for ledelsen til at
skabe aktiebobler. Hvis ledelsen informerer og taler fremtidsmulighederne
op, og hvis man er i stand til at skabe
medieinteresse om en aktie eller om
Nationalbankdirektør
en
branche og hvis reaktionen er en
Alan Greenspan
– midlertidigt - stærkt stigende aktiekurs, kan man dermed mangedoble værdien af sin aktieoption – uden at selskabet har givet større overskud.

Spekulation er igen et værdiladet ord

James Tobin, Nobelpristager i økonomi, som netop er død
84 år gammel, oplevede at se sin gamle tese, Tobin-skatten

på valuta, få en renæssance, fordi der
er stadigt mere fokus på, hvad der foregår i den finansielle sektor, hvor de spekulative valutabevægelser nu udgør
98% af valutahandlen – og kun 2%
stammer fra vareudveksling. Der stilles stadig større spørgsmål ved de sofistikerede finansielle markeders værdiskabelse for samfundet.

Ude af proportion

Nobelpristager i økonomi
James Tobin

Verden bedste investor, Warren Buffett, har i de seneste 2
årsrapporter gjort opmærksom på, at omkostningerne ved
at investere i aktier helt er løbet fra den faktiske indtjening
på aktiemarkederne.
Han har opgjort, at indtjeningen i de 500 største amerikanske virksomheder i 1998 udgjorde 2.800 mia. kr.
Omsætningen på de amerikanske aktiebørser samme år
gav anledning til 850 mia. kr. i investeringsomkostninger
(kurtage og kursspread.)
Med andre ord gik hele 30% af virksomhedsindtjeningen i USA op i handelsomkostninger. Man plejer at sige,
at dealeren er den dråbe olie, der skal til, for at det kører
rundt. Men med en omkostning
ved handel med aktier på 4 mia.
kr. hver arbejdsdag i USA alene,
må det give anledning til nogen
overvejelse.

Verdens bedste investor
Warren Buffett
FORMUEMAGASIN
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Leder

Returkommission – krav om åbenhed
En engelsk regeringskommission har også sat fokus på handelsomkostningernes omfang. Kommissionen har anslået,
at alene aktiekurtagen i Europa udgør 400 mia. kr. p.a.
Man har sat specielt fokus på den omsætning, der er drevet af returkommission. Det normale i formueforvaltningsbranchen er, at kunden betaler ”normal” kurtage, men at
manageren får 25-75% af kurtagen refunderet hos banken
eller børsmægleren som returkommission. Dermed kan
manageren - ikke kun børsmægleren - have større indtjening ved at generere omsætning frem for overskud.
Kommissionen har derfor foreslået, at alle oplysninger
om returkommissioner skal lægges frem for kunden, uanset om der er tale om en investeringsforening, pensionskasse eller individuelle depoter.

30% af afkastet op i den blå luft

Den engelske regerings interesse har primært ligget i at sikre, at de kommende store pensionsårgange skal sikres den
bedst mulige forrentning af deres opsparing – ellers ender
aben jo igen som en samfundsopgave.
Med udgangspunkt i Warren Buffetts beregninger, så
udgør handelsomkostninger ca. 30% af indtjeningen.
Blandt professionelle aktører er der bred enighed om, at
aktier fremover kan give omkring 8% i årligt afkast. Men
investorerne vil i gennemsnit altså kun opnå 70% heraf,
fordi 30% går til handelsomkostninger. Det årlige afkast
falder således fra 8% til 5,6%. (8%*70%)

Når vi i Formueplejeselskaberne og Formuepleje A/S følger denne oprydning i finanssektoren med stor interesse,
er det fordi, vi ingen kurtageindtægter har og ingen returkommissioner får. Dybest set bygger kurtageindfaldsvinklen på, at man kun kan tjene penge, hvis man kan få folk til
at skifte mening – og helst så tit som muligt. Det er og bli´r
en syg form for honorering af rådgivning og forvaltning.

Den eneste hæderlige

Jeg mener, at den eneste hæderlige form for honorering af
formueforvaltning er en promillesats af formuen - og endnu bedre en procentdel af afkastet. Men da aldrig via en
præmie (kurtage), for at få kunden til at skifte mening.
Det undrer mig mere, at lovgiverne har været næsten
100 år om at indse, at set-uppet omkring rådgivning og forvaltning af værdipapirer er skruet forkert sammen.
Men i USA og England har man nu indset truslen,
fordi handelsomkostningerne nu beslaglægger så stor en
del af samfundskagen, at det bliver en reel trussel mod
pensionsopsparingen.

Intet nyt under solen

Men to citater fra 80-erne, viser, at problemstillingen ikke
er ny.
“Money is made by sitting – not by trading.”
Sir Templeton

M

Morale: “Quit trading !”

Hvis De ikke vil være til grin for Deres egne penge, så lyt til
et godt råd fra verdens bedste investor gennem de seneste
25 år, Warren Buffett: “Investors should quit trading !”
Jeg kan ikke være mere enig. Det er næsten tragisk at
se, hvordan mange private investorer de seneste år har
ladet sig lokke til meget optimistiske, ja - ofte næsten håbløse, investeringer. Men endnu værre: Er blevet lokket til
en endeløs række af aktiehandler, der kun har genereret et
bjerg af kurtage og ditto frustrationer hos investorerne.

“En børsmægler
er en person,

der investerer dine penge
– om og om igen

– indtil der ikke er flere.”
Woody Allen
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Valg af formueforvalter

Erik Møller
Direktør

– en misforståelse eller to?

Gentager historien sig?
Det er blevet meget tydeligt gennem de seneste år, at valget
af formueforvalter primært styres af det historiske afkast,
som formueforvalteren kan dokumentere. De to stikord
er historisk og dokumentere. Men man kunne også spørge,
hvad man ellers skulle tage udgangspunkt i ? ”En sang fra
de varme lande … eller lidt guld og grønne skove ?”
Spørgsmålet er, om et godt historisk afkast er en fornuftig
måde at vælge formueforvalter ud fra?

Markedet: Sortér den svage fra

Man kan se på udviklingen i markedsandele på investeringsforeninger, at foreninger, der klarer sig godt vinder
markedsandele og omvendt.
Hvor meget afkastet betyder som reklame ses også af, at
brancheorganisationen for investeringsforeninger, Investeringsforeningsrådet, stadig kun opgør
afkast før skat med indregning af reinvesterede udbytter medregnet uden
skat og handelsomkostninger. Afkastet syner dermed mere attraktivt og
dermed som et bedre salgsargument,
men afkastet er uopnåeligt i virkelighedens verden.
I London, hvor man har den bedste
statistik, ses det også, at den bedste
fjerdedel af formueforvalterne hvert
Naturforsker
år
står for næsten hele stigningen i
Charles Darwin
markedsandel. Den typiske model er,
at man vælger tre formueforvaltere, og efter et år eller to
sorteres den dårligste fra – og sådan fortsætter man. Det
synes helt klart, at markedsudvælgelsen styres efter Darwins lov: ”The Survival of the Fittest.”

M

Forskerne: Ingen eller omvendt sammenhæng

Det er tidligere påvist i en række undersøgelser, der alle
giver stort set samme resultat, at der ingen positiv sammenhæng er mellem det historiske resultat og det fremtidige
resultat. Der er rent faktisk en lille negativ sammenhæng.
Forstået sådan, at hvis en forening eller en fund har givet et
lavere afkast end gennemsnittet de seneste 3 år, er der lidt
mere end 50% sandsynlighed for, at funden giver et afkast
over gennemsnittet de næste 3 år.

Formueplejeselskaberne

Man har undret sig over resultatet og fundet som den
væsentligste forklaringsfaktor, at der er en stor personaleudskiftning i branchen – specielt at de dygtigste enkeltpersoner headhuntes.

Branchen – kollegerne

At det ikke er funden eller foreningen,
som juridisk subjekt, der skaber et overnormalt afkast, men nogle enkeltpersoner eller investeringsteams med et godt
judgement, det har branchen været klar
over længe.
Det nyeste eksempel herpå er en retssag mellem Merrill Lynch og Unilevers pensionsfond. Merrill Lynch betalte
ca. 1 mia. kr. i erstatning til Unilever, fordi afkastet lå for
langt fra benchmark og fordi man havde en berettiget forventning om, at det var en såkaldt ”Star-Performer” fra Merrill Lynch, der passede porteføljen, men in casu var det en
yngre, mindre rutineret porteføljemanager.

Sidste nyt: Historik er bedste målestok, men…
I en undersøgelse offentliggjort i Financial Times den
4. marts, sponsoreret af Reuters, er man gået skridtet videre og har undersøgt, hvordan funde styret af samme manager (altså uden personaleudskiftning) klarer sig, når man
måler sammenhængen mellem historisk
og fremtidig afkast. Så når man det, for
forskerne – men ikke for branchen – overraskende resultat, at der er en klar sammenhæng.
Resultat af undersøgelsen er, at hvis manageren ligger
i den bedste fjerdedel i et år, så er det 75% sandsynligt, at
hans resultat også vil ligge i den bedste fjerdedel næste år.

Nye vinde…

Schroders, Kgl. Hofleverandør, som er et gammelt hæderkronet formueforvaltningsfirma i London, er kommet ud
med underskud for første gang i mands minde. Deres StarPerformer-manager er rejst og dermed er mange af kunderne også rejst. Logikken er, at Schroders ikke kan skabe
et afkast over det normale til deres kunder – det kan kun
deres medarbejdere.
Retssagen Merrill/Unilever, hvor erstatningskravet blev
styrket af, at Unilever havde en berettiget forventning om
en bestemt manager og Reuters undersøgelse, hvor man
kan følge de enkelte managers afkast – ikke bare fundens,
har haft den effekt, at der er startet et markant udskilningsløb i formueforvaltning. I det meget konkurrenceprægede
marked i London er lønnen for porteføljemanagere i den
bedste fjerdedel på 3 år steget fra 1,5 mio. kr. til nu 6 mio.

FORMUEMAGASIN
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Valg af formueforvalter

kr. om året, fordi afkast (performance) er blevet den helt
afgørende faktor for valg af formueforvalter. Og undersøgelsen har nu ført bevis for, at det er manden/investeringsteamet, man skal købe – ikke selskabet.
Så når SEB-invest har en forening baseret på enkeltpersonen Henrik Hviids portefølje og Carnegie Worldwide i
årevis har gjort resultatet synonymt med Mikael Randels
judgement har det den klare fordel for investoren, at hvis
disse enkeltpersoner har skabt resultater over gennemsnittet er der større sandsynlighed for, at de også vil gøre det i
fremtiden.
Og når selskabet Berkshire Hataway, har givet overnormale resultater i 25 år, er det jo selvsagt ikke selskabet som
juridisk enhed, der er interessant, men Warren Buffetts judgement som direktør, der er den afgørende faktor.
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The Winner Takes It All…
Bevislige historiske afkast over gennemsnittet sandsynliggør altså, at også fremtidige afkast vil ligge over gennemsnittet, hvis der er tale om de samme managere/samme
investerings-teams i selskabet.
Endnu engang har amerikanerne fanget en tendens før
os: “The Winner Takes It All.”

Historik og realisme

Brian Leander
Direktør

– hvordan er forventningerne til aktier i år?

Formuepleje A/S

Aktiehuse: 16%

Langvarige kursfald er undtagelsen

Det var svært at være aktieguru sidste år. Selv ikke den
mest pessimistiske guru på Wall Street fik ret i deres forudsigelser for aktieafkastet i år 2001. Efter 2 år med faldende
aktiekurser er mange investeringshuse positive på aktier
og som det kan ses, spår flere tocifrede afkastprocenter og
en tilbagevenden til de glade år i senhalvfemserne.

Som det ses af grafen neders på siden, er det sjældent, at
aktier giver negativt afkast tre år i træk. Det værste tilfælde
var depressionen i 1930`erne, hvor aktier viste kursfald 4
år i træk. Anden verdenskrig betød også langstrakte kursfald og pessimisme, men ellers skal vi helt frem til oliekrisen i 1970`erne, for at finde blot 2 på hinanden følgende
år med kursfald. Her ved indgangen til det nye år har vi så
igen haft 2 år med kursfald – nemlig år 2000 og 2001. Statistisk set burde vi have noget tilgode, idet kun depressioner
og krige kan give langvarige skader på finansmarkederne.
De færreste tror på depressionslignende tilstande og hvis
vi tillader os at se bort fra terrorangrebet i september og
den efterfølgende ”invasion” af Afghanistan, har verden et
nogenlunde stabilt forløb.
Men her skal der trædes forsigtigt. For ligesom det er
sjældent med kursfald flere år i træk, ligeså sjældent er det
med flere års uafbrudte kursstigninger. Som det ses på grafen nedenunder, bød årerne forud for 2000 på betydelige
kursstigninger som følge af teknologiboblen. Fra 1996 til
1999 gav det amerikanske aktieindeks i gennemsnit årlige
afkast på 26%. Dette overnormale afkast skal udlignes i
fremtiden, og så er vi igen tilbage til udgangspunktet, at
aktier ikke på lang sigt kan føre en enetilværelse uden at
skele til den underliggende økonomi.

Prognose 2002
UBS
Credit Suisse
Goldman Sachs
Salomon
Lehman Brothers
Morgan Stanley
Merrill Lynch
Bank of America
Morgan
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Udelades det mest pessimistiske bud, er gennemsnittet
et afkast på 16%. Psykologisk er det til at forstå, at der efter
dårlige tider følger bedre tider, men 16% er i overkanten
hvis man skal tro på de historiske trends.

S&P 500 årligt afkast
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Historik og realisme

Store skift i afkast

8-10% realistisk

Grafen nedenunder viser, hvorledes det amerikanske S&P
500 indeks har udviklet sig siden 1960. De indsatte trendlinier viser afkastprocenterne ved henholdsvis 5%, 6%, 7%
og 8% pro anno. Som det ses, medførte de kraftige aktiekursstigninger i årene 1996-1999 at afkastet på aktier –
målt som trendlinie fra 1960 – sprang fra 6% p.a. til over
8% p.a. En ganske voldsom stigning, som især blev forstærket af en meget lempelig pengepolitik, massive investeringer i teknologi op til årtusindeskiftet samt en hidtil uset
fokus på aktiekulturen i den vestlige verden. I foråret 2000
sprang som bekendt teknologiboblen og nedturen på aktiemarkedet blev forstærket af et markant skift i den økonomiske vækst. Denne udvikling medførte også, at aktieafkastet pro anno – målt fra 1960 – faldt fra 8% p.a. til 7% p.a.

Meget skal lykkes i den amerikanske økonomi, hvis aktieguruernes forventninger om kursgevinster på 16% i 2002
skal realiseres. Amerikanerne har svært ved at holde privatforbruget kørende på tidligere niveauer. Dels fordi der
bliver flere arbejdsløse og dels fordi mange i forvejen bruger alt hvad der tjenes. En lav lånerente og udsigt til finanspolitiske lempelser vil være med til at trække verden i gang
igen, men det bliver ikke med samme fart som tidligere forventet. År 2002 kan derfor nemt blive et år, hvor forventningerne er skruet for højt op, og aktieafkast på 16% forekommer for optimistisk. Forvent at aktier giver afkast på
8-10% p.a.

S&P 500 trendlinier
fra 1960 – 2001
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Aktier eller obligationer?

Brian Leander
Direktør

– det kommer an på, hvilken type investor man er

Formuepleje A/S

Risikovalg afgørende
Hvad er bedst at have - aktier eller
Værdi af investeringer
obligationer ? Svaret er ikke lige350
til, for det kommer meget an på,
hvilken type investor man er. Den
300
enkeltes valg af risikoniveau, og
dermed også af maksimal aktiean250
del, er et strategisk meget vigtigt
50% aktier og 50% obligationer
valg. Udgangspunktet er, at valget
200
er af længerevarende karakter og
150
angiver rammerne for de investeringsmæssige muligheder.
100
Udfra et afkast/risikosynspunkt
er det normalt bedst at sprede sine
50
investeringer. Dermed bør både
dec/89
dec/91
dec/93
dec/95
aktier og obligationer indgå i ens
portefølje, men som vi skal se nærmere på, bør udnyttelsen af de
investeringsmæssige rammer aldrig være statisk men derimod dynamisk.

Obligationer

Aktier

dec/97

dec/99

dec/01

Vælg obligationer

Det ses bedst af ovenstående graf, hvor det akkumulerede afkast vises over de seneste 12 år. Udgangspunktet er, at
der i 1990 blev investeret kr. 100 i henholdsvis verdensindekset, kr. 100 i danske obligationer og kr. 50 i både aktier
og obligationer.
Af grafen fremgår det, at obligationer isoleret set har klaret
sig bedst, mens aktier har givet et markant mindre afkast.
Kun under techboblen sidst i 1990`erne lykkedes det aktier
at give et bedre (akkumuleret) afkast end obligationer.
Desuden har aktier haft ganske store kursudsving i modsætning til obligationer, som har oplevet en betydelig mere
stabil værditilvækst. Det lyder umiddelbart besnærende,
men det er ikke hele sandheden. Forskydes måletidspunkterne fås et andet og mere nuanceret billede.

Vælg aktier

Hvis investeringsåret rykkes frem
til 1991 i stedet for startår 1990 fås
et andet billede. Nu har aktier givet
mest og dette forhold er uændret
helt frem til og med 1999. Herefter
ændres billedet på grund af teknologiboblen og obligationer giver igen
et højere afkast end aktier.

Obligations- og aktieafkast
250
Akkumuleret afkast i %
200
150

Aktier

100

Obligationer

50
0
-50

1990

1991

1992

1993

1994

1995 1996
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1999

2000

2001

Investeringsår
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Aktier eller obligationer?

Risiko stabil
Én faktor er afkastet, men en anden og ligeså vigtig faktor
er risikoen. En højere risiko er normalt ensbetydende med
et højere afkast, men som det ses af graferne, er afkastet
faktisk meget mere svingende, mens risiko er mere ensartet.
Hvis formuen var 100% placeret i aktier, ville risikoen
(kursudsvingene) stort set være ens uanset hvilket år investeringen startede. Det samme billede gælder for obligationer, hvor risikoen i de senere år desuden har været svagt
faldende.

Risiko
25%
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Afkast svinger
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Afkast
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Derimod ville den store forskel være det pro anno afkast,
investeringen ville have givet. Hvis startåret havde været
2000 eller 2001 ville en aktieinvestering være faldet med
10-15% p.a. mens en 100% aktieinvestering, målt fra 1996,
ville have givet et positivt pro anno afkast på næsten 13%.
Det er blandt andet derfor, at udnyttelsen af aktierammen
er af afgørende betydning for afkastet.
Det ses også at en 100% aktieinvestering er cirka 5 gange så risikofyldt som en 100% obligationsinvestering. Det
er bare ikke altid, at denne merrisiko betales med et merafkast. Som privatinvestor, skal man derfor være opmærksom
på, at en statisk 100% udnyttelse af den tilladte aktieramme ikke altid er at foretrække. Derimod bør investeringsrammerne være fleksible og dynamiske og tage hensyn til
vurderingen af finansmarkederne, herunder afkast- risiko
forhold.
Dermed er også timingen – spørgsmålet om hvornår
rammerne bør udnyttes - af stor betydning. Alt tyder på,
at vi er på vej ind i et opsving, og det er normalt godt
for aktier. På den anden side er der også tegn på, at opsvinget ikke bliver markant og slet ikke i nærheden af de høje
vækstrater som verden oplevede i senhalvfemserne.

Forårstemning i april
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Formueplejeselskaberne

Erik Møller
Direktør

– alle selskaberne overgår benchmark

Formueplejeselskaberne

Bedre end Benchmark
Siden starten af 2001 har Formueplejeselskaberne givet et
afkast på mellem –6% og +10% mens verdensindekset,
målt ved FT-World, er faldet 18%. Omregnet til DKK viste
verdensindekset et fald på 15%. Dermed overgår alle selskaber benchmark. På aktiemarkedet har især høj P/Eaktier været hårdt ramt. Sektorer som Teknologi, Telecom
og Media er siden primo 2001 faldet mellem 30% og 48%.
De mere stabile sektorer som Detail og Fødevarer er steget
2-4%. Selvom den økonomiske vending er i gang, vil vækstraterne i 2002 ikke blive på nær samme niveau som i senhalvfemserne, og det påvirker fortsat aktiemarkedet. Rentearbitragen har på trods af en stigende CHF, givet et pænt
afkast i alle selskaber.

Afkast 1. januar 2001 til 31. marts 2002
Plan-Safe
Plan-Epikur
Plan-Penta
Plan-Merkur
Plan-Pareto
KBH. total
Obl.indeks
Verden (USD)
Verden (i DKK)
-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

42% til 55% på 3 år
Afkast 1. januar 1999 til 31. marts 2002
Plan-Safe
Plan-Epikur
Plan-Penta
Plan-Merkur
KBH. total
Obl.indeks
Verden (USD)
Verden (i DKK)
-20% -10%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

De seneste 3-4 år har budt på flere turbulente begivenheder, herunder bl.a. Asienkrisen i 1997, Ruslandskrisen i
1998, Brasilienkrisen i 1999, Teknologiboblen der sprang i
2002 og gav store eftervirkninger og selvfølgelig terroraktionen mod WTC i 2001. På trods af disse kriser og deres
påvirkning på finansmarkederne, har Formueplejeselskaberne i de sidste 3 år givet et afkast på mellem 42% og 55%.
Verdensindekset er i samme periode faldet 10%. Kun takket være en stigende USD giver verdensindekset, omregnet
til DKK, et afkast på 21%. Resultatet i Formueplejeselskaberne er skabt ved bl.a. at nedtone aktieandelen, undgå de
dyre TMT-aktier (Teknologi, Media og Telecom) samt en
fornuftig udvikling i rentearbitragen.

Risikovægtet afkast i top
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Afkast/risiko forhold
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De seneste 3 års resultater i Formueplejeselskaberne er
samtidig skabt under en lav risiko. Måles risikoen som
den månedlige standardafvigelse på afkastet i henholdsvis
Plan-Safe A/S, Plan-Epikur A/S og Plan-Penta A/S ses det,
at risikoen er på niveau med verdensindekset. Til gengæld
er afkastet i Formueplejeselskaberne over dobbelt så høj.
Plan-Merkur A/S opnår det bedste risikovægtede afkast
med et akkumuleret afkast på 55% mens risikoen kun er på
knap 11%. Den lavere risiko i selskaberne er blandt andet
skabt ved det stabile obligationsafkast og at aktieandelen
primært har været i stabile aktier og ikke de meget risikable
aktier – som for eksempel teknologi-, media- og telecomaktier. Selvom hovedfinansieringsvalutaen, CHF, i perioden er steget – primært som følge af WTC-katastrofen,
betalingsstandsning i Argentina og spændinger i Mellemøsten, er det tildels imødegået af en lavere JPY-kurs som
følge af Japans recessionsramte økonomi.

KBH Total
Obligationsindeks

0%

Verden – DDK

Verden – USD

-10%
-20%

R I S I KO ( K U R SU DSVI N G )
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5%
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Finansmarked og budgetforudsætninger
– den økonomiske vending er igang

Obligationer

Forventet vækst 2002
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
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0,0%
mar/01

Den økonomiske vending er i gang. Privatforbruget i USA
faldt ikke som frygtet efter WTC i september 2001 idet
huspriserne holder deres niveau, hvilket er af meget større
betydning end udviklingen på aktiemarkedet. Lavere lånerenter, pæn udvikling i reallønnen kombineret med udsigten til skattelettelser, indgyder optimisme. Derimod forventes opgangen ikke at blive lige så kraftig som efter
recessionen i 1992, idet der denne gange er tale om en investeringsrecession og ikke en forbrugsrecession. Som det ses
af grafen til højre var der primo 2001 forventning om, at
væksten i 2002 blev på 31⁄2% - nu forventes væksten i 2002
at blive omkring 1,7%. Afhængig af opsvingets styrke forventes obligationsrenten at være stabil og Formueplejeselskaberne vil fortsat have fokus på stabile realkreditobligationer.

Aktier

Aktier
300

Aktiemarkederne har indregnet, at økonomien vender og at
virksomhedernes indtjening går frem. Alene det forhold, at
mange virksomheder i sidste kvartal af 2001 valgte at nedskrive flere investeringsaktiviteter og foretage store hensættelser til afskedigelser og omstruktureringer, vil give et
positivt bidrag til indtjeningsfremgangen i 2002, idet disse
”ekstraordinære” poster ikke forventes gentaget i år. Som
bekendt handler aktiemarkedet på forventninger op til 1-2
år ude i fremtiden. Dermed bliver 2003 mere og mere interessant, men som det også fremgår af artiklen “Historik og
Realisme”, er der ikke udsigt til de markante kursstigninger, som blev realiseret i senhalvfemserne.
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Finansmarked og budgetforudsætninger

Valuta

3 mdr. libor-renter
7

USD

6
5

EURO

4

CHF

3
2
1

JPY
feb/02

dec/01

okt/01

aug/01

jun/01

apr/01

feb/01

0
dec/00

Det ventes, at centralbankerne i den vestlige verden vil
begynde at normalisere de helt korte renter omkring
sommer/efterår. Sidste år nedsatte den amerikanske centralbank, FED, renten markant for at imødegå bivirkningerne efter teknologikrakket og WTC i efteråret 2001.
Indtil videre har FED indikeret et neutral synspunkt, hvilket også er gældende i den europæiske og engelske centralbank. Den effektive lånerente, inklusiv valutakursbevægelser, forventes at blive lav. CHF er steget efter de
seneste internationale begivenheder, men ventes at korrigere 2-4%, når situationen normaliseres. JPY ventes at blive svækket pga. den recessions- og deflationsramte japanske økonomi.

Budgetforudsætninger
Der estimeres følgende afkast på finansmarkederne:
Aktieafkast:
Obligationsafkast:
Effektiv lånerente:

8,0%
6,0%
1,5%

Indre værdi og handelskurser offentliggøres dagligt
i Børsen under “OTC-selskaber” og hver lørdag i Jyllands-Posten under “Private Penge”.
Aktier i Formueplejeselskaber prissættes via Indre Værdi efter samme princip som i investeringsforeninger.
Oplysning om kurser og handel med aktierne sker ved
henvendelse til Claus Pedersen, FORMUEPLEJE A/S.
Claus Pedersen
Markedsøkonom
Telefon 86 20 32 53
cp@formuepleje.dk
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Plan-Pareto A/S
Indre værdi: 115,0

- 3% i kvartalet

Budget: 30.06.02: 126

Kapitaludvidelse
Ved den netop afsluttede kapitaludvidelse i Plan-Pareto A/S
blev selskabets aktiekapital udvidet med nominelt 139,5
mio. til i alt kr. 260 mio. kr. Midlerne ved kapitalforhøjelsen er her ved redaktionens afslutning (12/4) fuldt investeret.
Siden primo 2001 er indre værdi i Plan-Pareto A/S steget 11% efter skat. Til sammenligning er det danske obligationsindeks steget 5% før skat.
Kvartalets afkast er især påvirket af udviklingen i selskabets primære finansieringsvaluta, schweizerfrancen (CHF),
som er steget som følge af :

• Optrappede uroligheder i Mellemøsten. CHF betragtes
som en tilflugtsvaluta i tilfælde af internationale kriser. Premierministeren i Israel har erklæret krig efter en serie bombeattentater, og situationen er derfor anspændt.

Aktiver: kr. 707 mill.
6% obligationer: 19%

7% obligationer: 81%

Passiver: kr. 707 mill.
Egenkapital: 20%

CHF-lån: 67%

• Desuden er der rygter fremme om et amerikansk angreb

på Irak fordi landets ikke tillader FN-kontrollanter at inspicere militære anlæg. En vigtig indikator for regionen er olieprisen, som siden starten af februar er steget med 30% til nu
27 USD for en tønde olie. Irak har som følge af Israels krigserklæring opfordret de øvrige arabiske lande til olieboykot,
men USA’s allierede – Saudi Arabien – er modstander af ideen.

JPY-lån: 9%
USD-lån: 4%

• En tredje faktor er Argentina, som kort før nytår gik i
betalingsstandsning. Det er den største statsbankerot nogensinde. Landets valuta, den argentinske Peso, er faldet 70% i
værdi overfor USD. Det har medført store sociale uroligheder,
demonstrationer og bankkriser. Den internationale valutafond, IMF, vil ikke yde flere lån til landet, før der foreligger en
troværdig handlingsplan fra landets regering.

Renten ned i Schweiz

Nationalbanken i Schweiz har ekstraordinært nedsat lånerenten for at svække CHF og når situationen igen normaliseres, er der udsigt til en svækkelse af CHF i størrelsesordenen 2-4%.
Selskabets anden finansieringsvaluta, JPY, blev styrket
i første kvartal pga. hjemtagning af valuta forud for japanske selskabernes regnskabsafslutning ultimo marts måned.
De økonomiske problemer i Japan er ikke blevet mindre, og
her i starten af april måned er JPY igen begyndt at svækkes.

Kurs og budget
Kursudvikling

160

Budget
Best case

150
140
130

Dansk obl. indeks x2

120
110

Worst case

100
90
80
Jul/99
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Jul/02

Jul/03

Jul/04

Selskabets benchmark er afkastet på det danske obligationsindeks før
skat x 2. Selskabets kursudvikling er vist efter selskabsskat.
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Plan-Safe A/S
Indre værdi: 64,1

- 0,2% i kvartalet

Budget: 30.04.02: 68

Medvind i Asien
Selskabets indre værdi forblev uændret i årets første kvartal. Siden starten af 2001 er indre værdi i Plan-Safe A/S faldet 5,7%, mens benchmark er faldet 15%.
Plan-Safe A/S fik i kvartalet en pæn gevinst på aktier,
herunder især på de asiatiske investeringer. Udsigten til en
økonomisk vending i USA har givet stor støtte til tigerlandene som Korea og Thailand. Desværre blev gevinsten på
aktier imødegået af en styrkelse af finansieringsvalutaerne
CHF og JPY.

Aktiver: kr. 758 mill.

Europa: 10%
Asien: 1%
USD: 1%
Renteaktier: 3%

7% obligationer: 70%

6% obligationer: 15%

Mellemøsten styrker CHF

Schweizerfrancen er senest blevet styrket som følge af de
politiske og militære spændinger i Mellemøsten. Israels
krigserklæring overfor Arafat har medført en kapitalflugt
til CHF.
Internationalt set er CHF en mindre valuta, og større
valutabevægelser afspejler sig hurtigt i kursen. Den schweiziske nationalbank giver udtryk for, at den stærke CHF ikke
er ønskelig, samt at det går hårdt ud over landets konkurrenceevne. Den internationale valutafond, IMF, opfordrede i starten af marts måned Schweiz til at nedsætte renten, og det råd fulgte centralbanken ved at nedsætte den
kortsigtede lånerente 0,1%-point til 1,39%. Indtil videre
har det ikke haft nogen effekt på CHF-kursen, men der er
stadig udsigt til en svagere CHF, når situationen stabiliseres. Under alle omstændigheder har centralbanken sendt
et kraftigt signal om, at kursen er for høj.

Aktiestøttekøb styrker JPY

Plan-Safe A/S har også JPY-lån (12%), og JPY er styrket efter at regeringen med vold og magt prøver at forhindre aktiemarkedet i at falde yderligere. Dels er der indført
forbud mod at sælge aktier via finansielle instrumenter og
dels forlyder det, at regeringen bruger offentlige midler til
støtteopkøb. Det hele har til formål at forhindre yderligere
kursfald på aktiemarkedet og dermed indirekte redde bankerne på målstregen op til regnskabsafslutningen ultimo
marts. De japanske banker har store problemer med tab på
udlån, og faldende aktiekurser gør ikke situationen bedre.
Den økonomiske udvikling er fortsat dyster, og deflation
(prisfald) trækker Japan yderligere ned. Et af midlerne til
at få gang i økonomien er inflation og dertil er der stadig
brug for en svagere JPY.

Passiver: kr. 758 mill.
Egenkapital: 24%

CHF-lån: 59%

JPY-lån: 12%
£-lån: 5%

Kurs og budget
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Selskabets benchmark er Financial Times verdensindeks omregnet til
danske kroner.
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Plan-Epikur A/S
Indre værdi: 298,9

+ 5,2% i kvartalet

Budget: 31.12.02: 335

Generalforsamling
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den
12. marts 2002 på Hotel Marselis i Århus. Foruden aflæggelse af beretning og godkendelse af årsregnskabet for
2001, blev den vedtægtsmæssige bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen forlænget til 2006.
På forrige generalforsamling blev der rejst spørgsmål
omkring fusion mellem Plan-Epikur A/S og Plan-Penta
A/S. Efter en gennemgang af fordele og ulemper, besluttede generalforsamlingen ikke at gå videre med en sammenlægning. Se i øvrigt kommentarerne under Plan-Penta
A/S.

Aktiegevinst i faldende marked

Plan-Epikur A/S fik i kvartalet en pæn gevinst på aktier.
Der var især fremgang på de fjernøstlige aktiemarkeder,
som steg markant på udsigten til en hurtigere vending i
verdensøkonomien. Siden starten af 2001 er indre værdi i
Plan-Epikur A/S steget 2% mens benchmark - verdensindekset omregnet til DKK - er faldet 15%.

Aktiver: kr. 477 mill.
Europa: 11%
Asien: 6%
7% obligationer: 64%

USD: 1%
Renteaktier: 4%

6% obligationer: 14%

Passiver: kr. 477 mill.
Egenkapital: 25%

CHF-lån: 53%

Faldende lånerenter

Rentearbitragen har nydt godt af de lave lånerenter. Selskabets hovedfinansieringsvaluta CHF har nu en 3 måneders Liborrente på 1,6% mod 3,5% for et år siden. Senest
har nationalbanken i Schweiz nedsat den korte lånerente
med 0,1%-point i et forsøg på at svække CHF, idet krisen i
Mellemøsten medfører kapitalflugt til det stabile Schweiz.
CHF har altid været tilflugtsvaluta i krisetider, og indenfor
de seneste 6 måneder, har der været statsbankerot i Argentina, terroraktion mod USA og nu på det seneste nye uroligheder i Mellemøsten. Når situationen stabiliseres er der
udsigt til, at CHF svækkes 2-4%.
På obligationssiden har Plan-Epikur A/S haft fokus på de
stabile højtforrentede realkreditobligationer. Udviklingen
på det øvrige obligationsmarkedet har ellers været domineret af stigende renter pga. udsigten til en snarlig økonomisk vending. Renten på den 10-årige toneangivende statsobligation, er siden nytår steget fra 5,2% til 5,45% og det
kan også ses på det danske obligationsindeks, som i samme
periode har mistet 0,25% i værdi.

JPY-lån: 13%
£-lån: 9%
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Selskabets benchmark er Financial Times verdensindeks omregnet til
danske kroner.

FORMUEMAGASIN

17

Plan-Penta A/S
Indre værdi: 180,2

+ 4,8% i kvartalet

Budget: 30.12.02: 200

Generalforsamling
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den
12. marts 2002 på Hotel Marselis i Århus. Foruden aflæggelse af beretning og godkendelse af årsregnskabet for
2001, blev den vedtægtsmæssige bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen forlænget til 2006.

Aktiver: kr. 296 mill.
Europa: 15%
7% obligationer: 58%

Asien: 6%
USD: 1%

Fusionsidé skrinlagt

På forrige års generalforsamling blev der spurgt om muligheden for en fusion mellem Plan-Epikur A/S og Plan-Penta
A/S. Efter en gennemgang af fordele og ulemper, herunder
også de skattemæssige aspekter, var der generel stemning
for, at selskaberne ikke blev fusioneret.
De nuværende vedtægtsmæssige soliditetsbestemmelser gør, at der er forskel mellem de to selskaber med hensyn til muligheden for at placere kapital i aktier og obligationer. På grund af den højere soliditet i Plan-Penta A/S, er
det således det eneste selskab, hvor aktieandelen kan tåle
at blive højere end egenkapitalen uden at selskabets samlede risiko bliver for stor. Den private investor ville derfor
miste en valgmulighed rent investeringsmæssigt, såfremt
selskaberne blev fusioneret.
Såfremt en fusion skulle gennemføres, ville det kræve
mindst 2/3 flertal i begge selskaber. Desuden var det en
forudsætning, at der ikke opstod skattemæssige eller andre
økonomiske tab for både det afgivende og det modtagende
selskab og for aktionærer i begge selskaber.

Renteaktier: 7%

6% obligationer: 13%

Passiver: kr. 296 mill.
CHF-lån: 33%

Egenkapital: 32%

Skat: 1%
JPY-lån: 22%

£-lån: 12%

Recession aflyst

Den aflyste recession i USA har medført, at de toneangivende renter er steget i årets første kvartal. I Danmark er
den 10-årige statsobligationsrente således steget fra 5,2%
til 5,45% og det kan også ses på det danske obligationsindeks, som i samme periode har mistet 0,25% i værdi. Obligationsbeholdningen i Plan-Penta A/S har derimod givet et
positivt afkast, idet der har været fokus på stabile højtforrentede realkreditobligationer.
Plan-Penta A/S fik i kvartalet en pæn gevinst på aktier.
Der var især fremgang på de fjernøstlige aktiemarkeder,
som steg markant på udsigten til en hurtigere vending i verdensøkonomien. Målt siden starten af 2001 er indre værdi
i Plan-Penta A/S faldet 2%, mens benchmark - verdensindekset omregnet til DKK - er faldet 15%.
Selskabets fremmedfinansiering har på det seneste
været påvirket af udviklingen i Mellemøsten. Den primære
finansieringsvaluta, CHF, er steget ovenpå Israels krigserklæring mod Arafats organisation. Desuden er der endnu
ikke fundet en løsning på Argentinas betalingsstandsning.
Nationalbanken i Schweiz har udtalt, at den ikke anser det
nuværende valutaniveau for holdbart, men at den internationale uro giver kapitalflugt til det sikre Schweiz. Når situationen stabiliseres, ventes CHF at svækkes 2-4%.
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Selskabets benchmark er Financial Times verdensindeks omregnet til
danske kroner.

Plan-Merkur A/S
Indre værdi: 123,7

+ 0,5% i kvartalet

Budget: 30.09.02: 135

Bedste selskab på 3 år
Indenfor de seneste 3 år er Plan-Merkur A/S det selskab,
som har opnået det bedste risikovægtede afkast – se side
12. Akkumuleret har afkastet efter selskabsskat og alle
omkostninger, været på 55%. Samtidig har risikoen (de
månedlige udsving) kun været på 11%. Til sammenligning har Novo en risiko på 34%, Danske Bank 32%, mens
Danisco har en risiko på 21%.
Selskabets resultat er dels opnået på basis af en fornuftig udvikling i rentearbitragen, og dels har der været et
pænt afkast af aktier i de øvrige Formueplejeselskaber.
I det netop afsluttede kvartal, steg indre værdi i PlanMerkur A/S 1⁄2% og er siden primo 2001 steget 9%. Til sammenligning er verdensindekset i samme periode, omregnet
til danske kroner, faldet 15% i værdi.

Aktiver: kr. 136 mill.

Europa: 6%
Kontant: 5%
Formueaktier: 1%

7% obligationer: 70%

6% obligationer: 18%

Passiver: kr. 136 mill.

Overskud på rentearbitrage

Selskabets overskud på rentearbitragen har i indeværende
regnskabsår (start 1. oktober til 30. september ) været ganske fornuftig på trods af, at den primære finansieringsvaluta, schweizerfrancen, er styrket. CHF betragtes som en
tilflugtsvaluta i krisetider, og de seneste politiske og militære spændinger i Mellemøsten har medført kapitalflugt til
det sikre Schweiz og dermed også en stigende CHF. Til gengæld har Plan-Merkur A/S fået en pæn gevinst på låntagning i JPY, idet kursen på JPY siden oktober 2001, er faldet
5,6%. Årsagen til den faldende JPY er, at Japan er havnet
i en meget dårlig økonomiske udvikling med deflation, stigende arbejdsløshed og markante underskud på de offentlige finanser til følge. Bedre bliver det ikke af, at landets
Premierminister, Kouzumi, er handlingslammet og derfor
ikke kan gennemføre de vigtige reformer, som han kom til
magten på sidste forår.
Selskabets obligationsinvesteringer har i indeværende
regnskabsår givet et pænt afkast, idet der har været fokus
på de stabile højtforrentede realkreditobligationer.

Egenkapital: 29%

CHF-lån: 61%

Skat: 1%
JPY-lån: 9%
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Selskabets benchmark er Financial Times verdensindeks. Frem til
december 1999 var selskabets focus, danske Small Cap-aktier, hvilket
er årsagen til den afvigende kursusudvikling ift. FT’s verdensindeks.

FORMUEMAGASIN

19

