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Grav pengene ned
Aktiemarkedet er overvurderet,
lyder det fra omstridt aktieguru. Vi går
til stålet og graver i forudsætningerne.

Da historien ikke gentog sig
2005 var på mange måder et
fantastisk aktieår. Indtjeningsvæksten
fortsatte på et højt niveau, den globale
økonomi voksede stadig over trend og
virksomhedernes balancer blev sundere
og sundere.

Formuemagasinet udgives af Formueplejeselskaberne og
Investeringsforeningen Formuepleje.
Udkommer fire gange årligt, 3. uge i kvartalet. Oplag 7.000 eksemplarer.
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u at orientere om udviklingen i Formueplejeselskaberne og Investeringsforeningen
Formuepleje
u at valuere finansmarkederne og fremlægge investeringsstrategier
u at informere om ny viden og lovgivning om formuepleje i Danmark
u at vurdere investeringsprodukter og faldgruber
Redaktion Direktør Erik Møller (ansvarshavende) · Marketingkoordinator Kristian R.
Hansen. Grafisk design DeForm, Tilst. Offsettryk Delta Grafisk A/S, Århus V.
Bidragydere Direktør Erik Møller · Direktør Brian Leander · Investeringschef Søren
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Madsen · Formuerådgiver Jakob Madsen · Formuerådgiver Henry Høeg · Formuerådgiver
Torben Vang-Larsen · Marketingkoordinator Kristian R. Hansen.
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Leder

År 2005
– tæt på fordobling af egenkapitalen
I september 2001 besluttede vi, at vi ville søge
at udbrede kendskabet til Formueplejeselska-

1

Aktionærer ultimo 2005

berne og All-in-konceptet bag. Egenkapitalen
i selskaberne blev mere end ti-doblet fra 2001

Formuepleje Pareto . . . . . . . . . . . . . . . 446

til starten af 2005, fra 400 mio. kr. til 4.500

Formuepleje Safe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 553

mio. kr. Egenkapitalforrentningen i selskaber-

Formuepleje Epikur. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 951

ne har været rundt de 100% i denne periode,

Formuepleje Penta. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.403

hvor mange andre investorer endnu ikke har

Formuepleje Merkur . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 267

indtjent deres gamle tab fra krakket i 2000-

Formuepleje LimiTTellus. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 597

2002.

Egenkapital runder 8 mia. kr.

Aktier til enhver risikoprofil

Dette har naturligvis øget interessen for at in-

Der åbent for aktietegning frem til den 27.

vestere i Formueplejeaktier, og 2005 har været

januar i Formuepleje Optimum og i det stør-

et godt år for vore investorer. Derudover har

ste selskab, Formuepleje Penta. Optimum er

2005 betydet den største kundetilgang i fir-

det mest stabile og Penta det mindst stabile

maets historie.

selskab – med afkastmuligheder, der svarer

Selskaberne startede året med en egen-

hertil. Så det er muligt ved hjælp af disse to

kapital på 4.500 mio. kr. Investeringerne har

selskaber at etablere lige præcis det risiko- og

givet et afkast på 1.500 mio. kr. og der har

afkastniveau, man som investor ønsker.

været en tilgang af nye aktionærer på 2.500
mio. kr., så egenkapitalen ved starten af 2006

Formueplejedage marts 2006

udgør 8.200 mio. kr. efter skat. De samlede

Formueplejedagene i København og Århus

værdipapirporteføljer udgør ca. 25 mia. kr.

i efteråret var så velbesøgte, at der i foråret
tillige afholdes Formueplejedag i Odense. Ré-

Mod børsnotering

server allerede dato nu: København 14. marts,

På efterårets ekstraordinære generalforsam-

Århus 16. marts og Odense 22. marts.

linger fik Formueplejeselskabernes bestyrelser

Vi har en begrundet forventning om, at

bemyndigelse til at søge de seks selskaber

vore investorer også får et godt investeringsår

børsnoteret. Børsnoteringen er planlagt så-

2006. På de næste sider giver vi en række

dan, at Formuepleje Safe børsnoteres ultimo

bud på, hvad vi mener får størst betydning i

marts 2006 og de øvrige selskaber ultimo maj

2006 og hvad man som investor skal tage sig

2006. Det er dog muligt, at børsnoteringen af

i agt for og hvilke spørgsmål, man bør stille,

Erik Møller
Direktør

Formuepleje Merkur bliver udskudt, da aktio-

inden man overlader nogen ansvaret for sin

Formueplejeselskaberne

nærkredsen kun tæller knapt 300 aktionærer.

formue.

Det nye selskab, Formuepleje Optimum, vil
også søge børsnotering, hvis aktionærkredsen
bliver over 500.

God læselyst!
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Verden 2006
– 10 bud på finansmarkederne
Ikke alt behøver gå op i fodbold, selvom VM utvivlsomt kommer til
at fylde meget i 2006. Her er til gengæld nogle indspark til, hvad der
vil præge finansmarkederne.

u

Fotograf: Emanuel Raab, Fussball Globus FIFA WM 2006 ™

Artikler

Fodbold-globen, som
er den kulturelle og
artistiske optakt til VM
turnerer i øjeblikket i
de 12 tyske VM-byer.

1

Væksten holder sig høj – igen
Trendvæksten i verdensøkonomien har siden 1970’erne

været ca. 3,7% p.a. Særligt 2004 skilte sig ud med den højeste
globale vækst i over 30 år. 2005 var fornuftigt, og buddet er, at
2006 bliver ligeså.
Holder vores forudsigelser stik, vil verdensøkonomien ved udgangen af 2007 have realiseret 5 år med vækst over trenden,
Søren Astrup
Investeringschef
Formuepleje A/S

hvilket ikke er set siden 1980’erne. Buddet indebærer derfor
også, at der er langt til noget, som blot ligner recession.
Når dette er sagt, er det ganske sandsynligt, at det amerikanske vækstlokomotiv taber fart, men de første spæde tegn på, at
Japan og Tyskland virkelig kan bidrage med noget, er tilstede.
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Global BNP-vækst
Årlig BNP-vækst

6%

Inflationen er ingen trussel, men…

Trendvækst

5%

For tiden er inflationen i USA noget over 3% p.a. På de

finansielle markeder ynder man at rense prisstigningerne for de

4%

galopperende energi- og råvarepriser – og så er billedet knapt
3%

så slemt.
Buddet herfra er dog, at inflationsfrygten midlertidigt vil

2%

skræmme investorerne i 2006, hvilket kan give nogle dønninger
på finansmarkederne. Globaliseringen og produktivitetsfrem-

1%

gang vil dog sikre, at inflationen ikke kommer til at udgøre en
0%

egentlig trussel.

3

Rentepilen peger stadig op!

2003
u

2004

2005E

2006E

2007E

Kilde: Formuepleje A/S & IMF.

På rentemarkederne synes kun én ting 100% sikkert. De

korte renter i USA såvel som i EU bliver sat op! Mere usikkert
er det – med hvor meget? Vores vurdering er, at ECB næppe vil
bruge rentevåbenet mange gange.
I USA forventer vi, at den nye centralbankdirektør, Ben Bernanke, vil stoppe rentestigningscyklussen for denne gang. Vel at
mærke først når styringsrenten er sat op til 4,75-5,00% mod i
dag 4,25%.
Mere afgørende er dog, hvordan de toneangivende 10-årige

2

Emerging Market Bond Indeks

renter vil reagere i 2006. Buddet herfra er, at 2006 endelig bliver
året, hvor også de lange renter stiger – i USA såvel som Europa.

5,5%

4

5,0%

Risikovilligheden aftager…
…for investeringerne i en lang række renteprodukter som

4,5%

obligationer fra udviklingslande og konkurstruede virksomheder.

4,0%

Den rigelige likviditet i den globale økonomi og de historisk

3,5%

lave kursudsving har i den grad stimuleret efterspørgslen af eksotiske obligationer. I takt med, at pengepolitikken strammes

3,0%

yderligere, er buddet, at mange midler vil blive trukket ud her-

2,5%

fra. Med andre ord: Den ”sande” kursrisiko er i dag undervur-

2,0%
jan/04

deret, og der kan meget vel blive kø ved udgangen for den type
investeringer i 2006.

5

u

Valuta – CHF er igen vejen frem
Den schweiziske nationalbank fortsætter 2006, hvor den

Merrente ift. statsobligationer

jul/04

jan/05

jul/05

jan/06

Flere og flere investorer har købt eksotiske obligationer og merrenten ift. sikre statsobligationer er nu historisk lav. Der skal kun
en smule uro til, for at gøre det til en dårlig investering.

slap 2005. Pengepolitikken skal normaliseres, og det indebærer,
at renten skal op. Vores bud er, at renten maksimalt hæves til
1,5% fra det meget lave niveau på 1% i dag.

>>
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Schweizerne er dog et besindigt folkefærd, og

opkøb, samt investering i fremtidig vækst. I

renten bliver kun hævet, når schweizisk øko-

2006 vil de virksomheder, som tør investere

nomi har det godt, og inflationen tikker opad.

og tænke på hvorfra den fremtidige vækst

Da eksporten i dag er nøglen til den schwei-

skal komme, høre til vinderne.

ziske økonomi, er en forudsætning for rente-

7

stigningen derfor, at CHF ikke bliver for stærk
til skade for netop eksporten.

Verdens største aktiemarked
overrasker positivt!

I tilbageblikket på 2005 sidder mange danske investorer muligvis med indtrykket af, at

”

alle aktiemarkeder klarede sig helt fantastisk.

Årets bog er en mærkelig bog. Noget af teksten står der allerede og vil
afsløre sig dag for dag. Noget skrives af andre, uden at vi selv har ret
megen indflydelse på det. Men noget af teksten skriver vi selv; derfor
er årets bog også vores helt egen. Lad os hjælpes ad med at gøre det
nye års bog til en god bog for vort land og for vort samfund og for os
alle hver især; måtte 2006 blive et glædeligt nyt år.
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II
Nytårstalen 2005

Sandheden er, at verdens største aktiemarked
ikke havde noget særligt godt år. Amerikanske
aktier steg kun ca. 3%, selvom indtjeningen
i virksomhederne mønstrede en stigning på
15%. Målt på P/E er mange amerikanske aktier derfor blot blevet mere attraktivt prisfastsat i løbet af 2005. Herfra er forventningen
til indtjeningsvæksten for 2006 ca. 8-10%.
Materialiserer det sig, er 2006 året, hvor amerikanske aktier klarer sig virkelig godt.

6

Mange aktier i porteføljen sikrer
igen afkastet.

Big is beautiful!
Small- og mid-cap selskaber havde et

Med historisk lave renter er det en udfordring

overraskende godt 2005 i Danmark. Buddet

i sig selv at skabe et fornuftigt afkast på ob-

herfra er, at small-cap får det svært i 2006,

ligationsmarkedet. Det betyder dog ikke, at

men det forudsætter, at markedsdeltagerne

obligationer er et dårligt valg, når investerings-

skeler til prisfastsættelsen og ikke kun de

strategien skal sammensættes for 2006. Der

gode historier.

findes en lang række danske obligationer, som
giver et fornuftigt afkast i forhold til risikoen.

Det danske small-cap indeks handler nu til
en P/E på ca. 22 – og det er regulært dyrt.

Sammenholder vi valueringen på obligati-

Som investor betaler man derfor en betydelig

ons- og aktiemarkederne, er aktier ved ind-

merpris for at købe aktier, hvis kendetegn er

gangen til 2006 stadig særdeles attraktivt

illikviditet og lavt informationsniveau!

prisfastsat, og derfor skal der mange aktier i

9

porteføljen, så det bedste – og optimale – afkast-risiko-forhold opnås.
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Pas på med mange danske aktier
I forhold til small-cap ser OMXC20 med

På aktiemarkedet er vi ved at være ovre

en P/E på 15 ikke voldsomt dyrt ud. Det lille

fase 1 i kursstigningscyklussen. Denne har

”aber dabei” er, at piller vi A.P. Møller-Mærsk

været kendetegnet ved gældsreduktion samt

og Danske Bank ud af indekset, ligger P/E på

forbedrede marginaler for virksomhederne.

19. En lang række danske aktier er derfor

Samtidig har klassisk valuedyder været den

alt for dyre. Eksempler kunne være Danisco,

sikre vej til succes. Fase 2 er kendetegnet

GN Store Nord og B&O. Går gassen blot lidt

ved toptunede balancer, mange fusioner og

af ”hypen” omkring hvem, der næste gang

Artikler

bliver overtaget af en kapitalfond – er det ene-

dicinalsektoren bliver den store vinder i 2006.

ste, man som investor har tilbage, dyre aktier

Særligt i USA. Den primære årsag er, at mange

med ringe afkastpotentiale.

aktier, såsom Pfizer og Merck unødigt er sat i

10

skammekrogen. Selskaberne er direkte billige

Medicinal
– vindersektoren i 2006

og har en god og solid indtjeningsvækst.
Det er langt fra sikkert, at medicinalsekto-

Kunsten i alle aktieinvesteringer ligger i at ska-

ren vil give det absolut bedste afkast, men når

be et godt afkast i forhold til den risiko, man

vi tager højde for risikoen, bliver sektoren klart

påtager sig. Gør vi det, er buddet herfra, at me-

en vinder.

De ti bud fra 2005 – sådan gik det*:
1

Den globale vækst forbliver høj

7

Aktier vil give højeste afkast ...

2005 bød på høj vækst, og igen med USA og de asiatiske økonomier

... i forhold til obligationer og andre aktivklasser.

som trækheste. Og jo – Væksten i Euroland blev langt fra prangende,

Ovenpå et ”unormalt” 2004, hvor aktieinvestoren ikke fik afkast-

men dog højere end i 2004!

mæssig kompensation i forhold til obligationsinvestoren for den
større risiko, kom der orden i tingene i 2005. Globale aktier op 25%,

2

USD-kollaps er slut – for en tid ...

danske aktier op 40% og obligationer op 5%.

Med en USD styrkelse på knap 15% overfor DKK, er der kun at konstatere, at styrken i USD-bevægelsen overraskede en smule.

8

Appetit på europæiske aktier vender tilbage
Og i skrivende stund kan vi tilføje: ”Og merafkastet fulgte med.”

3

Rentehop i Schweiz udgør ingen trussel!

Europæiske aktier steg 21%, amerikanske aktier 3%. Alene det tyske

CHF sluttede året stort set, hvor den startede – i niveuet 4,80. Sær-

marked mønstrede en stigning på 27% – på trods af træg inden-

ligt efter den schweiziske centralbank satte renten op, blev CHF en

landsk økonomisk vækst.

anelse svag.

4

9

Små (danske) aktier bliver udfordret

Deja vu? – renterne stiger! Mest i USA og mindre i EU.

Smallcap i Danmark havde igen et forrygende år, og de største aktier

2005 blev året hvor den toneangivende rente steg – men kun i USA

kunne ikke helt følge med på indeksniveau. Målt på markedsværdi

– og dertil forholdsvist beskedent. I Danmark faldt renterne derimod

var det dog de mellemstore selskaber, som løb med sejren i Danmark.

– til glæde for obligations- og husejerne.

Københavns Fondsbørs smallcap indeks steg således med ca. 63%,
mens midcap-indekset hamrede afsted med et afkast på ca. 74%.

5
6

ECB overrasker markedet og sætter renten op!

10

Så høj en aktieandel som muligt ...

Obligationsboblen brister!

Lagde kimen til det gode afkast, selvom olieprisen, den kinesiske

”Eneste chance for, at festen fortsætter, er ny

valuta, terror, geopolitikken, flodbølger etc. fik også lov til at præge

bundrekord for de europæiske renter.”

markederne og avisoverskrifterne i årets løb.

2005 blev endnu et fornuftigt år for obligationsinvestoren – om end
knap så prangende som 2004.

*) I Formuemagsin nr. 1 januar 2005 gav vi ti bud på, hvad 2005 ville
bringe. Ikke alt gik som forudsagt.
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Svarene på de tre
spørgsmål alle stiller
Undersøgelser viser, at der er tre
gennemgående spørgsmål, de
fleste mennesker stiller sig selv,
når de får tilbudt noget eller
inden de træffer større beslutninger.
steringer giver et bedre afkast end markedet.
Tværtimod er der flere hundrede undersøgelser, der viser, at det går dårligere og endda
rigtigt dårligt, hvis man handler tit. Og da alle
børsmæglere lever af at få investorerne til at
skifte mening – kan den ene være ligeså god
som den anden.
Men De bør vide, at det med 98% sikker-

De tre spørgsmål
1

hed er et ”loosers” game.

Hvad kan du gøre for mig – som andre
ikke kan?

Hvis De investerer via investeringsforeninger,

2

Hvorfor skal jeg tro på dig?

bør De være klar over to ting:

3

“What´s in it for me?”

1) Næsten alle investeringsforeninger har
et bundet mandat til at investere i et bestemt

Hver gang De får stillet en investeringsmulig-

land, region eller branche. Det følger de fleste

hed i sigte, bør De også sikre Dem tilfredsstil-

investeringsforeninger meget tæt. Og da det

lende svar på disse tre ret enkle spørgsmål. Tre

er lidt på skift, hvem der klarer sig bedst, er

spørgsmål, alle investorer bør stille sig, når de

der ingen grund til at skifte til en anden inve-

Erik Møller
Direktør

søger hjælp til få plejet deres formue.

steringsforening.

Formueplejeselskaberne

følger her:

Mine svar på de tre konkrete spørgsmål

2) Den store beslutning ligger derfor hos
Dem som investor. Hvis De vil bruge investeringsforeninger til kapitalforvaltning, så skal
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1 Hvad kan du gøre for mig
– som andre ikke kan?

De selv vide, hvad der klarer sig bedst: Latin-

Hvis De er tilhænger af en individuel investe-

råvarer osv. Hvis De føler Dem bedre klædt på

ringsportefølje, som De selv styrer delvist, er

til at træffe disse strategiske beslutninger end

der ingen grund til at overveje at skifte bank

de professionelle kapitalforvaltere, der har et

eller rådgiver. Der findes ikke én eneste under-

globalt mandat og som kan vurdere og vælge

søgelse, der kan påvise, at individuelle inve-

blandt disse muligheder – så er investerings-

amerika, Small cap-aktier, corporate bonds,

Artikler

foreninger et klart bedre valg end individuelle

Hvis De er tilhænger af ”The proof is in the

porteføljer.

numbers” og det lange seje træk – så se svaret

Men De bør vide, at amerikanske undersøgel-

på det sidste spørgsmål.

ser har vist, at investorer i investeringsforeninger kun får ca. 1/3 af markedsafkastet – fordi

3 “What´s in it for me?”

de vælger de forkerte foreninger på de for-

Har De fået betryggende svar på de 2 første

kerte tidspunkter, og fordi det er dyrt at skifte

spørgsmål, er vi ved 10.000 krs. spørgsmålet:

mening.

”Hvad får jeg ud af det?”

Hvis De bedre kan lide en rollefordeling, hvor

Det normale og forventede afkast:

De selv fastsætter risikoniveauet, men kapital-

40% over 5 år

forvalteren tager alle beslutninger vedrørende

Det er svært at finde finansiel statistik længere

styring af investeringer, risiko, afkast og skat

tilbage end 10 år i Danmark, men Nordea In-

– så kunne Formuepleje være et bud.

vest er en af de få danske kapitalforvaltere,
der har offentlig tilgængelig statistik tilbage

2 Hvorfor skal jeg tro på dig?

fra 1984. Og da Nordea betragtes som en

Da ord og papir er taknemmelige, handler

af Skandinaviens bedre kapitalforvaltere, kan

kernen i spørgsmålet om sandsynliggørelse

de med nogen ret bruges som målestok. Det

og troværdighed – eller som Churchill sagde:

gennemsnitlige uvægtede afkast for deres 15

”However beautiful the strategy – you should

aktiebaserede afdelinger ligger på ca. 6,5%

occasionally look at the results.”

p.a. for denne 20-års periode – eller knap

Den almindelige sharepusherindustri – med

40% for en 5-års periode. Afkastet er målt før

en omskrivning kaldet ”investeringsrådgivning”

skat, men kan antages at være repræsentativt

– har ikke skyggen af dokumentation – så den

for det historisk opnåelige og med nogen ret

mulighed bør De helt lade ude af betragtning,

også mål for det forventede fremtidige afkast

hvis De er kommet så langt som til at stille

for en privat investor.

spørgsmålet: ”Hvorfor skal jeg tro på dig?”
De bør aldrig bruge ”resultater” for mo-

Formuepleje:

delporteføljer eller udvalgte porteføljer. En

Historisk 100% – budget 25% til 90%

investeringsforening med 37 forskellige afde-

Formuepleje har statistik fra 1988-2005 med

linger vil altid have mindst én, der har givet

resultater i bevislige, reviderede og lukkede

et godt afkast. Men det siger ikke mere om

kredsløb. Jydsk beskedenhed gør, at jeg ikke vil

investeringskompetence end at sætte 100 kr.

fremhæve de mest imponerende resultater her.

på hvert af de 37 felter i casinoet – og så bag-

Men målt siden 1988 har pro anno-afkastet

efter glæde sig over at have vundet.

været ca. 15% og 5-årsafkastet godt 100% i

Men De bør vide, at konsistens er en udpræ-

gennemsnit for alle Formueplejeselskaberne.

get mangelvare i investeringsverdenen. Det
ene år bliver en kapitalforvalter valgt til årets

”That’s in it for me!”

bedste – fordi han har satset hårdt på Thai-

Historisk har vore investorer opnået 100%

land – og året efter ligger han i bunden. Hvis

over 5 år, men vi budgetterer med 5-årsafkast

resultater skal have nogen værdi overhovedet,

på mellem 25% til 90% efter omkostninger og

skal de være bevislige, reviderede og i et luk-

selskabsskat. Det er mit bedste bud på, hvad

ket kredsløb – samt dække perioder på 5-7 år.

De kan forvente som investor hos Formuepleje.

Vælges kortere perioder, kan et godt resultat

Konservativt og realistisk.

dække over en ensidig satsning i en del af en
cyklus, som senere viser sig at være fatal.

Se faktasiderne 41-51.
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”Mit livs bedste investering”
Huspriserne tordner frem og ejerne oplever himmelhøje salgssummer i forhold til den oprindelige købspris. Aktier svinger mere i kurs,
men løber fra huspriserne i det lange løb. Fællesnævneren for de
attraktive afkast er lang tidshorisont.
Henry Høeg
Formuerådgiver
Formuepleje A/S

Aktier svinger tre gange så meget i kurs som

vurderede målt i forholdet til gevinstmulig-

fast ejendom. I dét lys er det berettiget, hvis

hederne på aktier. For en husejer skyldes det

danskerne oplever fast ejendom som en mere

sandsynligvis, at huset er meget mere end en

sikker investering end aktier.

økonomisk investering; nemlig en investe-

Opfattelsen af gevinstmulighederne på
fast ejendom kan derimod ofte være over-
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ring, der danner en del af rammen for hele
tilværelsen.

Artikler

Følgende citat kunne meget nemt komme fra en husejer i en
større dansk provinsby:

”

Jeg købte mit hus i 1950 for 50.000 kroner. Mægleren siger,
jeg kan få næsten 3 mio. for det i dag. Det må være den bedste
investering, jeg har gjort i mit liv.

Grafen viser, hvad 1 krone investeret i et parcelhus i en større

1

Hvad er 1 krone blevet til siden 1950?

dansk provinsby er blevet til i perioden 1950-2005. Køb ”for 1
krone parcelhus” i 1950 er blevet til 59 kroner i dag svarende til

400

forrentning på 7,7% p.a.

350

Aktieejeren, som købte en dansk aktiekurv i 1950, som

Kroner

Aktier

Parcelhuse

300

har fulgt det generelle aktieindeks, har haft en forrentning på

250

11,05% p.a. svarende til 317-dobling på de 55 år. Men man

200

oplever sjældent aktionæren med udsagnet:

150

”

100

Jeg investerede 50.000 i en kurv af aktier i 1950. Min rådgiver
siger, at jeg kan få 15,8 mio. for dem i dag svarende til et afkast
på 11,05% p.a.

50
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
u

Aktier giver næppe den samme følelse af ejerskab som et hus
– alene af den grund, at den ikke er en del af hverdagen og

Kilder: Parum: Historisk afkast på aktier og obligationer, Finans/Invest
99/3. ToldSkat: Handelspriser for parcelhuse i byer over 20.000 indbyggere. Egne data. 2005 er anslåede tal.

ens tilværelse. Desuden er aktier lettere og mere fristende at
omsætte end huset. Derfor har mange aktieinvestorer og investeringsrådgivere glemt værdien af tidshorisonten – og glemt, at
hyppige handler reducerer afkastet frem for at øge det.
Prisforholdet mellem aktier og fast ejendom har de sidste 50
år ikke været så skævt som nu. Aktier er billige i forhold til fast
ejendom. Min opfordring til dem, der har hele eller næsten hele
sin formue placeret i ejendomme, er at investere en andel af
formuen i aktier. Men husk at bruge de gode erfaringer fra fast
ejendom om ikke at handle for hyppigt.
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Fup eller Fakta
8 ting De bør vide om investeringer
og den finansielle sektor

Vi har arbejdet med værdipapirer
og investeringer i næsten 20 år og
har aldrig forstået, at illusionen om
hurtig rigdom i den spændende
børsverden er så sejlivet.
Illusionen bygger på, at
man via hurtig og smart ageren kan
skabe en formue. Det er en løgn og
lad det ikke blive en livsløgn.
Her er 20 års erfaring
kogt ned til 8 observationer
– de fleste dokumenterede.

Råd nr. 1

I en anden undersøgelse (Liang 1999) fandt

Vælg en kapitalforvalter med resultataf-

man, at hedgefonde med resutlataflønning

lønning. Resultataflønning skaber bedre

gav bedre resultater end fonde med rent fast

resultater

gebyr. Der var en tilsvarende positiv sammenhæng mellem afkast og den periode,

I 2003 undersøgte tre økonomer (Elton, Gru-

hvor investorerne var bundet til hedgefonden

ber, Blake 2003) sammenhængen mellem

(lock-up-perioden). Konklusionerne var, at re-

honorering og afkast i investeringsforenin-

sultatet blev bedre ved resultathonorar og ved

Erik Møller
Direktør

ger. Her fandt man, at resultathonorar gav

langsigtede investeringer.

bedre evne til at finde undervurderede aktier.

Der resterer dog et problem – og det er, at

Formueplejeselskaberne

Endvidere viste det sig, at omkostningerne i

kapitalforvalteren ikke taber penge, når inve-

øvrigt til bl.a. kurtage også blev lavere, da ka-

stor taber penge. Det kan dog løses ved, at

pitalforvalteren skulle aflønnes af nettoafkast

kapitalforvalteren selv investerer sammen med

efter kurtage.

investorerne.
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Råd nr. 2

spørgsmål ved, om det er en fair pris, når man

Historisk performance kan være værdiløs

tager betaling for kapitalforvaltning for 100%

– i et låst koncept

af porteføljen, hvis 90% af porteføljen blot er
et regneark, der skygger et bestemt indeks.

Langt de fleste investeringsprodukter har et

Når man kigger på honorering skal man

låst koncept, hvorfor en række år med gode

være opmærksom på, at det er muligt at få

afkast primært er udtryk for, at det marked,

indekset for meget små omkostninger. I USA

som produktet skal følge, om det nu er Thai-

og UK kan man nu få indeks-investeringsfor-

land- eller biotech-aktier, er gået godt i den på-

eninger til omkring 0,1-0,2% i årligt gebyr.

gældende periode. Men med mere end 50%

Dvs. hvis en kapitalforvalter eller investerings-

sandsynlighed vil dette marked gå dårligt i den

forening ligger 90% som indekset og tager

næste periode – viser flere undersøgelser.

et gebyr på 1,5%, så svarer det til: 100% ×

En undersøgelse (Economist 3/7 2003) fore-

1,5% minus indeksinvesteringer 90% × 0,2%

taget i 1996-2002 viste netop dette forhold.

= 1,5% - 0,18% = 1,32%. Dvs. at de 10%

Man målte de 10 bedste fonde i perioden fra

aktive investeringer reelt koster 1,32% eller

1996-99. De gav mellem 50% og 65% i af-

13,20% pr. aktivt investeret krone.

kast. Herefter måltes de samme fonde i perioden fra 1999-2002. Her gav de fra minus 28%
til minus 50% i afkast, og 5 af fondene var nu
blandt de 10 dårligste af 851 fonde.
Når en porteføljemanager i en Tyrkiet-fond
bliver kåret som årets porteføljemanager, er
det ikke fordi han er dygtig, men fordi det tyrkiske aktiemarked er steget mest det år – og

”

I forhold til direkte svindel, er der en risiko for en interessekonflikt,
hvor kapitalforvalteren anlægger en portefølje (uden at oplyse
det), som er næsten identisk med benchmarkindekset. Sådanne
handlinger er langt mindre ”clear cut”, end de sager, der involverer
oplagt svindel.

med ret stor sandsynlighed vil være blandt
OECD – Corporate Governance and Collective Investment Instruments Fraud,
Secretariat Background Report, OECD, 2000-09-29.

de dårligste året efter. Den store valgfrihed
blandt de mange investeringsforeninger syner
ofte som friheden til at investere sine penge
via bakspejlet.

Råd nr. 3

Råd nr. 4

Hvad er det De køber? – find ud af hvad De

De kan tåle mere risiko end først antaget

betaler for?
De fleste formuende personer er meget langFor godt 10 år siden opfandtes begrebet

sigtede og ønsker, at der skal være penge også

tracking error, som er målestok for, hvor langt

til næste generation. Så at tale om at ændre

en portefølje ligger fra et bestemt indeks. En

risikoprofil ift. alder er ikke så relevant, som

tracking error på 5% ift. verdensindekset for

man ofte gør det til. De fleste investorer kan

aktier betyder således, at man har placeret sig

og bør tåle lidt større risiko end de først selv

som verdensindekset med en afvigelse på 5%.

antager. Dels skal man kun meget sjældent

Det er den måde, langt de fleste kapitalforval-

bruge hele formuen på en gang, og dels er

tere og investeringsforeninger investerer på.

den realiserede risiko jo kun på den del, man

OECD har i en rapport fra år 2000 stillet

sælger.

>>
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>>

Tre tommelfingerregler kan hjælpe til at ”ab-

sten kun privatansatte økonomer, der deltager

sorbere” risikoopfattelsen – og dermed øge

i disse forecasts.

sandsynligheden for et højere afkast:

Det er der flere gode grunde til. For et par
år siden bragte tidsskriftet ”Journal of Portfo-

u

u
u

Lad være med at kontrollere kurser for

lio Management” en artikel, der viste, at prog

tit – det skaber kun nervøsitet eller lidt

nosemagerne på Wall Street gættede alene

grådighed.

retningen på renteudviklingen forkert i 2/3 af

Drypsælg, når der kræves likviditet ud

tilfældene. Og en helt ny undersøgelse, pub-

over dagen og vejen.

liceret i Danmarks Nationalbanks kvartalsover-

Tænk realistisk – har De selv lyst til eller

sigt 4-2005, viser, at prognosemagerne siden

behov for at bruge hele Deres formue?

1989 har gættet den europæiske renteudvik-

Formuens tidshorisont er ofte længere

ling på 3 mdr. forkert med 0,4 procentpoint

end Deres egen.

og på 12 mdrs. sigt med 0,9 procentpoint.
Hvis man blot havde antaget uændret rente

Råd nr. 5

var fejlskønnet 0,3 hhv. 0,7 procentpoint. Med

Tro aldrig på prognoser – kig på resultater

andre ord var uændret rente et bedre bud end
koncensusprognosen.

Der er en treenighed af børsmæglere, jour-

Hver uge sine prognoser – som kun en sjæl-

nalister og investorer, som bruger en voldsom

den gang bliver ”backtestet” – men til inve-

mængde ressourcer på at regne på og skrive

steringsformål er prognoser ubrugelige.

om og læse om prognoser.

Råd 6
What goes up – uden indtjening – must
come down
Hvis De har på fornemmelsen, at noget er steget meget stærkt, meget hurtigt eller ”mere
end rimeligt” er – så vær tro mod Deres umiddelbare judgement.
Når prisen på fast ejendom er steget med
en hastighed sjældent set før, når small-capaktier er steget 70% i 2005 og nu for første
gang i nyere tid er dyrere end store aktier målt
på nøgletal, så tro på Deres sunde skepsis.
Når den engelske industriminister påpeger, ”at en række ejendomsprojekter synes
primært at have til formål at skille folk fra
deres penge” – og når en direktør (anonym)
i et børsnoteret ejendomsselskab udtaler til
Jyllands-Posten, ”at ejendomsmarkedet nu
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For ti år siden var det stadig muligt at få en

har nået et punkt, hvor man kan sælge pølse-

del universitets- og tænketanksøkonomer til

vogne på anparter” – så er det tid at finde en

at deltage i forecasting, men i dag er det næ-

anden placering af Deres formue.

Artikler

Om at tømme folks lommer...

”

The schemes were completely misleading and set up with the sole
aim of parting people from their money.
Gerry Sutcliffe, engelsk industriminister
Om ejendomsprojekter i Storbritannien

Råd nr. 7

Råd nr. 8

Køb aldrig noget, der er uforståeligt

Menneskets bedste ven er

eller pakket ind

– tålmodighed

De såkaldte strukturerede produkter eller

De bør aldrig vurdere en kapi-

garantiinvesteringer går deres sejrsgang ver-

talforvalter på kortere horisont

den over, fordi de lover stor up-side uden

end 3 år, men hellere på 5-7 år.

downside. Det var en bedre betegnelse, at

På en kortere tidshorisont bli-

kalde dem 80-10-10-investeringer. 80% af

ver et godt eller dårligt afkast

investeringen bliver lagt i en mølpose i lavt-

mere en skygge af markedet

forrentede obligationer, 10% går til konstruk-

– og ikke af kapitalforvalterens

tør og sælger og endelig går der 10% til en

evner til at skabe forrentning.

option, som gerne må være helt uforståelig

Vi har i de fleste år budget-

sammensat af udviklingen i flere aktieindeks

teret med 12% i afkast. Sand-

eller råvarer og/eller med bortfald af afkastet

heden er, at vore investorer kun

fra de bedste måneder. Pointen er, at ikke een

meget sjældent har opnået et

promille af de investorer, der har købt disse

afkast på 12% på ét års sigt.

produkter, kan gennemskue, hvad de køber

Men på 10 års sigt har det vist

– endsige beregne om prisen på det, de har

sig, at vore investorer i 75%

købt, er fair.

af tilfældene har opnået mere

Husk – der er grundlæggende stadig kun

end 12% i pro-anno afkast.

to slags værdipapirinvesteringer derude: Ak-

Punktestimater eller targets på f.eks. et ak-

tier og obligationer. Man får ikke et bedre

tieindeks i et bestemt niveau er opium for fol-

afkast af sine sparekroner ved at lade disse

ket eller lommeregnerkunst på underskoleni-

investeringer pakke om af diverse finansielle

veau. Derfor – ha’ tålmodighed – og hvis De

salatfabrikanter og hvor både investeringseks-

vil have et relativt troværdigt estimat, kan jeg

perter og advokater i ind- og udland skal have

anbefale de såkaldte udfaldsrum, vi anvender.

deres del af kagen – inden investor skriver un-

Se faktasiderne 41-51.

der. Investor har ikke kinamands chance for at
gennemskue, hvad han har købt.

Lægger De disse 8 råd bag øret
øges sandsynligheden markant for at øge Deres
formue over tid.
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Ræk efter
kronerne
Har De og Deres kapitalforvalter
samme mål, rækker De ud efter
de samme kroner?
Er der sammenhæng – mellem
kvalitet og pris?

Det er en årtusindegammel teori, at en or-

den ansatte incitament til, på bedst mulige

dentlig aflønning fra arbejdsgiver til arbejdsta-

måde, at varetage ejerens interesser. Det er

ger giver den bedste kvalitet. Det er vanskeligt

imidlertid ikke altid ligetil. Det siges, at den

at forestille sig, at de ansatte vil arbejde hårdt,

kinesiske kejser kun gav sine læger løn, når

hvis de får den samme løn uanset indsats – og

han var rask – mens han fyrede dem, når han

især hvis de ikke risikerer at miste deres ar-

følte sig syg. Formueforvaltning skal skabe

bejde. Modellen har faktisk været afprøvet i

resultater i form af afkast, og gerne højt af-

Torben Vang-Larsen
Formuerådgiver

Østeuropa, og resultatet var et økonomisk

kast. For så vidt kan det sagtens lade sig gøre

sammenbrud. Problemet er naturligvis at finde

at skabe højt forventet afkast – man skal

Formuepleje A/S

den rette incitamentsstruktur, så det sikres, at

blot tage nogle store væddemål. Udfordrin-

der er sammenhæng mellem aflønning og re-

gen for formueforvalteren er at skabe højt

sultat – mellem pris og kvalitet.

forventet afkast og samtidig holde risikoen
for at tabe penge lav. Kunsten er dermed at
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Incitamentstruktur skal motivere

finde en incitamentsordning, der belønner

Grundlæggende vil man naturligvis gerne

høje afkast, men samtidig sikrer, at risikoen

lønne den ansatte på en måde, der giver

ikke løber løbsk.

Artikler

Markedssituationen i dag

ringsresultatet. Dog betales altid et fast mini-

Langt de fleste aktører i den finansielle sektor

mumsgebyr, der kan udgøre 0,25%-0,50%

tager sig betalt via up front betaling i form af

p.a. af investeringerne. Minimumsgebyret

kurtage og tegningsprovision. Dette gør sig

afhænger af porteføljesammensætningen og

typisk gældende for banker, der lever af at

det varierer derfor en del mellem selskaberne,

handle med værdipapirer og formidle salg for

også over tid. Der er indført en volumenrabat,

investeringsforeninger. Det er oplagt, at en af-

hvorefter det faste gebyr reduceres i takt med

lønningsmodel, der er baseret på omsætnings-

selskabernes vækst – 5%’s reduktion pr. mia.

relaterede gebyrer eller formidlingsprovisioner

i portefølje, dog ikke under 0,25%. Det faste

ikke er et attraktivt incitament – det er vel at

gebyr udgør i dag mellem 0,44% og 0,50%.

bede ræven vogte gæs. Betalingsstrukturen
hos kapitalforvaltere – investeringsforeninger

1

Omkostninger ved kapitalforvaltning

– er i praksis altid et fast gebyr beregnet som
3,0

en procentdel af formuen.
Af grafen fremgår det, at der ikke er no-

Omk. i % pr. forvaltede krone

Formuepleje

Investeringsforeninger
Dyreste
Gennemsnit
Billigste

2,5

gen sammenhæng mellem afkastet og omkostningerne – mellem kvaliteten og prisen i

2,0

investeringsforeninger. Gebyret er det samme

1,5

uanset om afkastet er -10% eller +10% – der
er med andre ord intet incitament til at gøre

1,0

en ekstra indsats. Man kan måske undre sig
0,5

over hvorfor der er den store prisforskel mellem den billigste og den dyreste investerings-

0,0
-10%

forening. Der er to forklaringer – 1) Målgrup-

-5%

0%

5%

10%

pen er forskellig og 2) Der er forskel på aktivt
forvaltede og indeksafdelinger. Afdelinger, der

u

15%
Afkast

Kilde: IFR, globale aktier, aktivt forvaltet, administrationsomkostninger 2004.

henvender sig til institutionelle kunder og de
indekserede afdelinger (der slavisk følger ud-

I beregningen af det resultatafhængige hono-

valgte aktieindeks) betaler ikke formidlings-

rar tages højde for tidligere underskud, såle-

og beholdningsprovisioner – og da disse ofte

des eventuelle tidligere års underskud først

er de største udgifter, bliver disse afdelinger

skal indhentes, inden der beregnes resultat

væsentligt billigere.

honorar. Dermed har Formuepleje A/S en stor
interesse i, at risikoen og dermed også poten-

Mod til at skabe sammenhæng

tielle tab bliver så lave som muligt.

I Formuepleje tror vi på, at en lineær sammenhæng mellem kundernes afkast og vores
aflønning, skaber de bedste forudsætninger
for gode resultater. Derfor er der mellem selskaberne og Formuepleje aftalt en aflønningsstruktur, der varierer med afkastet.
Det er aftalt, at Formueplejeselskaberne

Formueplejes honorar er på 10% af investeringsresultatet.
Dog altid et fast minimumsgebyr, der udgør mellem 0,25% og
0,50% p.a. af investeringerne – sammenhæng mellem pris og

betaler et resultathonorar på 10% af investe-
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Om visioner
Ingen er nogensinde kommet til Olympiaden
– uden at have planlagt det
I starten af 2005 formulerede vi ”Formueplejes Vision 2010”, som
lyder ”at være blandt de tre foretrukne kapitalforvaltere i Danmark
af værdiskabende investeringer.”
Erik Møller
Direktør
Formueplejeselskaberne
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Vores primære mål med visionen er at angive virksomhedens udviklingsretning – at klargøre, hvad det er for et spor, vi vil følge ud af
mange mulige, at klargøre hvad vi vil opnå - ambitiøst, men realistisk.

Artikler

Visioner, der gjorde en forskel

”
”

Bill Gates’ Vision 1995:
”En computer på hvert skrivebord og i ethvert hjem i 1995”.
Bill Gates, 1985

Kennedys Vision 1970:
”A man on the moon by the end of the decade”
Præsident John F. Kennedy, 1961

Formueplejes Vision 2010:
”At være blandt de tre foretrukne kapitalforvaltere i Danmark af
værdiskabende investeringer.”
En meningsfuld vision skal være meget konkret:
u

”værdiskabende investeringer” betyder investeringsprodukter, der er rent aktiebaserede
eller balancerede (både aktier og obligationer), men ikke rent obligationsbaserede. Værdiskabende investeringer er vores kernekompetence. Vi vil på sigt strategisk fravælge obligationsprodukter, da det er svært at skabe tilstrækkelig merværdi for investorerne i et rent
obligationsprodukt.

u

”blandt de tre foretrukne” betyder i praksis, at vores ambition er at kunne tiltrække investorer, så Formuepleje i 2010 vil være blandt de tre største leverandører af værdiskabende
investeringsprodukter i Danmark.

>>
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”
>>

’Jeg vil gerne vide hvilken vej, jeg bør gå’,
sagde Alice. ’Det kommer helt an på, hvor du
gerne vil hen’, svarede katten.
Alice i Wonderland, Lewis Carroll

Hvorfor ha’ en vision?
Hvorfor have en åben formuleret vision kun-

3) Laveste faste totalomkostninger i
Danmark

ne man spørge - er det ikke bare amerikansk

Det er målet, at sikre vore investorer de lave-

bravalla-snak? Svaret er Nej. Der er mindst 5

ste faste totalomkostninger pr. porteføljekro-

gode årsager til at have en ambitiøs og reali-

ne. Et større forretningsomfang er den mest

stisk vision for virksomhedens fremtid.

realistiske måde at nå dette mål på.

1) Uden vision = Intet fælles, strategisk
og langsigtet mål

4) Undgå Tornerosesøvn

Det er målet at være blandt de tre førende

adræt og omstillingsparat – og uden en kal-

kapitalforvaltere i 2010 via et attraktivt afkast

kuleret vækststrategi er der en øget risiko for

og kvalitet i alt, hvad vi laver. En virksomhed

at glide over i Tornerosesøvn og selvtilstrække-

uden vision har ikke noget mål og står derfor

lighed – og dét virker afskrækkende på både

lige så rådvild som Alice i Wonderland.

kunder og medarbejdere.

2) Tiltrække og fastholde de dygtigste
medarbejdere

5) Olympiaden

Det er målet, at vi indenfor kapitalforvaltning

men det er målet at få en podieplads blandt

og formuerådgivning kan tiltrække og udvikle

de dygtigste og foretrukne kapitalforvaltere i

de mest kompetente og talentfulde menne-

Danmark i 2010. Men som sagt: Ingen er no-

sker i Danmark.

gensinde kommet til Olympiaden – uden at

Kompetente og talentfulde medarbejdere vil

have planlagt det.

helst arbejde i virksomheder, hvor de kan se
udviklingsmuligheder – både for virksomheden
og for dem selv – og der bliver endnu skarpere
konkurrence om talent frem mod år 2010.
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Det er målet, at virksomheden skal forblive

Det er ikke målet at komme til Olympiaden,

Artikler

Formueplejes Mission:
Om at gøre noget “særligt - ærligt“
Visioner lykkes kun via den daglige Mission
Vi søger at nå vores Vision 2010 via den daglige Mission. Hvis mission lyder lidt frelst, så kan
vi kalde det ”om gøre noget for nogen – så det skaber værdi” – eller helt kort ”at gøre noget
særligt - ærligt”.

Mission
Vi søger langvarige kunderelationer
via bedst muligt afkast
med så få bekymringer for investor som muligt
og med mindst mulig administration.
En meningsfuld mission skal også være meget konkret:
u

”med

langvarige

kunderelationer”

u

”med så få bekymringer” betyder, at vi

har vi som ultimativt mål, at investo-

tager ansvar for en hver form for porte-

rerne vil lade så mange af deres aktier i

føljebeslutninger – både vedrørende af-

Formueplejeselskaberne gå i arv – først

kast, risiko, skat og timing.

da er vores mission lykkedes.
u

”bedst muligt afkast” betyder, at inve-

u

”mindst mulig administration” betyder,

storerne får et afkast, der er blandt de

at investor skal have så få bilag og så lidt

10% bedste målt over 5 år efter omkost-

papir som muligt – herunder så få indivi-

ninger og selskabsskat, i de 5 risikoklas-

duelle værdipapirer som muligt, da de kun

ser vore selskaber ligger i.

skaber merværdi for papirfabrikanterne.

Men ord gør det ikke alene. Visioner flytter ikke bjerge.
Det gør bulldozere og armsved.
For ikke at glemme det, hænger der over min skærm en lille reminder:

”

”Enhver levedygtig virksomhed er kendetegnet ved evnen til at skabe
værdi. Ingen vil i længden betale uden at opleve værdiskabelse.”
Professor Neil Churchill
INSEAD, Paris
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Grav dine penge
ned i baghaven
Aktiemarkedet ifølge Shiller
Økonomen, der blev berømt på sin forudsigelse af aktieboblen i 2000, mener fortsat
aktiemarkedet er markant overvurderet. Et
argument, der i praksis er blevet udfordret
af Formuepleje siden foråret 2003. Men
hvordan kan økonomer være så uenige, når
det tilsyneladende er de samme data, der
analyseres? Fortvivl ikke, forklaringen ligger
i forudsætningerne – og aktier er stadig det
mest attraktive investeringsobjekt.

Irrational Exuberance

Perfekt timing – sådan da...

Robert J. Shiller udkom med sin bog ”Irratio-

Shillers timing af sin bog synes næsten for god

nal Exuberance” umiddelbart inden Nasdaq-

til at være sand – hvilket i princippet også er

krakket i 2000. Shillers vurdering af markedet

tilfældet. Allerede i 1996, altså godt fire år in-

var korrekt – aktierne var hysterisk overvurde-

den nedturens start, boblede markedet ifølge

ret og stod overfor et regulært krak. Shiller var

Shiller. Frem til 2000 steg Dow Jones indekset,

ikke alene i sin vurdering tilbage i 2000. Det

som det mindst teknologibaserede, næsten

bemærkelsesværdige er, at nu – seks år senere

100 procent. Selv ikke i den værste periode si-

Peter Brink Madsen
Kapitalforvalter

– mener Shiller stadig, at aktiemarkedet er

den krakket i 2000, har Dow Jones været nede

meget overvurderet. Et argument, Formueple-

i niveauet fra 1996. Timing af de finansielle

Formuepleje A/S

je har udfordret siden 2003 gennem en fuld

markeder er ikke for mennesker af denne ver-

eksponering i aktiemarkedet.

den – og Shillers tilgang til værdiansættelsen
af markedet vil have store problemer selv indenfor længere tidsperioder af 5-10 år.
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Prisen er afgørende

1

Beregning af Shillers P/E contra Forward P/E

Robert J. Shiller er med rette en højt respekteret økonom og professor ved Yale universitetet

Shillers P/E

Forward P/E

i USA. Og Shillers tilgang til værdiansættelse af
aktiemarkedet har for visse økonomer dannet
skole. Tilgangen tager udgangspunkt i samme
centrale nøgletal, som anvendes af økonomer

Aktuel real kurs

Aktuel kurs

Gns. 10-års real indtjening

Estimeret indtjening næste 12 mdr.

og kapitalforvaltere, nemlig P/E-forholdet (på
engelsk price/earning – pris/indtjening). Ved

u

at sætte prisen for en aktie over indtjeningen

Anm. Shiller inflationsjusterer både aktiekursen og den historiske
indtjening, hvilket i sig selv vil øge P/E-værdien, da indtjeningen lagger.

fås et mål for hvor meget én krones indtjening
koster. Jo højere P/E-værdi, jo dyrere er markedet prisfastsat.

Analytikere på lykkepiller...

2

Shillers P/E for USA 1881-2005

Traditionelt anvendes det forventede niveau
50

for indtjeningen (E) for næste år i beregnin-

Kroner

Shillers P/E

Historisk gennemsnit

gen af P/E. Shillers tilgang adskiller sig ved,
at E’et er det historiske gennemsnit over det

40

sidste årti – det vil sige kursen i dag i forhold

Overvurderet med 60%

til det indtjeningsniveau, virksomhederne har
30

realiseret de sidste 10 år. Argumentet er, at
indtjeningen bevæger sig i cykler – og ved at
tage gennemsnittet opnås en langsigtet ind-

20

tjeningstrend. Samtidig vil analytikernes overoptimistiske estimater for næste års indtjening

10

ikke give en skæv værdiansættelse.
Shillers kritik af analytikernes estimater var

0
1881 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

korrekt i perioden frem mod krakket og de efterfølgende to år.
Siden vendingen i markedet primo 2003 har analytikerne underestimeret den faktiske realiserede indtjening. Kritikken synes
dermed fejlagtig i investeringsmiljøet post Nasdaq-krakket, om
end analytikerne generelt har en tendens til at estimere med

u

Anm. Ifølge Shiller er amerikanske aktier de mest overvurderede,
hvorfor det er mest interessant at fokusere på disse.
Kilde: http://aida.econ.yale.edu/~shiller/data.htm

trenden.

Grav pengene ned de næste 10 år...
Vurderingen af værdiansættelsen af aktiemarkedet ud fra Shillers tilgang vil være en vurdering af, hvor det aktuelle P/E-niveau
ligger i forhold til det historiske gennemsnit på godt 15, tilbage
fra slutningen af 1800-tallet.
Toppunkterne i P/E i 1901, 1929 og 1966 medfører da også
lave reale p.a. afkast i den efterfølgende 10-års periode på hen-

>>
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Søg modpoler – ikke meningsfæller
Shillers input til den altid interessante debat
om værdiansættelsen af aktiemarkedet er
vigtig, da det som investor er afgørende at

>>

holdsvis + 3%, -2,8% og 1,3%. Tilsvarende

afprøve modpolerne til sin egen analyse og

har en investering på bundpunkterne i 1920,

holdning. Debatten bliver dog hurtig unuan-

1932 og 1982 givet et p.a. afkast på hen-

ceret, idet aktiemarkedet iflg. Shiller sidst var

holdsvis 16,1%, 10,5% og 14,9% i den efter-

fair prisfastsat i 1990.

følgende 10-års periode.

Samtidig har de finansielle markeder gen-

Det nuværende P/E-niveau på 26 svarer, i

nemgået en strukturel udvikling siden 1870.

følge Shiller, til en overvurdering af det ame-

Markederne i dag er meget likvide og investo-

rikanske aktiemarked på godt 60%1. Under

rerne har mulighed for at sammensætte en

antagelse af uændrede aktiekurser og lang-

diversificeret portefølje. Udsvingene i økono-

sigtet vækst i indtjeningen på 7%, vil der gå

misk vækst og inflation er reduceret markant

7 år inden markedet er på et fair niveau – el-

gennem årene og de politiske fejltagelser fra

ler hele 10 år inden markedet er billigt – find

30’erne (recession) og 70’erne (inflation) vil

spaden frem!2

næppe gentage sig. I den sidste ende vil investorerne derfor være villige til at betale en

3

højere kurs for en aktie end for 30, 50 eller

Forward P/E for europæiske og amerikanske aktier, 1988-2005
30

P/E

Europa

USA

100 år siden.

Investér i et marked med potentiale
25

Ud fra den fundamentale tilgang til P/E er aktiemarkederne i USA og Europa ikke anstrengt

20

prisfastsat.
Prisfastsættelsen er på højde med 1996 og

15

selv efter pæne stigninger siden foråret 2003
er det amerikanske marked uændret målt på

10

P/E, mens det europæiske marked ligefrem er
blevet billigere. Forklaringen skal findes i ind-

5

tjeningsvæksten i virksomhederne, som har
været stærkere end kursstigningerne i mar-

0
1989
u

1991

1993

Kilde: Blomberg og Formuepleje A/S

1995

1997

1999

2001

2003

2005

kederne. Ud fra den fundamentale tilgang til
værdiansættelse er aktier ikke overvurderet,
men faktisk direkte billige.

Hvad siger markedet?
Analytikerne forventer en indtjeningsvækst for
næste år på 10% i Europa og 8-10% i USA.
Ud fra disse forventninger ser aktier billige ud
jvf. figur 3.
Lad os et øjeblik tage Shillers vurdering af
analytikere for gode varer – de er for optimistiske med hensyn til væksten for næste år.
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4

Implicitte vækstforventninger til europæiske henholdsvis amerikanske aktier
12

Årlig vækst i indtjening i %

Europa

10

USA

Boblen brister og
forventningerne nedjusteres

8
6

Rekordindtjening – men
negative vækstforventninger

4
2
0

Aktiemarkedets
optur indledes i Europa

-2
-4
-6

Et grynende opsving og
mere positive markeder

-8
1998
u

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Implicit vækst ud fra dividendemodellen under antagelse af langsigtet vækst på 5%.
Kilde: Bloomberg og Formuepleje A/S

I stedet kigger vi på, hvilke implicitte vækstfor-

overinvestering tilbage i slutningen af 90’erne.

ventninger, der ligger i markedet.

Balancerne er sunde, gældsandelen på det la-

Såfremt vi antager, at den langsigtede

veste niveau i 30 år og indtjeningsvæksten er

vækst i økonomien er på 5%, er den årlige

rekordhøj. Boblerne kommer ikke fra aktie-

implicitte vækstforventning til virksomheder-

markedet – og prisfastsættelsen af obligati-

ne de næste fem år 0% p.a. i USA og minus

ons- og ejendomsmarkedet synes langt mere

2% p.a. i Europa3. Det værste, der findes i den

anstrengt.

finansielle verden, er skuffede forventninger.
Men med aktiemarkeder prisfastsat ud fra negativ vækst, er en positiv overraskelse langt
mere sandsynlig.

Det er ikke aktierne, som bobler...
Kontantbeholdningen i de ikke-finansielle
virksomheder i USA ligger i niveauet 8-9% af
den samlede markedsværdi af virksomhederne. Sidst tilsvarende niveauer af likvide midler
i virksomhederne blev set, var på bundene af
aktiemarkedet i 1987 og 2002 . Samtidig har
4

virksomhederne globalt set været igennem
en regulær hestekur over på en periode med

1	Ud fra Shillers tilgang er europæiske aktier 35% overvurderet.
2 Indtjeningsvæksten i 2005 var på 15%.
3 Dow Jones STOXX 600 for Europa , S&P 500 for USA.
4 Kilde: Citigroup.
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Bruuns Galleri i centrum af Århus,
hvor Formuepleje har til huse på 7. sal.

Nyt fra
Formuepleje
Jubilæumsreception i nye lokaler
Den 1. april er det 20 år siden Formuepleje
blev etableret. Vi markerer den første snes år
ved at invitere til jubilæumsreception i vores
nye lokaler i Bruuns Galleri i det centrale Århus. Alle er velkomne:
Fredag den 21. april 2006 kl. 13 - 17
Formueplejes lokaler
Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, Århus

Formueplejedage i marts 2006
I efteråret 2005 mødtes flere end 800 aktionærer til Formueplejedagene i København og
Århus. Vi er naturligvis glade for det store
fremmøde og udvider med endnu en Formueplejedag – nu også i Odense. Hermed håber vi
at komme de mange aktionærer i møde, der
har interesse i at høre nærmere om udviklingen og de strategiske tiltag i Formueplejeselskaberne. De næste Formueplejedage afholdes i foråret på disse datoer:

Optimum overflødiggør obligationer
Det nye Formueplejeselskab, Optimum oplever

København, tirsdag den 14. marts

stor interesse fra især obligationsinvestorer,

Århus, torsdag den 16. marts

som søger et højere afkast til samme risiko.

Odense, onsdag den 22. marts

På de tre første tegningsdage blev der således

26 / Formuemagasin Januar 2006

tegnet aktier for ¼ mia. kroner. Optimum ad-

Formueplejedagene afholdes i Christian IVs

skiller sig fra de øvrige Formueplejeselskaber

gamle børsbygning i København og på Radis-

ved at være en særdeles lav-risiko investering,

son SAS hotellerne i Århus og Odense.

som udelukkende investerer for egne midler.

Reservér allerede nu datoen til en spæn-

Der er premiere på Formuepleje Optimum ved

dende og inspirerende eftermiddag og aften.

møder i København, Århus og Ålborg. Tegning

Invitation og program udsendes i løbet af fe-

kan ske frem til 27. januar 2006.

bruar. Vel mødt!

Nyheder

Rekordtegning i Safe

Skat, skat, skat – og investering

Formuepleje Safe sluttede 2005 med den

Nye aktieavancebeskatningsregler gør det nu lidt enklere at være

største aktieudvidelse i Formueplejes 20-årige

investor. Formuepleje afholdt i efteråret en række seminarer om

historie. 300 investorer købte aktier for i alt

investering og skat i samarbejde med bl.a. Morgenavisen Jyllands-

507,2 mio. kr. svarende til et gennemsnit på

Posten, Deloitte, KPMG og PricewaterhouseCoopers. I alt deltog

1,7 mio. kr. Samlet bød 2005 på 9 aktieudvi-

omkring 1000 interesserede i møderne, som afholdtes i København,

delser i Formueplejeselskaberne med en sam-

Århus og Odense. Vil du inviteres til fremtidige arrangementer, er du

let tegningssum på 2,4 mia. kr. Det samlede

velkommen til at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev på:

antal aktionærer overstiger således 4000.

www.formuepleje.dk.

Personalia
Simon Friis-Therkelsen
er pr. 1. januar 2006 udnævnt til regnskabschef. Udnævnelsen sker i forbindelse med
en styrkelse af regnskabsfunktionen med
endnu en medarbejder som forberedelse til
ansøgning om børsnotering. Simon er 25 år,
uddannet revisorassistent hos Mortensen &
Beierholm i Aalborg og har været ansat som
controller i Formuepleje siden 1. april 2002.
Jesper Kjærgaard
er pr. 15. januar 2006 ansat som Formueråd-

Vil du med på holdet?

giver i Formuepleje København. Ansættelsen

Vi har fortsat travlt og søger nye med-

sker som led i etableringen af kontoret i Helle-

arbejdere, som vil være med til at styrke

rup. Jesper er 42 år, uddannet i Danske Bank,

og udbygge relationerne til kunder, ak-

HD (F) og kommer senest fra en stilling som

tionærer og samarbejdspartnere. Netop

aktiechef i Alfred Berg ABN AMRO. Jesper har

nu søger vi formuerådgivere, en junior-

gennem mange år rådgivet såvel private som

rådgiver, en regnskabsassistent samt en

institutionelle kunder og glæder sig til at råd-

assistent til vores kundesekretariat. Læs

give Formueplejes kunder i Storkøbenhavn.

mere på: www.formuepleje.dk
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Enklere aktie beskatning

Aktier skal handles, når markederne bevæger sig, ikke når
det er gunstigt i forhold til
indviklede skatteregler. Den nye
aktieskat er skatteministerens
seneste tiltag i operation regelforenkling.

Skatteregler har aldrig været nemme at forstå for almindelige dødelige. Denne gang har
Folketinget vedtaget nogle ændringer til aktieavancebeskatningsloven, således reglerne
er blevet væsentligt forenklet på visse punkter. Samtidig er 100.000 kroner´s reglen ophævet.
Jakob Madsen
Formuerådgiver
Formuepleje A/S

Uændret for selskaber og pensioner
Ændringerne gælder dog kun for private. For
selskaber gælder 3-års reglen stadig, hvorefter selskabet ikke bliver beskattet af eventuelle
gevinster og kan ligeledes ikke umiddelbart
trække tab fra. Derfor er selskaber stadig den
eneste mulighed for skattefri akkumulering af
værdi over tid – og dermed en lang udskydelse
af den endelige skattebetaling. For pensionsopsparinger

fortsætter

med 15%. p.a. ligeledes.
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”

Handel med aktier bør ikke være begrundet i skattemæssige overvejelser.
Beslutning om at købe eller sælge aktier bør alene være baseret på, hvornår
det er bedst at købe eller sælge aktier. Derfor fjernes skatteregler, som
udskyder eller fremskynder køb eller salg af aktier.
Kristian Jensen
Skatteminister
Ved fremsættelsen af lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven 16/11 2005.

1

Den nye aktieskat

Den nye aktieskat for private

Børsnoterede aktier

Tidligere måtte investor fokusere på ejertiden

Gevinster

for således at kunne minimere skattebetalin-

		

gen ved gevinster på aktier. Her var det en

Tab

Aktieindkomst

< 44.300:

28%

> 44.300:

43%

Modregnes i udbytter fra andre børsnoterede aktier.

fordel at beholde aktierne i minimum 3 år, da

Et overskydende tab kan overføres til ægtefællen og benyttes

gevinsten således ville blive konverteret til den

til børsnoterede aktier.

lavere beskattede aktieindkomst. Hvis salget
skete inden 3 år, ville gevinsten være kapital-

Unoterede aktier

indkomst og dermed skattepligtig med op til

Gevinster

59%.

		
Tab

Denne sondring gælder pr. 1. januar 2006

Aktieindkomst

< 44.300:

28%

> 44.300:

43%

Modregnes i udbytter fra unoterede aktier.

ikke mere. Nu er ejertiden ikke relevant for

Modregnes i gevinster på børsnoterede aktier.

beskatningen. Alle aktiegevinster i et ind-

Hvis aktieindkomsten stadig er negativ, kan skatteværdien

komstår bliver nu beskattet med 28% af de

modregnes i anden skat.

første 44.300 kroner pr. person (det dobbelte
for ægtepar) og resterende gevinster i samme

u

Anskaffelseskurser bliver opgjort som en gennemsnitskurs på alle køb.

indkomstår bliver beskattet med 43%, uanset
størrelsen på indkomsten. Aktieudbytter tæl-

Modregning af tab

ler også med indenfor disse grænser.

De nye aktieavancebeskatningsregler åbner for

Drypsalg i flere indkomstår bliver således

en mere enkel udnyttelse af tab på aktier. Nu

meget nemmere og derved kan den private

kan udbytter modtaget og gevinster realiseret

investor bedre styre sin endelige skattebeta-

på børsnoterede aktier bruges til modregning

ling på aktiegevinster. Det er jo afkastet efter

i tidligere tab på børsnoterede aktier. For uno-

skat og omkostninger, der skal maksimeres

terede aktier gælder samme modregningsmu-

over tid.

lighed. Det er dog også således, at et tab på
en unoteret aktie kan modregnes i en gevinst

Fotograf: Mikal Schlosser

Gennemsnitskurs er fremtiden

på en børsnoteret aktie – men ikke omvendt.

I forhold til tidligere skal private nu benytte

Investor kan ligeledes heller IKKE modregne et

den gennemsnitlige anskaffelseskurs på aktier

tab på en børsnoteret aktie i et udbytte fra

ne i det pågældende selskab, når gevinsten/

en unoteret aktie, f.eks. fra investors eget hol-

tabet skal gøres op.

dingselskab.

>>
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Artikler

”

Det sværeste at forstå i verden er indkomstskat
Albert Einstein

>>

Da det samtidig er muligt fra 2002 og frem at fremføre eventuelle tab på børsnoterede aktier uendeligt, skulle der over tid
være mulighed for at få udnyttet tabet skattemæssigt optimalt.
Tab på unoterede aktier kan modregnes i anden indkomst og
således er det ganske ligetil at få udnyttet disse eventuelle tab.
Har man som investor et tab fra 2001, kan dette kun fremføres
i 5 år og skal derfor indhentes i 2006 inden tabet bliver værdiløst
overfor skattevæsenet. Det bør investor være meget opmærksom på pga. den begrænsede mulighed for modregning.

Overgangsregler
For aktier ejet før denne ændring af aktieavancebeskatningsloven, dvs. før 1. januar 2006, har investor mulighed for at

Det nye SKAT

benytte sig af nogle overgangsregler. Grundlæggende betyder

ToldSkat og de kommunale skatteforvaltnin-

det, at investor kan vælge hvorvidt de nye eller de gamle regler

ger fusionerede den 1. november 2005 og er

ønskes benyttet, når der realiseres gevinster / tab. Investor skal

nu én stor landsdækkende skattemyndighed

ikke beskattes hårdere efter de nye regler end efter de gamle, og

– SKAT. Borgere og virksomheder skal frem-

investor vil naturligvis vælge modellen, som er bedst for sig selv.

over kun i kontakt med én skattemyndighed,

Overgangsreglerne er gældende indtil ultimo 2008.

som tager sig af alt vedrørende skat, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsvurdering, moms,

Tab på aktier noteret på NASDAQ

afgifter, told og offentlig inddrivelse af gæld.

I november 2005 bekræftede Skatteministeren i et svar til Folke-

Ud over den nye struktur kommer vi til at

tingets skatteudvalg, at aktier noteret på NASDAQ må betegnes

vænne os til nyt navn og nyt logo. Bogstaverne

som unoterede aktier og skal behandles som dette i opgørelsen

i navnetrækket er specielt designet til at ud-

af gevinster / tab. Den 22. december 2005 offentliggjorde Told &

trykke en moderne organisation mens konge-

Skat – nu bare kaldet SKAT – at såfremt aktierne kun kan hand-

kronen symboliserer myndighed og tilknytning

les og er handlet på NASDAQ, skal de behandles som unoterede

til staten. Cirklen omkring kronen symbolise-

aktier. Derfor har private mulighed for at få genoptaget deres

rer fordelingen af skattemidlerne og er et levn

selvangivelse 5 år tilbage dvs. fra 2001 og frem.

fra de i ministerierne tidligere anvendte under-

Dette har kun relevans for aktier noteret på NASDAQ, som in-

håndsmærker – mærker, uformelle breve fik

vestor har ejet privat i mere end 3 år og solgt i 2001 eller senere.

påført. Endelig er den gule farve bevaret fra

Såfremt der er realiseret et tab og det ikke er muligt at modregne

Skatteministeriet og ToldSkat, da den ifølge

i gevinster på børsnoterede eller andre unoterede aktier, kan skat-

SKAT i befolkningens bevidsthed er synonym

teværdien (med brug af 28% og 43% grænsen, da aktierne har

med kommunikation af skattemæssig karak-

været ejet i mere end 3 år) af overskydende tab modregnes i an-

ter. (SKAT)

den indkomst f.eks. lønindkomst.
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Nyheder

Set & Sket
Optimisme i nationalbanken
Nationalbankdirektør

Jens

Thomsen

forudser, at den danske vækst får et
ekstra skub fremad i 2006. ”Verdensøkonomien er stærk, og der er ingen
steder, som ser ud til at lide af mang-

Handelsomkostninger på vej ned

lende vækst. Selv i euroområdet synes

Teknologiske nyskabelser, som muliggør

der at være lidt opgang. Andet halvår

hurtige, billige elektroniske handelssy-

har været lidt bedre end forventet, og

stemer ændrer strukturen af de finan-

de økonomiske prognoser er blevet lidt

sielle markeder væsentligt og sætter

mere optimistiske for 2006”, siger Jens

den traditionelle telefonhandel under

Thomsen til dagbladet Børsen og peger

kraftigt prispres. Spørgsmålet er, om

på, at det gryende europæiske opsving

investorerne opnår en teknologi-divi-

vil give dansk økonomi et løft i 2006.

dende ved selv at handle hjemme fra
netbanken?

Udlandsgælden er på hastig retur, og

Københavns

Fondsbørs

kan være helt væk i 2006 eller 2007. Gæl-

konkluderer i en analyse, at de totale

den er faldet med 17 mia. kr. i 3. kvartal

handelsomkostninger gennemsnitligt er

2005 og udgør nu beskedne 73 mia. kr.,

faldet 22 procent de sidste syv år – samt

eller 5% af BNP. For ti år siden udgjorde

at Københavns Fondsbørs med et fald

udlandsgælden mere end 25% af BNP.

på 34% i øjeblikket er billigst blandt de

(Børsen, Danmarks Nationalbank)

60 undersøgte børser. (KF)

Aktiekulturen styrket
Omsætningen af aktier steg markant i
2005, viser tal fra Værdipapircentralen.
Den nominelle aktieomsætning var i
2005 619 mia. kr. svarende til 2,4 mia.

3
1

Handelstransaktioner

kr. pr. børsdag. Dette er en stigning på
39% i forhold til den hidtidige omsætningsrekord fra 2004. Over de seneste
fem år er aktieomsætningen næsten
fordoblet. Omsætningen af obligationer

12

Antal mio.

Aktier & investeringsforeninger

Obligationer

10
8

viste derimod et mindre fald på 7% i forhold til 2004.
Også det samlede antal værdipapirhandler, som blev afviklet i VP, steg markant i 2005. Med en stigning på 38% til

6
4
2

10,2 mio. i 2005 er der tale om ny rekord
og den største stigning i handelsomfanget nogensinde. (VP)

0
2001

2002

2003

2004

2005
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Obligationer

Markeder

Markeder

Når renten
er invers
2005 var igen et fornuftigt år for
obligationsinvestoren og ved indgangen til det nye år er de toneangivende 10-årige renter fortsat
historisk lave i USA og Europa. I
USA, hvor den amerikanske centralbank har sat den korte rente op
til 4,25%, er vi tæt på en situation,
hvor de korte renter er højere end
de lange renter.
Når dette har været tilfældet har
man tidligere set, at væksten i økonomien efterfølgende går i stå. Sker
dette for den amerikanske økonomi, vil det få store negative konsekvenser for den globale vækst. Men kan det nu passe?

Søren Astrup
Investeringschef
Formuepleje A/S
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Det går ufatteligt dårligt!

der på baggrund af høj vækst og rekordindtje-

Væksten i den globale økonomi er ganske høj

ning har været fest på de fleste aktiemarkeder

og virksomhedernes indtjening har generelt

i 2005, ligger de lange renter fortsat tæt på de

aldrig været større. Samtidig melder virksom-

historiske bundniveauer. Dette afspejler dels

hederne, at 2006 ser ud til at blive et ganske

ekstremt lave inflationsforventninger og dels,

godt år, hvor indtjeningsvæksten igen bliver

at obligationsmarkedet ikke rigtigt tror på,

positiv. Måles indtjeningen i kroner og ører ser

at væksten er kommet for at blive den kom-

2006 derfor ud til at blive endnu et rekordår.

mende tid. Med andre ord: De lange renter

Men – obligationsmarkedet er uenigt. Så mens

afspejler, at det går ufatteligt dårligt.

Obligationer

1

Markeder

Aktie- og obligationsmarkedet er uenige
260

%

BE500 indeks

10-årig tysk rente

Aktiemarkederne og
indtjeningen afspejler optimisme

240

6,0%

Den omvendte verden

220

5,5%

Økonomer bruger dagligt meget tid

200

5,0%

på, at analysere data og tidsserier.

180

For tiden er folkesporten vurderingen af, hvad det betyder, at renten

160

på kortløbende fordringer rent fak-

140

4,5%
4,0%

tisk er højere end på langtløbende

3,5%

120

fordringer i USA. Med andre ord:

Rekordlave renter
afspejler pessimisme

100

At den såkaldte rentekurve er flad

2002

og tenderer til at have en negativ

2003

2004

3,0%
2005

hældning.
Rentekurven er blot en grafisk

2

Hældningen på den amerikanske rentekurve og recessioner

præsentation af sammenhængen
mellem renterne på obligationer af

4,0

den samme kreditkvalitet men med

3,5

varierende løbetid. Normalt vil man

3,0

forvente, at man får en højere rente
des længere løbetiden er, idet man
skal have betaling for merrisiko ved
eksempelvis at have en obligation i

90 dages glidende gennemsnit

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

10 år frem for 3 måneder.

0,0

Bekymringen er stor, fordi der historisk har vist

-0,5

sig en tommelfingerregel:

-1,0
-1,5

Når renten ved en kort løbetid overstiger renten ved en længere løbetid øges sandsynligheden for økonomisk recession de kommende
4-6 kvartaler betydeligt.

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
u

Grafen i figuren angiver hældningen på rentekurven for amerikanske
statsobligationer. Perioder hvor kurven er under 0 viser hvornår kurven
har haft negativ hældning. Kilde: Formuepleje.

Professionelt bekymret
Som det ses af figur 2, er forskellen mellem
den 10-årige rente og 3 måneders renten
ganske lav, og spørgsmålet er om den nuværende hældning bør give anledning til stor
bekymring?

Og svaret er et klart: JA!

>>
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Markeder

Obligationer

>>

Det ses bl.a. ud fra en økonomisk model lavet

Vores vurdering er, at den amerikanske øko-

af to førende forskere på området, som viser,

nomi langt fra er i så alvorlige problemer, at

at når rentekurvens hældning virkelig bliver

væksten går i stå. Ud over, at en lang række

meget negativ, er det overvejende sandsynligt,

nøgletal peger i positiv retning, er obligations-

at der følger en recession. Alene af den grund

markedet i disse tider præget af en atypisk høj

er det værd at holde øje med.

efterspørgsel af lange obligationer, hvor særligt asiatiske centralbanker og pensionskas-

3

ser er på købersiden. Dette driver i sig selv de

Sandsynligheden for en recession 12 måneder frem

lange renter ned. Dertil er inflationsforventningerne meget lave.

Estimeret sandsynlighed for recession
Renteforskel

Sandsynlighed for recession

1,21

5%

0,76

10%

0,46

15%

0,22

20%		

Måske er obligationsmarkedet klogere end
den amerikanske centralbank, regeringen i
USA, aktie-, kredit-, og husmarkedet tilsammen? Eller også er rentekurven ikke den ene-

<<

Mindre sandsynlighed
(Vi ligger p.t. her)

ste pålidelige kilde til at forudsige, hvad der
skal ske fremover.

0,02

25%

Faktum er, at de stadigt meget lave tone-

-0,17

30%

angivende obligationsrenter i USA og Europa

-0,50

40%

vil blive en særdeles stor afkastmæssig udfor-

-0,82

50%

dring for mange investorer i 2006. Vores hold-

-1,13

60%

-1,46

70%

Derfor: Med fare for at gentage vores bud-

-1,85

80%

skab: Køb ikke ”afkastfri risiko”, men sørg for

-2,40

90%

at have en meget lav rentefølsomhed. Vores

<<

Overvejende sandsynlighed

ning er klar: Rentepilen peger opad!

vurdering er, at placering i den korte ende af
u

Kilde: A. Estrella og F. Mishkin: ”The Yield Curve as a Predictor of U.S.
Recessions” Current Issues in Economics and Finance, 1996, vol. 2, nr. 7
– Federal Reserve Bank of New York.

rentekurven giver et rigtig godt afkast-risikoforhold.
Strategien i Formueplejeselskaberne er derfor: Lav renterisiko i obligationsporteføljerne

Når dette er sagt, har rentekurven haft en

suppleret med taktisk frasalg af risiko via fu-

negativ hældning en del gange, uden at øko-

turesmarkedet. Ved indgangen til 2006 har vi

nomien er gået i stå . Det afgørende er derfor

stort set elimineret renterisikoen.

nærmere, hvordan rentekurvens hældning vil
udvikle sig den kommende tid, frem for netop
den hældning, vi kan observere i dag.

”
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Når en inverteret rentekurve tidligere har forudsagt recessioner, har både den korte og lange rente været på et meget højt
niveau. Det er ikke tilfældet i dag.
John Snow
Finansminister i USA, med doktorgrad i økonomi.

Valuta

Markeder

Goodbye Greenspan

Fotografi: POLFOTO/Dennis Cook

Den 79-årige amerikanske centralbankdirektør Alan Greenspan har sidste
arbejdsdag 31. januar 2006 efter mere
end 18 år på posten.

Søren Astrup
Investeringschef
Formuepleje A/S

Alan Greenspan hævede renten
og prægede atter valutamarkederne i 2005. Vi siger farvel og
tak til centralbankdirektøren,
der har været med lige så længe som Formueplejeselskaberne
har eksisteret. Formuepleje
sagde i 2005 også farvel til dollar-lånene og ”søgte tilflugt” i
schweizerfranc og euro.

Renterne styrede
– valutamarkederne reagerede.
Sidste år ved denne tid var 90% af analytikerne
enige om at USD skulle svækkes, idet det amerikanske betalingsbalanceunderskud endnu engang havde sat en ny rekord. Sådan skulle det
ikke gå. Tværtimod steg USD ganske kraftigt i
2005 – fra ca. 5,50 DKK til 6,30 DKK. Ikke fordi
det gigantiske amerikanske handelsbalanceunderskud fik det meget bedre – men fordi markederne begyndte at fokusere på hvilken rente,
man fik tilbudt som investor i USA. Her lå den
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Valuta

1

Renten styrer USD
6,6

90 dages glidende gennemsnit

USD/DKK

Renteforskel

2,5

6,4
2,0

6,2
6,0

1,5

5,8
1,0

5,6
5,4
u

USD styrkes kraftigt i takt med at
renteforskellen mellem USA og EU
udbygges.

0,5

5,2
5,0

0,0
jan/05 feb

2
u

>>

CHF var ligeledes styret af renteforskellen mellem EUR og CHF. Begge
holdt sig stort set konstante.

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov dec/05

Stabil CHF
4,90

90 dages glidende gennemsnit

DKK/CHF

Renteforskel

1,8

4,85

1,6

4,80

1,4

4,75

1,2

amerikanske centralbank i førertrøjen og hævede renten gennem hele året. Den Europæiske Centralbank (ECB) kom som bekendt først
på banen i december med en enkelt renteforhøjelse og dermed blev renteforskellen mellem
USA og EU udbygget stille og roligt.
4,70

1,0
jan/05 feb

Sådan gik det!

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov dec/05

Havde man som låntager slavisk holdt ved sine
USD-lån i hele 2005, var dette blevet en dyr

3

USD – against the odds

fornøjelse.
Selvom man som JPY-låntager ville have
haft et fornuftigt år, står den lave låneomkost-

125

KR ???

DKK

USD

CHF

JPY

EUR

USD var dyrest
120

ning for JPY i 2005 dog slet ikke mål med den
risiko, man som låntager har udsat sig selv for.

115

Som det ses af risikobarometeret, er JPY mere

110

end 4 gange så risikabel som CHF.

Vi forlod USD

105
100

u

Sådan gik det! Havde man som låntager
slavisk holdt ved sine USD-lån i hele 2005,
var dette blevet en dyr fornøjelse.

CHF og JPY var billigst

95
90
jan/05 feb
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mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov dec/05

Valuta

Markeder

Høj risiko
Tyrkiske lira

Tjekkiske koruna

Lav risiko bibeholdes…
I Formueplejeselskaberne vil vi også i 2006 hele tiden søge at
opnå det bedste afkast-risikoforhold for vore låneporteføljer.

Japanske yen

Det indebærer dels at sammensætte låneporteføljerne med lavrentevalutaer og dels forholde sig ekstremt kritisk til den samlede risiko. Kernen i vores finansiering vil derfor være CHF.
Selvom vi forventer, at den schweiziske centralbank (SNB)

US-dollar

sætter renten op, udgør det ingen trussel mod det fornuftige i
CHF-finansieringen.

”

New Zealandske dollar

Australske dollar

Accelererende vækst giver os mulighed for at hæve
låneomkostningerne – forsigtigt.
Jean-Pierre Roth
Præsident i den schweiziske centralbank (SNB),
15. december 2005.

Britiske pund
Vores holdning er, at SNB vil gå hånd i hånd med ECB – og
forskellen mellem de korte renter i EU og Schweiz – stort set vil
være uforandrede. Årsagen er, at SNB vil gøre alt for at holde
økonomien på vækstsporet, og her er eksporten til EU den vigSvenske kroner
Norske kroner

tigste enkeltkomponent. Såfremt CHF bliver for stærk ift. EUR,
hvilket kan ske såfremt SNB hæver renten og ikke tager hensyn til pengepolitikken i EU, bliver væksten i Schweiz hurtigt
truet.
Derfor har SNB ingen interesse i en alt for stærk CHF, ligesom en alt for svag valuta, med deraf følgende høj vækst – kan

Schweiziske franc give inflationsproblemer. Som udgangspunkt vil CHF også i det
nye år derfor bevæge sig i et forholdsvist snævert bånd overfor
EUR og dermed DKK.

…Men vi falder ikke i søvn
Ovenpå den seneste svækkelse af CHF frem mod årsskiftet
Euro

har vi sikret over halvdelen af selskabernes CHF-lån mod kraftige kursstigninger. Dette er sket via købet af put-optioner på
EURCHF. Selskaberne er således sikret mod kraftige stigninger

Danske kroner

i CHF og får samtidig det fulde udbytte af en yderligere CHFsvækkelse.

Lav risiko
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Aktier

2005 – da historien ikke gentog
Hvad med 2006?
2005 var på mange måder et fantastisk år. Indtjeningsvæksten fortsatte på et højt niveau, den globale økonomi voksede stadig over trend og virksomhedernes
balance blev sundere og sundere.
2005 var dog også et ganske anderledes år end, hvad
mange havde forventet. Man oplevede en komplet dekobling mellem det amerikanske og europæiske aktiemarked. Mens indtjeningsvæksten i begge regioner var
i niveauet 12-15%, kvitterede det amerikanske aktiemarked blot med kursstigninger på 3% mod Europas
godt 20%.

2005 skulle ligeledes vise sig som året, hvor
intet var ”sikkert”. Medicinalindustrien har
historisk været kendetegnet ved en stabil indtjeningsvækst. Og har derfor historisk været
betragtet som en forholdsvis ”sikker” inve-

Da alt ikke var som det plejede

stering. Søgsmål og erstatningssager krydret

2005 blev også et år, hvor virksomhedernes in-

med patentudløb resulterede i stedet for i,

vesteringslyst forblev på et lavt niveau, der blot

at ”sikre” toneangivende medicinalselskaber

dækkede de løbende afskrivninger. Dette er

som Pfizer og Merck kom i unåde.

meget atypisk i en tid, hvor økonomien stadig
er solidt funderet, og fremtiden ser lys ud.

Rekordhøj oliepris stoppede ikke væksten

Tages afsæt i, hvor i den økonomiske kon-

Ved indgangen til året vurderede vi, at den

Nicolai Borcher Hansen
Seniorkapitalforvalter

junkturcykel vi befinder os, burde teknologi-

høje oliepris ville aftage og aktiekursen på

sektoren det seneste år have været blandt de

energisektoren falde i tråd med dette.

Formuepleje A/S

foretrukne investeringsområder. I 2005 var

Det skulle i stedet vise sig, at kombinatio-

dette dog ikke tilfældet. I skyggen af aktie-

nen af en høj global vækst og orkaner i Den

krakket i 2000 og virksomhedernes fortsat

Mexicanske Golf blot pressede olieprisen hø-

lave investeringslyst, endte IT-aktierne blandt

jere op, og ligeledes aktiekursen på energisel-

de ringeste investeringer.

skaberne.
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Aktier

Bemærkelsesværdigt var det dog, at end ikke

1

en rekordhøj oliepris hæmmede den økono-

Relativt afkast i forhold til MSCI World
Årlig vækst i indtjening i %

miske vækst. Indtjeningen blandt amerikan-

Telekom

ske ikke-olie producerende virksomheder steg

Cyklisk forbrug

med hele 11%.

Teknologi
Stabilt forbrug

Kina gjorde (og vil fortsat gøre) en forskel

Medicinal

Sjældent har én økonomi gjort så markant en

Finans

forskel på den globale scene. Indtil for få år

Forsyning

siden fungerede Kina udelukkende som ”ver-

Industri

dens værksted”. Vestlige virksomheder flyt-

Materialer

tede produktionen til Kina for at nedbringe

Energi

produktionsomkostningerne.

-30%

I dag er Kina ikke blot et produktionssted.
Kina er blandt de største aftagere af industri-

Markeder

u

-20%

-10%

0%

10%

20%

Kilde: MSCI World, Formuepleje A/S

goder. Mens den vestlige verden har vist en vis
tilbageholdenhed, når det gjaldt investering i

2

Investeringer

fremtiden, har Kina vist alt andet.
Som det fremgår af figur 2, har der været en

1600

moderat vækst i investeringslysten blandt ame-

1400

rikanske og japanske virksomheder siden 2000.

2000

2005

1200

Trods en afmatning i den eurolandske økono-

1000

mi, har virksomhederne øget investeringerne
mærkbart i nye maskiner og fabrikker. Mest iøj-

800

nefaldende er dog det høje investeringsniveau

600

i Kina. Især i lyset af, at den kinesiske økonomi

400

blot udgør 5% af verdens samlede økonomi

200

(GDP) eller 25% af den europæiske økonomi.

0

De store vindere har været europæiske

USA

industriselskaber som Alstom (110%), ABB
(100%) og Siemens (20%), der var storleve-

mia. $

u

Japan

Euroland

Kina

Kilde: Morgan Stanley Research

randører til udbygningen af Kinas infrastruktur. Alle tre selskaber indgår som kerneposi-

Alt i alt er der altså god grund til at være be-

tioner i Formueplejeselskaberne.

grundet optimist. I lyset af det seneste års afdæmpede kursstigninger på det amerikanske

2006 – Aktier fortsat billige

aktiemarked, til trods for en indtjeningsvækst

Vores vurdering er, at det kommende år fort-

på 15%, er det mange år siden, at det ame-

sat vil byde på en fornuftig fremgang i den

rikanske aktiemarked har set så attraktivt ud,

globale økonomi.

som det gør i dag.

Som det fremgår af figur 3, er det globale
aktiemarkeds værdiansættelse attraktiv i såvel

… men træd varsomt

et historisk som absolut perspektiv.

Vores investeringer vil i 2006 fortsat være fo-

Med den spirende fremgang i Japan tyder

kuseret på selskaber, hvor der er plads til skuf-

meget på, at verdens næststørste økonomi i

felser, uden at selskabet af den grund fremstår

stigende omfang vil bidrage til en mere ba-

kostbart. Da 2005 netop har budt på en ræk-

lanceret global økonomi, hvor ikke kun USA

ke skuffelser, er tidligere ”kostbare” selskaber

skal trække.

i dag blevet regulært billige (value).

>>
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Markeder

>>

Medicinal

Finans

Blandt disse er medicinalindustrien og i særde-

Forsikringssektoren er begunstiget af en at-

leshed den amerikanske, som i 2005 var ramt

traktiv prisfastsættelse, stigende præmie-

af retssager og patentudløb. Dette vil også

indtægter og øgede pensionsopsparinger. Vi

præge 2006. Vores holdning er dog, at det til

foretrækker især tyske Allianz, amerikanske

fulde er reflekteret i den aktuelle prisfastsæt-

American International Group og japanske

telse. Vores fokus er Pfizer og Merck.

Mitsui Sumitomo Insurance.

Industri
Der er ikke umiddelbart noget, som tyder på, at

… og naviger uden om
small/mid-cap aktier

investeringsaktiviteten i Kina vil aftage. Ligeledes

Aktiefesten blandt små og mellemstore dan-

vurderer vi, at de kommende år vil være præget

ske aktier har været enestående. I kølvandet

af stigende investeringslyst i USA og Europa i

på aktiekrakket var der et naturligt kursefter-

takt med, at flaskehalse opstår. Dette vil gavne

slæb, der med rette kunne indhentes.

selskaber som: Alstom, ABB og Siemens.

Som det fremgår af figur 4, har prisfastsættelsen af dette segment i dag nået et niveau,

3

som ganske enkelt ikke kan retfærdiggøres.

Den globale pris per indtjeningskrone (P/E forventet)

25

Især har en række danske ejendomsselskaber

90 dages glidende gennemsnit

og provinsbanker nået en prisfastsættelse, der
hverken afspejler indtjeningspotentialet eller
den underliggende risiko.

20

Kapitalfondene gør det
og Formuepleje gør det
Det store samtaleemne såvel globalt som i

15

Danmark blev kapitalfondenes indtog. Købet
af blandt andre Falck, ISS og nu buddet på
TDC resulterede i spekulationer om, hvem der

10
1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Kilde: MSCI World og Formuepleje A/S

u

blev det næste mål.
Kapitalfondene kommer også til at præge
2006. Globalt er der mange selskaber, der
er karakteriseret ved lav prisfastsættelse, lav

4

gældssætning og en solid betalingsstrøm. I

Pris per indtjeningskrone (P/E)

50

KR ???

Mid-/Small Cap

OMXC20

45

kursstigninger, er det blot naturligt, at kapitalfondene byder på selskabet.

40

I Formuepleje anskuer vi således investe-

35

ringer meget på linie med kapitalfondene.

30

Aktiemarkedets investorer bør i højere grad

25

acceptere, at virksomhederne øger gældsan-

20

delen, investerer i fremtiden og investerer med

15

et længere perspektiv for øje.

10
5
0
2002
u

det omfang aktiemarkedet ikke kvitterer med

2003

Kilde: Bloomberg og Formuepleje A/S
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2004

2005

Faktasider

Introduktion

Faktasider

Man er hvad man gør...
Vi vil gerne måles på, det vi si´r. Derfor starter faktasiderne med at vise vores afkastmål og riksikomål,
og de sammenlignes nedenfor mod vores fulde historik for alle Formueplejeselskaberne siden 1988.

Varedeklaration – afkast
Absolutte afkastmål
6 af 7 Formueplejeselskaber har absolutte afkast fra 25% til 90% over 5 års perioder efter omkostninger og skat som mål. Formuepleje LimiTTellus har det relative mål at give et bedre afkast, end
verdensaktieindekset FT World.

Selskab

Optimum

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Risikoklasse

Lav

Middellav

Middel

Middelhøj

Høj

Merkur LimiTTellus
Middel

Middel

Afkastmål

25%

45%

60%

75%

90%

55%

FT WORLD

Realiserede afkast
Få investorer har fået et bedre afkast de seneste 20 år.
Tabellen viser 5-års afkast for alle Formueplejeselskaber siden start. Det gennemsnitlige 5-års afkast
har været omkring 100% siden konceptets start 1/5 1988. Alle 39 5-års perioder har givet overskud.

Selskab

Optimum

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Risikoklasse

Lav

Middellav

Middel

Middelhøj

Høj

Merkur LimiTTellus
Middel

Middel

Afkastmål

25%

45%

60%

75%

90%

55%

FT WORLD

Gns. realiseret N/A

101%

102%

110%

81%

87%

N/A

							
Realiserede afkast med 5 års horisont
Erik Møller
Direktør
Formueplejeselskaberne

2001-20051		

111%

85%

90%

78%

2000-2004		

104%

54%

53%

38%

89%

1999-2003		

89%

104%

96%

83%

124%
41%

1998-2002			

40%

45%

23%

1997-2001			

61%

60%

47%

1996-2000			

198%

199%

142%

1995-1999			

336%

303%

216%
23%

1994-1998			

48%

24%

1993-1997			

168%

156%

1992-1996			

64%

75%

1991-1995			

39%

1990-1994			

8%

1989-1993			

119%

1988-1992			

111%

Startdato

02.02.06

01.07.99

01.05.88

01.02.92

01.02.94

94%

01.10.98

10.03.05

1) Opdateret december 2005
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Varedeklaration – risiko
Risikorammer
Alle selskaber har faste risikorammer for max. kurstab på 3 års sigt
Formueplejeselskaberne er klassificeret i 5 risikoklasser - defineret som maksimalt kurstab på 3 års
horisont. 3 års horisont er valgt, fordi det maksimale kurstab normalt indtræder på denne horisont.

Selskab

Optimum

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Risikoklasse

Lav

Middellav

Middel

Middelhøj

Høj

Merkur LimiTTellus
Middel

Middel

Risikoramme

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-12,5%

-15%

Realiseret risiko
Tabellen viser realiserede afkast med 3-års horisont. Siden indførelsen af risikostyringssystemet
“Value-at-Risk” i 1995 og fravalg af investering i udenlandske obligationer har der kun været underskud i een 3-årsperiode (1/1 2000 - 31/12 2002) fra minus 8% til minus 18%.
Ingen af kurstabene har været større end de angivne risikorammer for hvert selskab (fra minus
5% til minus 25%). En investering i globale aktier (FT World) har i flere perioder givet betydeligt
større kurstab - fra minus 6% til minus 45%.

Selskab

Optimum

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Merkur LimiTTellus

Risikoklasse

Lav

Middellav

Middel

Middelhøj

Høj

Middel

Middel

Risikoramme

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-12,5%

-15%

FT
World

Realiserede afkast med 3 års horisont (tab med rødt)

u

”Value-at-Risk” indført primo 1995.

2003-2005		

55%

102%

104%

115%

2002-2004		

78%

62%

61%

2001-2003		

82%

26%

27%

2000-2002		

37%

-8%

-8%

1999-2001			

42%

39%

56%

18%

43%

49%

65%		

-22%

20%

54%		

-38%

-18%

31%		

-45%

41%

52%		

18%

1998-2000			

53%

56%

48%

13%		

54%

1997-1999			

69%

68%

59%			

110%

1996-1998			

98%

109%

62%			

74%

1995-1997			

186%

154%

111%			

65%

7%

1994-1996			

31%

17%			

19%

1993-1995			

38%

33%				

30%

1992-1994			

-36%

-27%				

18%

1991-1993			

86%					

47%

1990-1992			

15%					

-13%

1989-1991			

76%					

-9%

1988-1990			

64%					

-6%

Startdato

02.02.06

01.07.99

01.05.88

01.02.92

01.02.94

01.10.98

10.03.05

1) Opdateret december 2005
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Mission
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Missionen
lykkedes
2005 bød på kursfest på
de globale aktiemarkeder, ligesom obligations
investorerne kunne lune sig
ved positive takter. Selvom
flere smalle investeringsprodukter gav meget høje
afkast, ligger Formuepleje
selskaberne fortsat i top
– særligt når der tages
højde for risikoen.

Penta – som er selskabet med flest aktier –
Centralbankerne i både USA, Euroland og

kunne naturligt nok give det højeste absolutte

Schweiz hævede de korte renter i fjerde

afkast i 2005. Pareto, som frem til 4. kvartal

kvartal 2005. Selvom det ikke fik de lange

udelukkende investerede i obligationer, gav

renter til at stige nævneværdigt, gav det dog

et fornuftigt afkast i forhold det danske ob-

så meget uro, at det danske obligationsmar-

ligationsindeks og i særdeleshed i forhold til

ked realiserede et mindre fald i perioden.

risikoen i selskabet.

Den lave rentefølsomhed i selskaberne kom

På valutamarkederne steg USD yderligere i

Søren Astrup
Investeringschef

dermed til sin ret. Sammen med gode takter

4. kvartal, mens CHF ikke gjorde meget væ-

på aktiemarkederne betød det, at samtlige

sen af sig set over hele perioden. Nervøsitet

Formuepleje A/S

6 Formueplejeselskaber afsluttede 2005 med

op til rentemødet i den schweiziske central-

nye kursrekorder.

bank (SNB) medio december gav dog lidt uro
undervejs.
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1

2

Valutabevægelser
Valuta

3 og 12 måneders afkast
Årlig vækst i indtjening i %

Seneste

Seneste

kvartal

12 mdr.

CHF

0,0%

-0,4%

USD

1,5%

14,8%

Epikur

JPY

-2,2%

0,0%

Merkur

Seneste 12 måneder

Seneste kvartal

Pareto
Safe

Penta
LimiTTellus1

Østeuropa gav baghjul

Globale
aktier i DKK
Danske
obligationer

Det er vores klare mission, at Formueplejeselskaberne altid skal være blandt de bedste

-5%

investeringsprodukter i Danmark i de fem risikoklasser, målt over 5-års perioder.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1) LimiTTellus startede 10. marts 2005.
Kilde: Formuepleje og Bloomberg.

u

I sammenligning med over 200 danske investeringsforeninger ligger alle Formueplejeselskaberne blandt de bedste 10%, målt på

3

Danske kapitalforvaltere, pr. 31/12 2005

afkast.

5 års afkast efter omkostninger, selskabsskat og personskat

I lyset af, at flere og flere snævre investe200%

stærke 5 års afkast, er vi ganske tilfredse med

150%

vores resultater. I løbet af 4. kvartal 2005 er

Dårligste

50%

met højt op på resultatlisten, når vi kigger 5

0%

år tilbage.

Dårligste afdeling

ske og andre eksotiske aktiemarkeder kom-

-50%

Målt i forhold til den faktiske risiko, inve-

-100%
Valueinvest
Sydinvest
Sparinvest
SEB Invest
Nykredit Invest
Nordea Invest
Midtinvest
Lån & Spar
Jyske Invest
GR Vision
Formuepleje
Egnsinvest
Dexia Invest
Danske Invest
Carnegie
BG Invest
Bankinvest
Alm. Brand
Alfred Berg

for mange snævre investeringsprodukter sjældent imponerende. Som investor bør man
sikre sig en fornuftig spredning – og helst på
flere aktivklasser. På denne måde øges sand-

Gennemsnit

100%

særligt investeringsforeninger fra østeuropæi-

storerne har været udsat for, er resultaterne

Bedste

Bedste afdeling

ringsprodukter med høj risiko af og til leverer

Kilde: Formuepleje og IFR.

u

synligheden for det gode afkast – på kort såvel
som lang sigt.
5

4

5-års afkast efter skat – risikofordelt

175%

Budgetforventninger 12 mdr. frem

150%

Pro anno-afkast

125%

Aktier. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10%

100%

%

25%

Strategi

0%

Aktier: maksimal udnyttelse af risikorammer

-25%

Obligationer: svagt negativ varighed

-50%

Valuta: CHF primær og EUR sekundær

-75%
0%

u
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Epikur Safe
Penta

50%

Valuta: kursbevægelser og lånerenter . . -1%

Danske investeringsforeninger

Pareto

Merkur

75%

Obligationer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,5%

Formueplejeselskaberne

5%

10%

Kilde: Formuepleje og IFR.

15%

20%

25%

30%
35%
40%
Risiko (standardafvigelse)
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Ultimo december 2005
Indre værdi: 223,1

5 års afkastmål: 45%

Maks. tab: –10%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

AFKAST

Resultater

350

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

RISIKO

Budget

Best case

Tab – hvor tit
Tabsfrekvens, 1995-20051

325

3 års rullende tidshorisonter
300

Afkastmål

JPM Danske
Obligationer 0%
Pareto 0%

275

Aktier 50%
/Obl. 50%

250

33%

FT World
aktieindeks
225

0%

39%
10%

Worst case

20% 30% 40% 50%
1) Pareto dog fra 1. juli 1999

200

Pareto

3 års afkast 1999-2005

175

100%

150

80%

Afkast i %

60%

125

40%

100

FT World (DKK)

20%

75
0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

STATUS

2003-05

2002

2002-04

2001

2001-03

2000

2000-02

50
1999

1999-01

TO

Pareto

STØRSTE AKTIEPOSITIONER

Kontanter: 2%

Skat: 2%

Asien: 4%
Europa: 20%

4% 2020-28: 9%

Selskabets aktieportefølje består af 46
selskaber. Her er listet de 10 største.

EUR-lån: 7%

Egenkapital: 49%

% af aktiebeh.
1 Samsung Electr. GDR 0,5. .  .  .  .  . 3,3%
2 Rentokil . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,1%

Kapitalfremskaffelse
kr. 1.688 mio.

Investeringer
kr. 1.688 mio.

4 KPN (Koninklijke). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,9%
5 Glaxosmithkline Plc. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,8%
6 A.P. Møller Mærsk B. .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%

USA: 10%

7 Alstom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%
8 Novartis AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%

5% 2025-35: 29%
6% 2019-29: 11%

3 Lloyds TSB Group PLC. .  .  .  .  .  .  . 2,9%

Flexgaranti: 15%

CHF-lån: 42%

9 Allianz AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%
10 Volkswagen pref.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,5%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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Safe
Ultimo december 2005

Indre værdi: 128,7

5 års afkastmål: 60%

Maks. tab: –15%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

AFKAST

Resultater

175

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

RISIKO

Budget

Best case

Tab – hvor tit
Tabsfrekvens, 1995-2005
3 års rullende tidshorisonter

Afkastmål

150

JPM Danske
Obligationer 0%
Safe

125

4%

Aktier 50%
/Obl. 50%

Worst case

33%

FT World
aktieindeks

100

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Safe

3 års afkast 1995-2005
75

200%

Afkast i %

150%
50

100%

FT World (DKK)

50%

25
0%
-50%
2003-05

2002-04

2000-02

2001-03

1999-01

1998-00

1997-99

STATUS

1996-98

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1995-97

0

STØRSTE AKTIEPOSITIONER

Kontanter: 2%

Skat: 1%

Asien: 4%

4% Flex: 5%

Selskabets aktieportefølje består af 110
selskaber. Her er listet de 10 største.

EUR-lån: 8%

Europa: 19%

Egenkapital: 39%

% af aktiebeh.
1 Samsung Electr. GDR 0,5. .  .  .  .  . 2,8%

4% 2020-28: 13%

2 Phelps Dodge Corp. . .  .  .  .  .  .  .  . 2,5%
Kapitalfremskaffelse
kr. 3.433 mio.

Investeringer
kr. 3.433 mio.

3 Mitsubishi UFJ Financial Group. 2,4%
4 Alstom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,4%
5 Sumitomo Trust And Banking. .  . 2,4%
6 Verizon Communications. .  .  .  .  . 2,3%

USA: 10%

7 Allianz AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,3%
8 GlaxoSmithKline PLC. .  .  .  .  .  .  .  . 2,2%

Flexgaranti: 7%
5% 2025-35: 33%

6% 2019-32: 7%

CHF-lån: 52%

9 Constellation brands. .  .  .  .  .  .  .  . 2,2%
10 Pfizer . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,2%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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Epikur

Faktasider

Ultimo december 2005
Indre værdi: 573,7

5 års afkastmål: 75%

Maks. tab: –20%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

AFKAST

Resultater

900

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

RISIKO

Budget

Best case

Tab – hvor tit
Tabsfrekvens, 1995-2005

800

3 års rullende tidshorisonter
JPM Danske
Obligationer 0%

700

Afkastmål

Epikur

5%

Aktier 50%
/Obl. 50%

600

33%

FT World
aktieindeks

39%

0%

500

Worst case

400

Epikur

10%
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30%

40%

50%

3 års afkast 1995-2005
200%

Afkast i %

150%
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100%
200

FT World (DKK)

50%
0%

100

-50%
2003-05

2002-04

2000-02

2001-03

1999-01

1998-00

1997-99

STATUS

1996-98

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1995-97

0

STØRSTE AKTIEPOSITIONER

Kontanter: 4%

Skat: 1%

Asien: 3%

4% Flex: 4%

Selskabets aktieportefølje består af 118
selskaber. Her er listet de 10 største.

EUR-lån: 9%

Europa: 20%

Egenkapital: 32%

% af aktiebeh.
1 A.P. Møller Mærsk B. .  .  .  .  .  .  .  . 2,9%

4% 2020-28: 15%

2 Teva Pharmaceutical Industries . 2,6%
Kapitalfremskaffelse
kr. 5.948 mio.

Investeringer
kr. 5.948 mio.

3 Alcatel A. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,5%
4 Conocophillips . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,5%
5 Electrolux. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,4%
6 Merck & Co. Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,0%

USA: 12%

7 Hewlett-Packard Co.. .  .  .  .  .  .  .  . 2,0%
8 Royal & Sun Alliance Group. .  .  . 1,8%

Flexgaranti: 6%
5% 2025-35: 32%

6% 2019-32: 4%

CHF-lån: 58%

9 Altria Group Inc. . . . . . . . . . . . .1,8%
10 Glaxosmithkline Plc. .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,8%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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Faktasider

Penta
Ultimo december 2005

Indre værdi: 339,6

5 års afkastmål: 90%

Maks. tab: –25%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

AFKAST

Resultater

500

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

RISIKO

Budget

Best case

Tab – hvor tit
Tabsfrekvens, 1995-2005

450

Afkastmål
400

3 års rullende tidshorisonter
JPM Danske
Obligationer 0%
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/Obl. 50%

350
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FT World
aktieindeks
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200
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STATUS

1996-98
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1995-97

50

STØRSTE AKTIEPOSITIONER

Kontanter: 1%
4% Flex: 5%

Skat: 1%

Asien: 4%
Europa: 25%

4% 2020-28: 14%

Selskabets aktieportefølje består af 117
selskaber. Her er listet de 10 største.

EUR-lån: 12%

Egenkapital: 33%

% af aktiebeh.
1 Sumitomo Trust & Banking. .  .  .  . 3,0%
2 Mitsubishi Financial Group . .  .  . 2,6%

Kapitalfremskaffelse
kr. 8.770 mio.

Investeringer
kr. 8.770 mio.

3 Conocophillips . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,5%
4 A.P. Møller-Mærsk. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,3%
5 TDC . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,3%
6 Koninklijke KPN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,2%
7 Rentokil . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,1%

USA: 12%

8 Allianz AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,0%
5% 2025-35: 28%

Flexgaranti: 8%
6% 2019-32: 3%

CHF-lån: 54%

9 Phelps Dodge Corp.. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,0%
10 Siemens . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,0%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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Merkur

Faktasider

Ultimo december 2005
Indre værdi: 224,1

5 års afkastmål: 55%

Maks. tab: –12,5%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

AFKAST

Resultater

350

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

RISIKO

Budget

Best case

Tab – hvor tit
Tabsfrekvens, 1995-20051

325

3 års rullende tidshorisonter
JPM Danske
Obligationer 0%

300
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225

39%
10%

20% 30% 40% 50%
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STATUS

2010

2003-05

2002

2002-04

2001

2001-03

2000

2000-02

1999

1999-01

1998

1998-00

75

STØRSTE AKTIEPOSITIONER

Kontanter: 13%

Formueplejeaktier: 22%

Selskabets aktieportefølje består af 5
selskaber.

Skat: 2%
EUR-lån: 16%

Egenkapital: 31%

% af investeringer
1 Formuepleje Safe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,2%

4% Flex: 11%

Flexgaranti: 5%

Kapitalfremskaffelse
kr. 840 mio.

Investeringer
kr. 840 mio.

4% 2020: 14%

5% 2025-35: 31%

2 Formuepleje Pareto. .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,1%
3 Formuepleje Penta. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,2%
4 Formuepleje Epikur. .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,2%
5 Formuepleje LimiTTellus. .  .  .  .  .  . 0,2%

6% 2016-32: 4%

CHF-lån: 51%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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Faktasider

LimiTTellus
Ultimo december 2005

Indre værdi: 119,8

5 års afkastmål:

Maks. tab: –15%

Bedre end FT World

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

AFKAST

RISIKO

200

Best case

LimiTTellus

FT World

Regionsfordeling
Diff ift. FT World: 58%

190

60%

180

45%
30%

170

15%
160

Afkastmål

0%
Europa

150

140
25%

USA

Japan

Emerging
Markets

Sektorfordeling
Diff ift. FT World: 36%

130
20%

FT World (DKK)

120

LimiTTellus

15%

110

Worst case

10%
5%

100

0%

Kontanter: 3%

Telekom

STATUS – Aktieportefølje

IT

2010

Finans

2009

Stabilt forbrug

2008

Medicinal

2007

Cyklisk forbtug

2006

Industri

2005

Materialer

80

Energi

Forsyning

90

STØRSTE AKTIEPOSITIONER
Telekom: 11%

Asien: 8%

Forsyning: 3%
Energi: 5%
Materialer: 3%

IT: 9%

Industri: 16%

Selskabets aktieportefølje består af 51
selskaber. Her er listet de 10 største.
% af aktiebeh.
1 Alstom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,4%
2 A.P. Møller Mærsk B. .  .  .  .  .  .  .  . 2,9%
3 Vodafone Group Plc. (UK). .  .  .  . 2,8%

Geografisk
fordeling
kr. 938 mio.

Sektorfordeling
kr. 938 mio.

4 Electricite De France . .  .  .  .  .  .  .  . 2,7%
5 Phelps Dodge Corp.. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%
6 Merck & Co. Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%
7 Vivendi Universal. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%

USA: 35%
Finans: 22%
Europa: 54%

Medicinal: 13%

Cyklisk forbrug: 13%
Stabilt forbrug: 5%

8 Adobe Systems Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%
9 Time Warner Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,5%
10 Sumitomo Trust and Banking. .  . 2,5%

Maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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Adagio

Faktasider

Ultimo december 2005
Indre værdi: 102,066

5 års afkastmål:

Maks. tab: 0%

Bedre end dansk obligationsindeks

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

AFKAST

FAKTABOKS

120

Best case
118

Stiftet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24. maj 2004
Fondskode . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . DK0016271638
Afdelingens CVR.-nr.. .  .  .  .  .  .  . 27 63 52 96
Finanstilsynsnr.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . FT. nr. 11152

116

Stykstørrelse. .  .  .  .  .  .  . kr. 100.000 pr. andel
114

Kategori. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Danske obligationer
Type/udbytte. .  .  .  .  .  .  .  .  . Udbyttebetalende
Notering. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Unoteret

112

Pensionsdepot. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ja
110

Emissionstillæg 0,10% til indre værdi.
Emissionsfradrag 0,10% fra indre værdi.

108

Worst case

106

Kursoplysning

www.formuepleje.dk

		

www.xtralist.dk

		

Avisernes finanssektion

104

Adagio
102

100
2004

2005

2006

2007

2008

STATUS

OBLIGATIONSBEHOLDNING
Kontanter: 1%

Udtræk: 5%

Flexgaranti: 13%

Løbetidsfordeling

Mere end 5 år: 10%
0-1 år: 21%
4-5 år: 11%

Statobl. 2006-13: 19%

Mellemlang. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15%

6% 2016-22: 12%

Lang. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21%
Formue
fordelt på
varighed

Beholdning
kr. 1.010 mio.

Kort . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64%

Varighedsfordeling
Opjusteret varighed. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,40

2-3 år: 15%
4% 2007-08: 18%

5% 2025-35: 18%

4% 2025-28: 14%

1-2 år: 43%

Maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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Mission
Vi søger langvarige kunderelationer
via størst muligt afkast
med så få bekymringer for investor som muligt
og med mindst mulig administration

Formuepleje A/S er et fondsmæglerselskab, stiftet i 1986 med domicil i Århus og kontor i Hellerup. Vores spidskompetence er Formueplejeselskaberne, som – baseret
på 3 Nobelprisbelønnede investeringsmodeller – kombinerer aktier og obligationer i én investering. Kundekredsen tæller 4000 velhavende privatpersoner, selskaber,
institutionelle investorer samt pengeinstitutter. Samlet egenkapital i Formueplejeselskaberne er 8 mia. kr.

Telefon 8746 4900, telefax 8746 4901
info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

© Formuepleje 01-2006

Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C
Tuborg Havn, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup

