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Investeringsforeningen Formuepleje.
Udkommer fire gange årligt, 3. uge i kvartalet. Oplag 7.000 eksemplarer.
Magasinets formål er:
u at orientere om udviklingen i Formueplejeselskaberne og Investerings
foreningen 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
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Leder

De andres erfaring
er den billigste
Det er gennem årene blevet til mere end 75 udgaver af Formue
magasinet. Det mest slående, når man bladrer i de gamle numre, er
hvordan tingene gentager sig. Med 20 år på bagen – prøver vi også
i dette nummer at trække på erfaringen.
Ejendomskrak hvert 10. år?

som ikke desto mindre dominerer erhvervsli-

I et af numrene fra 1993 citerede jeg ”The Eco-

vet både i Norge, Danmark og Storbritannien.

nomist” for at undre sig over, at der med lige

Hvad sagde den lille dreng i eventyret…?

stor overraskelse og med lige stor sikkerhed

… men jeg har været der før.

var indtruffet en prisboble på fast ejendom
med overbelåning ca. hvert 10. år hele sidste

200 kr. for en 100-kroneseddel

århundrede. Når højtgagerede lønmodtagere

På Københavns Fondsbørs er der et veldrevet,

køber ejerlejligheder i klumper i København

lidt anonymt dansk investeringsselskab ved

– ikke til udleje – men med ren prisstigning

navn Luxor. Det har et koncept, der meget

for øje, når der handles udlejningsejendomme

ligner vores, og Luxor har i årevis handlet lidt

i storbyerne med et afkast på 1-2 procent, når

under indre værdi. Men i løbet af 2005 blev

ejendomsmæglerne ansætter bankrådgivere

kursen på dette selskab drevet op på det dob-

med det ene formål at få parcelhusejernes så-

belte af indre værdi, selvom langt de fleste af

kaldte ”friværdi” ud at arbejde – så mindes

aktiverne i selskabet var andre børsnoterede

jeg Kurt Thorsen og en bar mark nord for År-

værdipapirer. Symptomatisk for denne ”small-

hus til 50 mio. kr.

cap”-bølge er endvidere, at det er én af de

Jeg vil lade andre drage deres egne erfaringer,

meget få gange i Københavns Fondsbørs’ hi-

men jeg har været der før.

storie, at små aktier handles til dyrere nøgletal
end store aktier.

Tab på 40% i højrentelande

… men jeg har været der før.

Vores mest fatale investeringer foretog vi i
1994 i højrentelande, hvor vi tabte op til 40%.

“The sky is the limit”

Forskellen til i dag er, at højrentelande dengang

Men det sjoveste nummer at kigge tilbage i er

var Sverige og Italien, hvor det i dag er Bolivia,

nummeret fra julen 1999, hvor en af de store

Kazakstan og Tyrkiet. Dengang var sommer-

amerikanske fonde, Oppenheimer Trusts, skrev

fuglen, der knækkede højrentemarkedet, den

til deres aktionærer om IT-aktier, der handlede

amerikanske investment bank, J.P. Morgan,

til astronomiske priser: ”The Sky is The Limit”.

der forudsagde statsbankerot i Sverige og Ita-

Min kommentar dengang var: ”Herfra skal det

lien. Forskellen til i dag er, at det denne gang

blot lyde – husk faldskærm”.

Erik Møller
Direktør
Formueplejeselskaberne

er Merrill Lynch, der har begået et notat om
eventyrlandet Island. Landet, hvor der bor li-

Med 20 år på bagen – prøver vi også i dette num-

geså mange mennesker som i Århus, men

mer at trække på erfaringen – god læselyst!
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Nyt fra Formuepleje
Jubilæumsreception
i nye lokaler
Formuepleje blev etableret den 1. april
1986. Vi markerer det lille jubilæum og
børsnoteringen af Formueplejeselskaberne
ved at invitere kunder, aktionærer og forretningsforbindelser til reception i vores
nye lokaler i højhuset ved Bruuns Galleri i
hjertet af Århus. Vi håber rigtig mange har
lyst til at komme og besøge os og nyde
byens bedste udsigt:
Fredag den 21. april 2006 kl. 13.00-17.00
Formuepleje A/S, Bruuns Galleri
Værkmestergade 25, 8000 Århus C.

Der vil være officiel indvielse af de
nye lokaler ved borgmester Nicolai
Wammen samt taler og underholdning fra kl. 14.00.
Vel mødt!
u

 / Formuemagasin April 2006

Borgmester Nicolai Wammen forestår den officielle
indvielse af Formueplejes nye lokaler.

Nyheder

Velbesøgte Formueplejedage

Formuepleje på P1 Morgen

Flere end 1.000 aktionærer deltog i forårets

Siden marts har For-

Formueplejedage i København, Århus og

mueplejes kapitalfor-

Odense. På møderne fik deltagerne bla. en

valtere Søren Astrup,

orientering om Formueplejes nye varedeklare-

Nicolai Borcher Han-

rede afkast- og risikomål, om udviklingen på

sen og Peter Brink

de globale aktiemarkeder, om hvordan en ka-

Madsen haft sæde i panelet af aktieeksperter,

pitalforvalter i Formuepleje arbejder samt om

som analyserer og kommenterer markederne i

hvordan investorer kan forholde sig til valg af

P1 Morgens elektroniske morgenavis, der sen-

risikoniveau. Vi siger tak for de mange positive

des alle hverdage fra kl. 6 til kl. 9. Indslagene

tilbagemeldinger samt forslag til forbedringer

bringes ca. kl. 6.20 og igen ca. kl. 8.20. For-

og glæder os allerede til næste Formuepleje-

muepleje har i øvrigt tidligere været fast kom-

dage, der afholdes i september. Præsentatio-

mentator på DRs satsning på DAB-kanalen DR

nerne kan hentes på www.formuepleje.dk.

Erhverv.

Næste Formueplejedage:
København: . . . . . . 18. september 2006

Formuepleje Safe på
Københavns Fondsbørs

Odense: . . . . . . . . . 25. september 2006

Formuepleje Safe A/S er nu optaget til no-

Århus:. . . . . . . . . . . 27. september 2006

tering på Københavns Fondsbørs. Forud for

u

P1 har oplevet kraftig fremgang
i de seneste lyttertal fra Gallup. Lyttertallet er nu oppe på
880.000, svarende til 19 procent
af den del af befolkningen, som
er over 12 år. Ifølge radiodirektør Leif Lønsmann skyldes
det de senere års fornyelse af
kanalen. Især P1s satsning med
en ”elektronisk morgenavis”
med nyheder og aktualitet i P1
Morgen fra kl. 6.00-9.00 er blevet populær hos lytterne. På en
gennemsnitlig hverdag havde P1
Morgen således 247.000 lyttere i
2. kvartal 2005, svarende til 5,41
procent af den del af befolkningen, som er over 12 år. P1
Morgen kan høres og genhøres
på www.dr.dk/P1Morgen

u

Christian IVs Børsbygning fra
1624 er en af Københavns
ældste og mest markante
bygninger – og en enestående
ramme om Formueplejedagene.
Vi glæder os til at slå portene
op igen i september. Læs om
børsens spændende historie på
www.borsbygningen.dk

børsnoteringen var der emission i selskabet,
Nærmere information om Formueplejedagene

hvor 755 investorer tegnede aktier for i alt

følger efter sommerferien, men sæt gerne

520 mio. kr., svarende til 700.000 kr. i gen-

kryds i kalenderen allerede nu!

nemsnit. Formuepleje Safe har herefter ca.

Formuepleje Optimum
overflødiggør obligationer
Højere afkast, samme risiko. Med skabelsen af
Formuepleje Optimum i januar 2006 er almindelige obligationsinvesteringer nærmest overflødige for de fleste. Det er et budskab mange
af vore aktionærer har forstået og taget til sig.
Optimum bygger på den klassiske, Nobelprisbelønnede porteføljeteori, hvorefter man ved
at inddrage op til ca. 35% aktier i en obliga-

850 aktionærer og en samlet egenkapital på

tionsportefølje kan opnå et højere afkast, men

1,9 mia. kr. Første noteringsdag var 12. april

beholde samme risikoniveau som ved en ren

2006 og aktien kan nu frit omsættes på bør-

obligationsinvestering, fordi aktier og obligatio-

sen. Investorer, der ønsker at købe aktier i For-

ner ikke svinger i samme takt. Der blev tegnet

muepleje Safe for mere end 400.000 kr. kan

aktier for mere end 600 mio. kr. ved lancerin-

dog med fordel kontakte Formuepleje A/S og

gen i januar og allerede i marts har der været

tegne aktier uden kurtage, men alene betale

så stor efterspørgsel, at der har været åbnet for

et notagebyr på 250 kr.

aktietegning igen. Formuepleje Optimum har
herefter ca. 200 aktionærer og en egenkapital
på 835 mio. kr. I forbindelse med lanceringen
af Formuepleje Optimum er der afholdt præsentationsmøder i København, Århus og Ål-

>>

borg med deltagelse af 250 aktionærer.
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Kristian R. Hansen

Personalia

Ny kommunikationschef i Formuepleje A/S

Børsnoteringen af Formueplejeselskaberne og

Kristian R. Hansen er pr. 15. marts 2006 ud-

en støt stigende interesse stiller høje krav til

nævnt til kommunikationschef med ansvar for

alle dele af organisationen, som er styrket med

etablering af ny kommunikationsafdeling, der

en række nyansættelser. Vi glæder os således

skal varetage investorrelationer i forbindelse

også til i næste nummer at kunne præsentere

med optagelse af Formueplejeselskaberne på

yderligere to nyansatte analytikere samt en ny

Københavns Fondsbørs. Kristian R. Hansen er

kommunikationsmedarbejder. Til vores kontor

36 år, uddannet cand.merc. fra Handelshøj-

i København er der en ledig stilling som for-

skolen i Aarhus og kom til Formuepleje i 2005.

muerådgiver, se www.formuepleje.dk.

Kristian har i mange år beskæftiget sig med
kommunikation og markedsføring i reklame-

Hanne Kring er pr. 1. april 2006 ansat som

branchen og den finansielle sektor, heriblandt

finansrådgiver i Formuepleje A/S. Ansættelsen

Investeringsforeningen Egns-Invest, Sammen-

sker som en styrkelse af kunderådgivningen for-

slutningen Danske Andelskasser og Danske

ud for børsnotering af Formueplejeselskaberne.

Andelskassers Bank.

Hanne Kring, 42 år, er uddannet Finans Diplom,
kommer fra en stilling som gruppeleder og er-

Formuepleje spiddet af
Dansk Aktionærforening

hvervsrådgiver i Realkredit Danmark.

Dansk Aktionærforening og Formuepleje præ-

har 16 års erfaring med finansiel rådgivning og

u

u

Hanne Kring

Anne Lassen

senterede i marts 2006 børskandidaten ForAnne Lassen er pr. 20. februar 2006 ansat som

muepleje Safe på et møde i FUHU Konferen-

sekretær med ansvar for reception, servicering

cecenter i København. Hvor Formuepleje som

af kunder og arrangementer. Ansættelsen

oftest giver den som uafhængig ekspert og

sker som led i en styrkelse af kundesekretaria-

kommentator på aktionærforeningens møder,

tet. Anne Lassen er 30 år, sproglig student og

var det her Formuepleje Safe og selskabets ka-

uddannet assistent ved Århus Kommune, hvor

pitalforvalter, der måtte stå på mål for koncept

hun efterfølgende har virket i flere afdelinger.

og resultater samt lægge øre til mange skarpe

Hun har tillige flere års erfaring som receptio-

spørgsmål fra deltagerne. Det kom der en

nist, senest hos AF Århus.

både spændende og medrivende diskussion
ud af, og vi håber alle kom klogere derfra. Vi

Alex Overgaard er pr. 20. februar 2006 ansat

glæder os til at kunne præsentere de næste

som regnskabsassistent med ansvar for den

børskandidater i løbet af kort tid.

daglige bogføring i Formueplejeselskaberne

u

Alex Overgaard

og opdatering af selskabernes aktiebøger.

182 millioner i Formuepleje Penta

Ansættelsen sker som led i en styrkelse af

Stor efterspørgsel har åbnet for en rettet

regnskabsfunktionen forud for ansøgning om

emission i Formuepleje Penta i marts 2006.

børsnotering. Alex Overgaard er 25 år og ud-

53 aktionærer tegnede aktier for i alt 182

dannet HH, assistent ved skatteforvaltningen i

mio. kr., svarende til 3,4 mio. kr. i gennem-

Kjellerup Kommune samt revisorassistent ved

snit. Formuepleje Penta har herefter ca.

Deloitte Silkeborg – og har i alt 5 års erfaring

1.400 aktionærer og en samlet egenkapital

med økonomi, skat og revision.

på 3,6 mia. kr. Formuepleje Penta er det mest
aktieeksponerede og således det mest risikobetonede blandt Formueplejeselskaberne.
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Laveste
realrente

i 300 år

Pensionskasserne fortsætter dødsspiralen og har presset renterne
i nye bundrekorder. Kun tre gange på 300 år har vi oplevet så lave
realrenter som nu – senest forud for de to verdenskrige.

Erik Møller
Direktør
Formueplejeselskaberne

Hvorfor denne statsautoriserede og lovgivningspålagte rentejagt,
når aktiemarkedet basalt set er sundt? Formuepleje fortsætter fuld
aktieeksponering.

>>
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”

Hvis aktuarerne i pensionskasserne blot kan finde noget der
står rente på, så er det bedre end selv aktier til discountpris,
fordi renten kan indregnes som match til pensionskassens
forpligtelser

Stabil realrente – tre undtagelser på 300 år

vestere endnu større beløb i obligationer for

Bank of England har siden starten af 1700-

at matche pensionstagernes krav på de kol-

tallet samlet rentesatser samt inflation og har

lektive pensionsordninger.

derfor den længste valide dataserie for realrenter i verden. I disse mere end 300 år har

”The Need for Yield”

realrenten ligget mellem 2% og 4,5%.

Det er ikke ”The Need for Speed” som et af

I 1720’erne nåede realrenten dog op mel-

de populære computerspil hedder, men ”The

lem 5% og 10% – og årsagen var, at selvsam-

Need for Yield” (rente), der driver de institu-

me nystiftede engelske nationalbank nær var

tionelle investorer. Det seneste bevis er en ud-

gået konkurs i kølvandet på ”The South Sea

stedelse af irakiske statsobligationer, som blev

Boble”, et aktiesalg med baggrund i et rede-

revet væk. Kursen steg 7% på den første uge

rieventyr i Østen. Seddelmængden var steget

og renten i Irak er i dag 8,75%.

med 600% på få år, hvilket skabte usikkerhed
om værdien af pengesedler.
Derefter forløber 200 år, hvor realrenten

Renteforskellen mellem indeks for Emerging Market obligationer er nu også rekordlav
med en forskel til renten i USA på 2,19%.

ligger stabilt mellem 2% og 4,5%. Først ved
starten af 1. Verdenskrig i 1914 falder real-

Pensionskassernes dødsspiral

renten til under 2% og stiger derefter stejlt til

Det ansete engelske økonomiske tidsskrift

5%. Præcis det samme mønster gentager sig

”The Economist” har søgt at finde forklarin-

ved starten af 2. Verdenskrig: Realrenten bliver

gen på, hvorfor vi kan have så lave realrenter.

negativ ved krigens start og stiger til 5% efter

Én meget væsentlig forklaring er, at pensi-

krigens afslutning.

onskasser tidligere har søgt at sikre det bedst
mulige afkast via en stor andel investeret i

Realrenten under 2%
– første gang i fredstid

aktier, men efter aktiekrakket 2000-2002

Nu er realrenten i Storbritannien og en del

len i mange pensionskasser nu er så spinkel

andre OECD-lande faldet til under 2% for al-

og de offentlige tilsyn så fokuserede på, om

mindelige obligationer. Hvis vi ser bort fra de

kasserne kan matche de krav, de fodringer,

to verdenskrige, er det første gang i fredstid

der påhviler pensionskasserne, at kasserne

i 300 år, realrenten er faldet til under 2%. Vi

”er tvunget” til at købe flere obligationer, jo

kan altså i historisk lys se, at det er en ekstrem

lavere renten bliver.

sjælden begivenhed.
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har tabene været så massive, at egenkapita-

Det absurde er, at hvis aktuarerne i pen-

Men det stopper ikke her: Den 18. januar

sionskasserne blot kan finde noget der står

2006 faldt realrenten på engelske 50-årige

rente på, så er det bedre end selv aktier til

indeksobligationer til 0,38%. Hvilket er den

discountpris, fordi renten kan indregnes som

laveste faktiske realrente, der nogensinde er

match til pensionskassens forpligtelser – det

observeret i verden på en indeksobligation.

kan aktierne ikke.

Den ekstremt lave realrente betyder imidlertid

Den effektive udbytteprocent på aktier er

blot, at pensionskasserne nu er nødt til at in-

nu højere end den effektive rente i mange

Artikler

lande. Det betyder, at aktieinvestorer får det

– men for at matche kravene fra pensions-

samme i rente/udbytte som på en obligation

tagerne. Desto mere overraskende er det, at

og oftest til en lavere beskatning. Herudover

aktiemarkederne på trods af dette gigantiske

får aktieinvestoren

udsalg er steget, også i 2005.

andel i selve selskabets

værdi og hele den fremtidige vækst til samme

Den primære årsag er, at siden starten af

pris som en obligation, hvor afkastet er maksi-

2003 er virksomhedernes indtjening næsten

meret og helt uden vækstmuligheder.

fordoblet. I USA har det betydet, at P/E niveauet i samme periode er faldet fra ca. 27

Tilsynsmyndighederne er gået i kloster

til ca. 15. Aktier er med andre ord blevet bil-

Det svenske finanstilsyn har nok slået rekor-

ligere og billigere – obligationerne dyrere og

den i krav til pensionskasserne, som skal kun-

dyrere. Det vil være naivt at tro, at indtjenings-

ne indfri kravene fra deres pensionskunder

væksten i virksomhederne fortsætter med to-

hvert kvartal under forudsætning af, at deres

cifrede procenter, men 6-8% er også ganske

aktiebeholdning falder 50% (halvtreds) på ét

glimrende, når aktier er så billige i forhold til

kvartal. Det er sket én gang de seneste 100

alternativerne.

år – i oktober kvartal 1929. Altså 1 ud af 400
gange eller med 0,25% sandsynlighed. Det er

Mantraet: Sig ordet rente

kravet til pensionskassernes aktieinvesteringer

Pensionskassernes ageren ligner et selvmål,

hvert kvartal – på trods af, at pensionstagerne

der kan vise sig større end deres jagt på vækst-

i gennemsnit er meget langsigtede investorer.

og IT-aktier i 2000. 10.000 kroners spørgsmå-

Hvorfor måle risiko pr. kvartal på en 20-årig

let er, hvornår rentemantraet i pensionskas-

investering?

serne holder op? Hvornår ophører illusionen

Finansinspektionen har udskudt bekendt-

om, at 3% i rente er bedre end 4% i udbytte

gørelsens ikrafttræden til 1/1 2007. Måske

(plus en aktie)? Og at 8% i rente på irakiske

fordi pensionskassernes behov for nye obli-

obligationer er mere end dobbelt så godt – og

gationsinvesteringer ville blive større end hele

i pensionskassernes optik er mere sikker end

det svenske obligationsmarked?

en investering i fx. Danske Bank?

I USA har man beregnet, at hvis blot de

Når dén illusion brister, må en del af 6.000

amerikanske pensionskasser flytter yderligere

mia. kr. vende tilbage til aktiemarkedet. Da vil

10% af deres opsparing over til obligationer,

det være rart at have lidt aktier og ikke for

vil det udgøre mere end det dobbelte af hele

mange rentefølsomme obligationer.

”

Pensionskassernes ageren
ligner et selvmål, der
kan vise sig større end
deres jagt på vækst- og
IT-aktier i 2000.

det amerikanske statsobligationsmarked.

Nobody rings the bell
Sunde aktiemarkeder på trods af – eller
på grund – brandudsalg

Men der er ingen, der ringer med klokken, når

En af verdens største banker, HSBC, anslår, at

tidighed omhu”.

stemningen vender – så også her gælder ”ret-

de institutionelle investorer i 2005 solgte aktier for omkring 6.000 mia. kr. og omlagde til
obligationer. Ikke for at opnå et bedre afkast
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20 års

erfaring på

10 minutter

Som direktør i Formueplejeselskaberne har Erik Møller i snart tyve
år været med til at tegne profilen af Formuepleje og Formueplejeselskaberne. Vi har stillet ham en række skarpe spørgsmål om historien
og fremtiden.
Kristian R. Hansen
Kommunikationschef
Formuepleje A/S

u I de glade Yuppie-firsere så hundredevis af inve-

kunderne blev fattigere. Så efter ca. 1 år drop-

steringsselskaber dagens lys. Hvad er jeres for-

pede vi kurtagerytteriet og gik i stedet over

klaring på, at netop Formuepleje overlevede?

til et porteføljehonorar, som var afhængigt af,
at kunden havde overskud. Det er stadig det
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Jeg ser to afgørende faktorer, som gælder den

helt grundlæggende i vores måde at lave for-

dag i dag. For det første fandt vi hurtigt vo-

retninger på.

res forretningsmodel. Vi startede i 1986 som

For det andet var vores oplevelse, at inve-

den øvrige investeringssektor med at leve af

steringsbranchen var fyldt med udokumente-

kurtage. Det gik også fint indtil kartoffelkuren

rede og subjektive holdninger, der blev serve-

kom i efteråret 1986 efterfulgt af aktiekrakket

ret som viden eller kunnen. Vi lagde i stedet

i oktober 1987. Paradokset var, at jo flere pen-

vægt på alt, hvad vi kunne finde af objektive

ge kunderne tabte, jo mere nervøse blev de

kriterier, som risikomålinger, ”nøgne” nøgle-

– og jo mere handlede de. Vi blev rigere, men

tal og skat.

Artikler

Vi har valgt en unik model ift. den etablerede
investeringsbranche og det kan jo i sig selv
opleves som en trussel. Det giver selvsagt anledning til nogle rynkede bryn, når vi fremlægger analyser, der viser, at folk bliver fattigere
af at handle med aktier og andre analyser,
der viser, at kun de færreste investeringsforeninger skaber værdi ift. markedet. Investeringsforeninger er dog mangefold bedre end
gør-det-selv-modellen, hvor man nemt bliver
”the last fool”.
For mig er det største paradoks af alle i den
finansielle verden, at det stadig i 2006 kan
være en milliardindustri at bilde folk ind, at
de kan tjene penge ved at bytte aktier med
naboen. Var det samme foregået i medicinal-

”

sektoren med en dobbelt blindtest så kunne
”investeringsrådgivning” kun købes i Matas
som homøopatisk præparat sammen med pebermyntete og bukkehornsfrø.

Var det samme foregået
i medicinalsektoren med
en dobbelt blindtest
så kunne ”investe
ringsrådgivning” kun
købes i Matas som
homøopatisk præparat
sammen med pebermyntete og bukkehornsfrø.

Vi lever af at stable aktier, hvor de fleste i
branchen lever af at bytte aktier. Som bekendt
er motionering af din portefølje ekstremt
Dels udnyttede vi det faktum, at andres er-

usundt. Vi tror det første er meget sundere.

faringer er de billigste – forstået sådan, at vi
altid tog udgangspunkt i den finansielle teori u Hvorfor skulle det tage 18 år at bringe et selog empiri – frem for at ”forsøge” os frem på

skab på børsen. Flere har kopieret ideen de

kundernes regning.

senere år – har I sovet i timen?

Da jeg var 30 år yngre og 20 kilo lettere
var jeg cykelrytter og mit forbillede blev senere

Det paradoksale er, at det ikke er et pres fra in-

spanieren Miguel Indurain. Han vandt stort set

vestorerne, som har gjort børsnotering aktuel.

aldrig en etape, men han vandt Tour de France

Investorerne har ikke givet udtryk for det store

5 gange. Vi går heller ikke efter at vinde en

behov for en børsnotering, men selskabernes

etape – og så gå ned på den næste – vi går

størrelse med en egenkapital på over 11 mia.

efter klassementet. Det er måden jeg tænker

kr. gør det naturligt, at selskaberne bliver børs-

på – i forsøget på at skabe resultater for vores

noterede. Der findes ikke andre unoterede sel-

investorer.

skaber af denne størrelse i Danmark.
Kopiering er jo lidt idéforladt, men konkur-

u Formuepleje er ikke lige vellidt alle steder, ikke

rencen har vi det fint med. Vi har af og til hørt

mindst fordi I aldrig holder jer tilbage med at

argumentet: ”Det kunne vi da også have gjort,

skyde på konkurrenterne. Efter 20 år i bran-

og meget bedre….” Det minder mig altid om

chen kan vi så forvente en mere afdæmpet stil

Erik Mortensen, Pierre Balmain-designeren,

fremover?

der engang fik stukket den samme plade, ”at

>>
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det kunne alle da have gjort”, hvortil han sva-

37 forskellige investeringsforeningsafdelinger,

rede: ”Den morgen, jeg tog toget fra Frede-

hvor der altid er én, der går godt og så und-

rikshavn kl. 05.57 til Paris, var der 6 pladser i

lade at tale om bundskraberne.

kupéen – og de 5 var tomme.”
Men – konkurrence er guld værd for kunder- u Hvad gør Formuepleje hvis der “bliver kø ved
ne og det holder forvalterne oppe på stikkerne.
u I bruger næsten altid gearing i Formueplejeselskaberne. Er det ikke farligt?

udgangen“?
Nu er en aktieinvestering ikke det samme som
en hundredekroneseddel, man kan forlange at
få indløst i Nationalbanken. For Formuepleje-

Jo – ligesom det er farligt at køre i bil eller på

selskaberne vil kursen helt naturligt centrere

cykel. Men det kommer an på, hvad man bru-

sig omkring indre værdi, fordi selskabernes in-

ger gear til og hvilken hastighed, man kører

vesteringer og eventuelle lån kan opgøres fra

med.

minut til minut, men kursen vil følge udbud og

Alle banker og forsikringsselskaber bruger

efterspørgsel.

gearing – på op til 10-50 gange. 95% af alle

I alle selskaberne foreligger der tilladelse

børsnoterede selskaber og 98% af alle hus-

til, at selskaberne kan købe op til 10% egne

ejere bruger gearing. Hele idéen er, at hvis

aktier og bestyrelserne har også åbnet for, at

man kan foretage investeringer, der i gen-

de enkelte selskaber må købe op til 10% af

nemsnit giver et bedre afkast end lånerenten,

aktierne i de øvrige selskaber mod fuld risiko-

så giver det overskud. De seneste 10 år har

reduktion. Begge muligheder er betinget af,

vi i gennemsnit haft en effektiv låneomkost-

at der ikke må købes aktier over indre værdi.

ning på ca. 1,5% inklusive rentemarginal til

I alt giver det mulighed for køb af aktier for

banken.

mere end 2 mia. kr. Skulle et selskab miste in-

Tager vi et selskab som Formuepleje Pareto

vestorernes interesse er det oplagt at ændre

med 1 gang egenkapital og 1 gang lånekapi-

investeringsfokus, ligesom der er mulighed for

tal, så giver selskabet overskud, hvis investe-

kapitalnedsættelse.

ringerne blot giver mere end 0,75% i afkast
(1,5%/2) p.a. Det synes overkommeligt. Så u I har været heldige med at gå ud af aktiemarhvorfor ikke bruge forsigtig skalering og næ-

kedet lige før toppen i december 1999 og ind

sten fordoble sit afkast?

igen på bunden i sommeren 2002 og foråret
2003. Lige nu er I fuldt eksponerede og positive

u Tre svagheder ved konceptet?

”

Der er én stor svaghed for udbyderen af
konceptet: Vi kan ikke
gemme os!
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på aktier – hvad skal der til før I igen går ud?

Det er svært at finde svagheder ved selve in-

Jeg tror ikke på held i investeringer, fordi der

vesteringskonceptet, da det er bygget op teo-

er mulighed for at tage både gode og dårlige

retisk optimalt og da det også har vist sig at

beslutninger hver eneste dag. Så summen af

skabe fornuftige resultater i virkeligheden.

resultater er summen af en lang række be-

Men der er en stor svaghed for udbyderen

slutninger, som ofte er fifty-fifty beslutninger,

af konceptet: Vi kan ikke gemme os! Vi tager

fordi alle de andre markedsdeltagere også har

alle beslutninger og alle selskaber følger den

regnet på og oveni købet fastsætter prisen.

samme strategi – kun adskilt af risikoniveau

Vores ”held” er, at vi har valgt at stå lidt i di-

– og det betyder, at vi ikke kan gemme os bag

stance til markedet og holde os til de rå data.

Artikler

Derfor vil de også være de rå data, langt mere

Vi har ikke siden investeret i udenlandske ob-

end et gæt på sentiment, som på et tidspunkt

ligationer, fordi det ikke giver den nødvendige

vil bringe vores aktieandel ned. I disse år er

kompensation for valuta- og renterisiko. Høj-

verdensøkonomien i god gænge, med vækst i

rentelande i 2006 er lande som Bolivia, Brasi-

alle regioner og med en indtjeningsvækst i de

lien, Kazakstan, Tyrkiet og Island. Jeg ved ikke

store virksomheder, der ligger lidt over trend.

om Island bliver sommerfuglen denne gang.

Prisen på denne indtjening er både absolut

Men jeg ved: “You ain’t seen nothing yet!”

billig – målt på P/E (pris/indtjening) og relativt
billig ift. obligationsafkastet.

u Når man betragter kursudviklingen i Formue-

Jeg ser et scenarie, hvor verdensøkonomien

plejeselskaberne, viser det en nærmest eksplo-

kører over trend frem til OL i Beijing i 2008,

siv kursudvikling de senere år. Det kan da vist

og hvis aktiemarkederne ikke løber foran ind-

nærmest kun gå én vej?

tjeningen vil vi fortsat have mange aktier 2-3
år frem. Men det bliver de rå data, der bliver
afgørende for, hvornår vi bringer vores aktieandel ned.

Den konklusion bygger på to fejlantagelser.
Havde der været tale om et bundet, meget
smalt investeringsmandat, som f.eks. en IT-investeringsforening, så kunne den konklusion

u Hvad er din dårligste investering?

holde vand, som vi så det op til 2000 og derefter. Men selskabernes investeringer har ikke

Vi tabte 40% på italienske statobligationer i

noget bundet mandat og investeringerne er i

1994. I starten af halvfemserne var der også

dag fordelt med 35% i globale aktier og 65%

højrentelande, men det var lande som Finland,

i danske obligationer med muligheden for at

Sverige, Italien og Spanien. Her blev vi ramt 3

dreje fordelingen mellem aktier og obligatio-

gange af sommerfuglen, der slår med vinger-

ner – og muligheden for at gå kontant.

ne og vælter økonomien på den anden side af
jordkloden.

”

Der er ikke tale om en eksplosiv kursudvikling. Afkastet har siden vi startede konceptet

Den første sommerfugl blev den mexican-

ligget omkring 15% om året. Men for inve-

ske valuta, pesoen, der knækkede og trak

storerne betyder en 100% stigning fra kurs

spanske pesetas og spanske obligationer med

600 til kurs 1200 mere på kontoen og syner

i hullet. Den anden var murens fald i 1989

af mere rent grafisk end de samme 100%

som knækkede Ruslands økonomi og man

stigning fra 100 kr. til 200 kr. Men det er ren

bedømte afsmitningen over til finsk økonomi

matematik kombineret med nogle vellykkede

som totalt ødelæggende – og renten i Finland

dispositioner – det er ikke noget eksplosivt.

I starten af halvfemserne
var der også højrentelande, men det var lande
som Finland, Sverige,
Italien og Spanien. Her
blev vi ramt 3 gange af
sommerfuglen, der slår
med vingerne og vælter
økonomien på den anden side af jordkloden.

steg til 18%.
Den tredje sommerfugl var da de amerikan- u Formuepleje har tjent et tre-cifret millionbeløb
ske banker forudsagde, at Sverige og Italien

de senere år. Burde man ikke sætte prisen ned?

ikke kunne betale deres statsgæld. Helt på
samme måde som Merrill Lynch har sat fokus

Det har aldrig været billigere at være investor i

på Island i denne tid. Islands nøgletal er dog

Formueplejeselskaberne og flere investorer vil

2-3 gange værre end de svenske dengang. Ef-

betyde, at det bliver endnu billigere via volu-

fekten blev dengang, at renterne steg til 15-

menrabatten. Vores mål er at Formueplejesel-

18% og samtidig blev alle disse landes valu-

skaberne skal have de laveste faste omkostnin-

taer devalueret.

ger pr. investeret krone. Ved starten af 2002

>>
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”

Hvis Formuepleje var ejet af en bank med deraf følgende
kurtage- og provisionsbudgetter, så ville konceptet nemt bare
blive en hul skal tilsat lige dele salgsprovision og storytelling

havde nogle hundrede investorer investeret

ter, så ville konceptet nemt bare blive en hul

400 mio. kr. i Formueplejeselskaberne. I dag

skal tilsat lige dele salgsprovision og storytel-

er der 4.000 investorer, der har en egenkapital

ling – og det har hverken ejere eller medarbej-

på 11.000 mio. kr. og selskaberne har en por-

dere nogen interesse i.

tefølje af aktier og obligationer på ca. 35.000
mio. kr. En 25-dobling af både porteføljer og u Nu er I ikke så forblændet af den store kundeinvestorer giver i sagens natur mulighed for en

tilstrømning, at I glemmer at sikre virksomhe-

større indtægt til alle. Alene i 1. kvt. 2006 har

dens fremtid?

aktionærerne tjent 700 mio. kr.
Men prisen er sat ned pr. forvaltet krone.

Vi har en god aldersspredning i firmaet og jeg

Bestyrelserne i Formueplejeselskaberne har

har ingen planer om at trappe ned. Men jeg

fokus på, at honorarerne skal være konkur-

har sat mig for, at vi inden for de næste 5 år

rencedygtige, men også at flytte en større del

skal have en talentmasse af medarbejdere, der

af honoraret over på resultathonorar. Oprin-

kan sikre og forbedre Formueplejeselskaber-

deligt var der et fast gebyr på 1% af porteføl-

nes koncept. Målet er kun at ansætte med-

jen, der er ændret til 10% resultathonorar og

arbejdere, der er dygtigere og mere arbejd-

max. 0,5% i fast minimumshonorar. I 2005

somme end ”den gamle garde”. Det første

blev der indført en volumenrabat i alle sel-

er nemt nok og det andet kommer, når folk

skaber hvorefter det faste honorar kan falde

bliver grebet af konceptet.

til 0,25% p.a., hvilket er under det halve af,

Vi er nået et stykke vej på de første tyve år,

hvad én enkelt aktiehandel med kursspread

men der er plads til forbedringer – og jeg er

koster.

sikker på, at vi har talenterne til at gøre det.

u Kan man forestille sig en kapitalforvalter, som u I børsprospektet for Formuepleje Safe frem-

”

Med det investeringsteam vi har opbygget
gennem de seneste 3 år
og med de priser, som
selskaberne opererer
med, må jeg blot konstatere, at det kan jeg
ikke som privat investor
konkurrere med.
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forvalter flere hundrede milliarder kroner,

går det, at du slet ikke investerer i nogen af

uden at have en solid bank i ryggen? Står For-

Formueplejeselskaberne. Tror du ikke selv på

muepleje fast på uafhængigheden?

konceptet?

Effektiv kapitalforvaltning kræver mange pen-

Siden 1984 har jeg arrangeret mit eget For-

ge, men dem kommer kunderne med. Kapital-

mueplejekoncept sådan, at alle mine aktiein-

forvaltning er derudover ikke kapitalkrævende.

vesteringer har været placeret i pensionsregi

Kunderne investerer i børsnoterede værdipapi-

pga. den lave skat og obligationsdelen af kon-

rer, som altid juridisk er adskilt fra kapitalforval-

ceptet har været placeret privat eller i selskab.

teren. Kravene til en dygtig kapitalforvalter er

I forbindelse med børsnoteringen kan Formue-

viden og judgement, men ikke kapital.

plejeaktierne nu placeres i pensionsordninger

Uafhængigheden er helt afgørende for at

uden begrænsninger, så jeg vil fremover pla-

kunne skabe resultater. Formuepleje har valgt

cere den største del af mine investeringer i

ikke at have indtægter fra kurtage, handels-

Formueplejeaktier.

aktivitet eller provisioner af nogen art og det

Med det investeringsteam vi har opbygget

har været mindst lige så afgørende for vores

gennem de seneste 3 år og med de priser, som

resultater som rigtige investeringsbeslutnin-

selskaberne opererer med, må jeg blot kon-

ger. Hvis Formuepleje var ejet af en bank med

statere, at det kan jeg ikke som privat investor

deraf følgende kurtage- og provisionsbudget-

konkurrere med.
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Mit liv med
Formuepleje
u

Formuepleje var på forsiden af den lokale
avis da det hele startede i 1986. På
billedet ses Erik Møller (tv.) og
Claus Hommelhoff.

Kristian R. Hansen
Kommunikationschef
Formuepleje A/S

Han er indbegrebet af avisdrengen, som voksede med opgaven. I modsætning til andre avisbude
delte den lille Claus dog ikke aviserne ud, nej – han samlede
gamle aviser ind og solgte dem. Den nu store Claus grundlagde
således bogstaveligt talt sin formue på en bunke gamle aviser. I
et tilbageblik fortæller partner og medstifter af Formuepleje Claus
Hommelhoff om 20 år med op- og nedture på aktiemarkederne og
kunder, hvis mundvige svinger i takt hermed.
Formuemagasin April 2006 / 15
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”

”En investeringsrådgiver er en, der investerer dine
penge igen og igen – indtil du ikke har flere”
Woody Allen
Amerikansk filminstruktør og skuespiller

u Hvad fik dig til at kvitte dit job som revisor og
springe ud som formueforvalter i en alder af

Først indenfor det seneste år har vi søgt at øge
kendskabsgraden via annoncering m.v.

knapt 30 år?
u Hvad siger kunder, der har været med fra starJeg har siden jeg var 13-14 år interesseret mig

ten om udviklingen i Formuepleje?

for aktier og obligationer og købte mine første
papirer for penge, jeg tjente ved at indsamle

Jeg hører ind imellem fra de ”gamle” kunder,

gamle aviser.

at vi skal passe på ikke at blive for store! På

Interessen holdt ved og efterhånden inve-

den anden side bliver jeg også bebrejdet fra

sterede jeg også for familie og venner. Når min

nye kunder, at vi ikke har gjort tilstrækkeligt

kone Birgit og jeg kom hjem fra vores ”nor-

opmærksom på os selv, for havde de tidligere

male” arbejde, gik vi i gang med investerin-

vidst at Formuepleje eksisterede, ville de være

gerne midt mellem barnebleer og aftensmad.

blevet kunder for længst.

Vi startede dengang Plan-Invest Århus A/S og

Mit svar er, at en vis udvikling er nødvendig

Plan-Invest Odense A/S hvorfra størstedelen af

for ikke at gå i stå. Jeg glemmer ingen af mine

midlerne siden blev fundamentet for Plan-Safe

gode ”gamle” kunder – så ville de jo heller

A/S, der i dag hedder Formuepleje Safe A/S.

ikke fungere som ambassadører længere.

I længden kan det være lidt svært at inve-

De mange nye kunder må ”nøjes” med en

stere for familie og venner for med finansmar-

af mine dygtige kolleger, der til gengæld er

kedernes svingninger, svingede stemningen

langt dygtigere fagligt, end jeg er.

ved familiefesterne også.
Mange af kunderne fra dengang er dog u Den finansielle sektor er præget af smarte infortsat kunder i dag – omend mange er blevet

vesteringstilbud – hvad er din anbefaling til en

ret gamle.

ny investor?

u I starten, da ingen kendte Formuepleje, hvordan fik I da kunder?

En af faldgruberne er at lade pengene styre
din tilværelse og at ”gå på pension” for at
blive aktiespekulant.

Det er lidt historien om humlebien, der ikke
kan flyve, men alligevel gør det!
Via personlige forbindelser fik vi i starten

ringsrådgiver er en, der investerer dine penge

kontakt til enkelte investorer i Århus, Kolding

igen og igen – indtil du ikke har flere”! Mange

og Odense, der siden skulle vise sig at blive

investorer tror fejlagtigt, at de kan investere

uvurderlige ambassadører for Formuepleje

sig til en formue – det er langt fra sandt!

– og i øvrigt er det den dag i dag!
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En amerikansk filminstruktør og skuespiller
– Woody Allan – har engang sagt: ”En investe-

Og så tror jeg man skal holde sig væk fra de

Nye investorer er siden kommet til udeluk-

mest farvestrålende brochurer og løfter – spe-

kende via mund-til-øre metoden og det har

cielt dem, hvor der gives garanti for den ene

altid været min politik ikke at kontakte po-

og det andet. Sandheden er, at for at skabe

tentielle investorer uden at de selv har rettet

et afkast, skal der løbes en risiko – kunsten er

henvendelse til mig først.

blot at vælge de rette risici!

Artikler

”
u 20 års jubilæum – er det noget at fejre?

Måske er det overdrevent
at tale om at blive kunde
for livstid i Formuepleje,
men det er et faktum,
at det er meget få, der
forlader firmaet igen.

sielle, er det også helt normalt at der er en vis
udskiftning af kunder. Det mærker vi heldigvis

Set udefra syner 20 år måske ikke af meget og

ikke meget til – måske er det overdrevent at

for fx. ægtepar er det 25 år, der markeres med

tale om at blive kunde for livstid i Formuepleje,

sølvbryllup. Men 20 år i den finansielle sektor

men det er et faktum, at det er meget få, der

– med dens ned- og opture – føles faktisk som

forlader firmaet igen.

et helt liv i sig selv.
Et makkerskab i en mindre virksomhed som u Hvordan tror du kapitalforvaltning og rådgivFormuepleje, bliver på mange måder som et

ning udvikler sig over de næste 10 år?

ægteskab og med Erik Møllers og mine meget forskellige egenskaber, har det på mange

Nøgleordet er uden tvivl TILLID! Den opnås via

måder været 20 utroligt spændende og læ-

en palette af ydelser og der er ingen tvivl om

rerige år.

at værdiskabelse er den væsentligste faktor. Er

Netop de forskellige egenskaber har bety-

ydelsen overfor den enkelte kunde ikke vær-

det, at vi i dag er blevet en betydelig aktør i

diskabende, kan du ikke bevare tilliden i det

den danske finanssektor – og med en ganske

lange løb.

betydelig indtjening. Men det skal med i bille-

Er der en sammenhæng mellem den værdi-

det at vi i de første 10 år ikke vidste om ideen

skabelse, kunden oplever og det, du selv har

bar eller bristede med den tilhørende usikker-

ud af det, giver det en sammenfaldende inte-

hed for vores familier.

resse, der i sig selv er tillidsskabende. At basere en væsentlig del af honoraret på kundens

u Er der råd, du har givet, som du i dag i særlig
grad glæder dig over eller fortryder?

overskud i stedet for på antallet af transaktioner, er i den sammenhæng afgørende.
Tilliden skabes også ved at den enkelte

Der vil over en periode på 20 år være mange

rådgiver kan levere en helhed i rådgivningen,

gode såvel som dårlige råd. Det afgørende for

hvor en række af de mere bløde faktorer ind-

mig har altid været at give det bedst mulige

drages. For at ramme f.eks. en kundes risiko-

råd i den konkrete situation, baseret på et så

niveau rigtigt, er det vigtigt at kende kundens

indgående kendskab til den enkelte kunde,

tanker til bunds på områder som tidshorisont,

som muligt.

generationsskifte m.v. og kendskab til de

Hvis man altid rådgiver efter bedste evne

”værktøjer”, der kan gøres brug af.

– og ikke har en skjult dagsorden – vil der hos

I bund og grund er denne tillid afgørende

kunden normalt også være en forståelse for

for den optimale arbejdsfordeling, hvor kun-

at det ind imellem kan vise sig at være et dår-

den bruger livet på de prioriteter vedkommen-

ligt råd.

de nu engang har og hvor kapitalforvalteren

Netop dette har også betydet, at langt de

sikrer rammerne for denne tilværelse.

fleste kunder ikke bare er vedblevet med at
være kunder, men at mange også i dag fungerer som ambassadører for Formuepleje.
I en så omskiftelig branche som den finan-
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Forær de dårlige
aktier væk

Hvordan videreføres formuen gennem generationer med lavest mulig
skattebetaling? Det er et spørgsmål, vi ofte hører. Den ældre generation vil gerne se pengene gøre gavn hos arvingerne, men skatten
kan koste dyrt.
Jakob Madsen
Formuerådgiver
Formuepleje A/S
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1

Modelfamilie

Gavegiver
Mormor & Morfar

Modelfamilien kan forære
722.000 kr. væk uden afgift
Det er vanskeligt at overføre
store

aktiebeholdninger

til

yngre generationer – hvis der

Søn
Svigerdatter

Datter
Svigersøn

Barnebarn
Barnebarn

Barnebarn
Barnebarn

er betydelige gevinster på aktierne hos den givende part
(f.eks. mormor og morfar). Det

I modelfamilien kan giverne (mormor og

skyldes, at giveren bliver be-

morfar) overføre i alt 722.000 kroner i 2006

skattet som et salg af aktierne

til arvingerne, hvis de giver op til grænsen

og dermed skal svare 28/43

og arvingerne som her i eksemplet består af

procent skat af gevinsten (ak-

2 børn med hver en ægtefælle og 2 børn i

tieindkomst). At arvingerne i

hver børnefamilie (6 gange 53.900 gange 2

lige linie, dvs. børn, børnebørn

givere plus 2 gange 18.800 gange 2 givere)

og oldebørn, hver må modtage

helt uden beskatning/arveafgift hos modta-

53.900 kroner i 2006 uden at

gerne. Det er meget vigtigt at fremhæve, at

udløse gaveafgift på 15% fra

når den ene ægtefælle i den ældste genera-

både mormor OG morfar bliver

tion falder bort, halveres ovenstående tal og

mindre vigtigt, da hele skat-

strategien for overførsel af værdierne mellem

tebyrden forbliver hos giveren

generationerne bør derfor laves i meget god

(og denne skattebyrde kan blive betydelig).

tid, såfremt der er betydelige midler, som skal

Svigerbørn må også modtage en gave – på

gå i arv.

18.800 kroner fra hver gavegiver – men det
ændrer stadig ikke ved ”problemet”.

Den eneste mulighed for at give endnu
mere væk er ved en forøgelse af familien – en-

En metode til at overføre store summer

ten selv eller via børn, børnebørn, oldebørn

via aktier mellem generationer kan være at

osv. Hvorvidt det er (økonomisk) forsvarligt,

overføre aktier, hvorpå der IKKE er en stor

lader jeg den enkelte vurdere. Alternativt skal

gevinst. Dette udløser nemlig ikke skat hos

giver lukke øjnene, betale gaveafgiften og

giveren via udnyttelse af 28% grænsen, som

give gaven i levende live, og derved opnå glæ-

gælder for aktieindkomst på op til 88.600

den ved at opleve nytten af at flytte værdierne

kroner i 2006.

mellem generationerne.

Formuemagasin April 2006 / 19

Artikler

Når formuen går i arv
Hvordan beskattes aktiegevinster, når formuen går i arv mellem
generationer? At bruge nogle timer på langsigtet planlægning og
professionel rådgivning kan være særdeles godt givet ud.

Jakob Madsen
Formuerådgiver
Formuepleje A/S

Skiftet bo udløser aktieskat

ikke-realiserede aktiegevinster, men har nu

Ved dødsfald bliver aktieinvesteringer i skiftet

”overtaget” aktierne med samme vilkår, som

bo gjort op efter samme principper, som hvis

hvis vedkommende selv havde købt dem.

afdøde havde solgt i levende live. En samlet

Dermed vil den efterlevende kunne beholde

gevinst på aktier bliver således beskattet som

Formueplejeaktierne indtil det endelige bo

aktieindkomst. Beløb op til 44.300 kroner be-

efter den længstlevende ægtefælle gøres

skattes med 28 procent og såfremt der i boet

op. Aktierne vil dernæst alene komme til

realiseres gevinster, som er større end 44.300

beskatning i dødsboet efter længstlevende,

kroner vil det overskydende beløb skulle med-

hvis boets nettoformue ved boets afslutning

tages i indkomsten for bobeskatningsperio-

overstiger kr. 1.786.600 og aktivmassen

den, hvis boet er skattepligtigt.

2.382.100 (2006-tal). Ved udlæg af aktier til
en arving, får arvingen udlægsværdien som

Eksempel:

sin anskaffelsessum på aktien, og denne

Samlet aktieindkomst . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100.000 kroner

danner grundlag for aktieavanceberegnin-

Minus ”bundfradraget”. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

44.300 kroner

gen ved et senere salg.

Overskydende aktieindkomst i alt:. .  .

55.700 kroner

Lav boafgift for nærtstående
86 procent af den overskydende aktieind-

For arv til børn, stedbørn, børnebørn m.v.

komst, dvs. 86% af kr. 55.700 svarende til kr.

(livsarvinger) samt visse samlevere skal boet

47.902 medregnes til bobeskatningsindkom-

betale en boafgift på 15% af den afgiftsplig-

sten. Skatten udgør 50 procent heraf.

tige bobeholdning. Boafgiften kommer kun
på tale, hvis bobeholdningen overstiger en

Uskiftet bo giver aktiefordele

bundgrænse på 242.400 kroner (2006 græn-

Det er alene muligt at sidde i uskiftet bo, så-

se). Bundgrænsen fordobles ved skifte af det

fremt der er fælles børn. Det er som hoved-

uskiftede bo efter længstlevendes død, da der

regel ikke muligt at sidde i uskiftet bo med

her skiftebehandles to boer. Såfremt arvinger

et eventuelt særeje fra afdøde eller med af-

ikke er i nærmeste familie med afdøde, skal

dødes særbørn. Hvis der er en efterlevende

boet svare yderligere en tillægsboafgift på

ægtefælle og denne kan sidde i uskiftet bo,

25% (samlet boafgift således i alt 35,25%).

bliver vedkommende i dødsåret beskattet af

Dette gælder fx arv til søskende.

både sin egen indkomst og af den afdøde æg-

Ovenstående er kun retningslinier. Jeg vil

tefælles indkomst. Den efterlevende overtager

anbefale, at De søger råd hos en advokat eller

afdødes formue og indtræder i gæld – såkaldt

revisor, som kan se på Deres konkrete situa-

succession.

tion. De bør måske overveje at oprette et te-

I forhold til aktier har dette stor betydning. Den efterlevende beskattes ikke af
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stamente, særligt hvis De har særeje eller børn
fra tidligere forhold.

Artikler

Jordskælvs
forsikring
i Danmark ?!
”Obligationens sikkerhed kombineret
med aktiens muligheder”. Investering
med garanti mod tab lyder næsten for
godt til at være sandt, og det er da
også en sandhed med modifikationer.
”Garantierne er de rene marketinggimmicks”, lyder det fra eksperterne.
Selv om vi på det seneste har mærket
jorden ryste, må vi fraråde at købe
jordskælvsforsikring i Danmark – det er
unødvendigt, og det er dyrt.

I dialogen med vores flere end 4.000 aktio-

dansk statsobligation, som giver en beskeden

nærer sker det ofte, at vi bliver spurgt til råds

risikofri rente.

om de mange nye produkter – investorerne

Men de kulørte brochurer og lovordene gi-

ønsker en ”second opinion”, da det ofte er

ver indtryk af risikofrit afkast, og det kan være

meget vanskeligt at gennemskue det eksplo-

endog meget vanskeligt at gennemskue pro-

derende udbud af investeringsprodukter.

dukternes sande natur. I artiklen gennemgås
en udbredt konstruktion, som sætter loft over

Torben Vang-Larsen
Regionschef, partner
Formuepleje A/S

Risikofrit afkast er en illusion

afkastet mod til gengæld at sikre investorerne

I de senere år har spørgsmålene især drejet sig

mod store kurstab.

om de såkaldte garanterede produkter. Garantien består i, at investor som minimum er

Tryghed sælger

sikret en vis andel af de indskudte midler, når

Verden er blevet mere usikker. Aktiekrakket,

produktet udløber. Lad os slå det fast med det

der fulgte i kølvandet på IT-boblens brist i 2000

samme: Det kan ikke lade sig gøre at få et ri-

og terroranslag i New York, Madrid og London

sikofrit afkast. Det nærmeste vi kommer, er en

har skræmt befolkningerne i hele den vestlige
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verden. Vi køber sikkerhed som aldrig før: Alarmer, rejseforsikringer – ja, selv kummefryseren kan forsikres mod driftsstop.
Mantraet synes at være: Hellere lavt afkast, hvis man kan opnå
sikkerhed mod at tabe sine penge. Tryghed frem for frihed.
På finansmarkederne har de såkaldte finansielle ingeniører
udviklet en række nye produkter, der tilbyder investorer deltagelse i alle mulige og umulige investeringsideer – med indbygget garanti mod store tab.
Fælles for dem er, at investor er sikret minimum kurs 100
efter investeringsperiodens udløb. Netop det faktum gør tilsyneladende, at investorerne er mindre kritiske: ”Worst case er
jo, at jeg ikke får mine penge forrentet og taber omkostnin1

gerne”.

Danske aktier, 1929-2004

400

Eksperterne fra handelshøjskolerne advarer mod produk-

5-års afkast i %

terne og kalder dem rene marketing-gimmicks (eksempelvis
professor Carsten Tanggard fra Handelshøjskolen i Århus i

300

Økonomisk Ugebrev 14/11 2005). Alligevel udstedes den ene
milliard efter den anden. Årsagen er måske, at produkterne på

200

papiret ser bedre ud, end de er.

100

Loft over afkastet
På det seneste er udbudt obligationer, som følger udvalgte

0

aktieindeks, men med loft over afkastet. Investor får 100%
deltagelsesgrad, og som udgangspunkt hele stigningen i ak-

-100
1930
u

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Kilde: Claus Parum, Handelshøjskolen i København, www.cbs.dk

tiekurserne. Obligationerne indfries minimum til kurs 100 om
5 år. Til gengæld betales en overkurs på typisk 105 kroner for
en 100 kroners obligation. Prisen for garantien er derudover,
at afkastet begrænses til ca. 45%, således at obligationen

2

maksimalt indfries til kurs 150, selvom aktiemarkedet giver

Danske aktier, 1929-2004
30

afkast, der er højere. Populært sagt elimineres risikoen for tab

Antal observationer

ved at give afkald på afkast over 45%.

25

Er dette en attraktiv investering?

20

For at kunne vurdere den egentlige ”pris”, kan man tage ud15

gangspunkt i de historiske afkast, for derved at sandsynliggøre, hvilket forløb en aktieinvestering vil få i fremtiden.

10

På Handelshøjskolen i København har man beregnet de år5

lige aktieafkast på det danske aktiemarked tilbage fra 1924,
se figur 1. Databasens omfang – herunder 76 5-års perioder

0
Negativt

u

025%

2550%

5075%

75100%

100125%

125150%

150175%

Over
175%

Investor forsikrer sig mod at opleve 5-års perioder med negative
afkast, her markeret med rødt. Til gengæld fraskriver investor sig alle
afkastobservationerne over 50%, her markeret med bordeaux.
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– gør, at konklusionerne udledt af tallene, kan siges at være
statistisk troværdige.
Hvis 5-årsafkastene grupperes, fås et indtryk af hvor ofte
de forskellige afkast forekommer (figur 2). Af diagrammet kan
vi fornemme den klassiske klokkeformede normalfordeling – i

Artikler

dette tilfælde er den dog ”højre-skæv”, hvil-

Skatten rammer hårdt

ket betyder, at der ligger mange observationer

Garantiprodukter er typisk sammensat som

til højre i diagrammet – 5-års perioder med

skattemæssigt sortstemplede obligationer, hvor

meget positive afkast. Konstruktionen i pro-

hele afkastet beskattes som kapitalindkomst,

duktet betyder, at man fjerner risikoen for ob-

hvilket vil sige en beskatning op til ca. 60%. Til

servationer under 0, mod at give afkald på ob-

sammenligning vil en aktieinvestering ”kun”

servationer over 50% – problemet er bare, at

blive beskattet som aktieindkomst, hvilket vil

der er mange flere til højre end til venstre! Der

sige med 28% eller 43%. Aktieinvestoren har

er 4 (5%) observationer under nul, mens der

tilmed den store fordel, at investor selv kan

er 34 perioder (45%) hvor afkastet har været

styre, hvornår gevinsten skal realiseres og skat-

højere end 50%. En forsikring mod tab på 5-

ten betales. Det betyder, at man kan forsøge at

års sigt virker derfor unødvendig – det minder

holde den årlige avance så lav, at beskatningen

om at tegne jordskælvsforsikringer i Danmark.

kun bliver 28%. Ejeren af et garantiprodukt

Det kan da være meget rart at have, men de

beskattes hvert år af urealiserede gevinster.

fleste vil nok ikke betale meget for det.

Fastlåst investeringsstrategi
Et garantiprodukt har en fuldstændig fast-

3
5-års afkast: Danske aktier 1924-2004
Antal negative
Antal positive
Gennemsnit

låst investeringsstrategi. Den bliver fastlagt

Antal

Andel

ved emissionen og den holder til udløb. Det

4

5%

er ganske tankevækkende, eftersom alle eks-

72

95%

perter utallige gange har dokumenteret, at

69%

netop muligheden for at ændre strategi er af-

Højeste

367%

gørende, dels for at opnå afkast, der er bedre

Laveste

-13%

end passive investeringer og dels for at kunne
reducere risikoen, hvis det bliver relevant.

u

Kilde: Claus Parum, Handelshøjskolen i
København, www.cbs.dk

Jeg vil påstå, at det er helt sikkert – at den
strategi, der laves i dag sjældent er den rigtige
i så lang en periode som 5 år frem.

Den skematiske opsummering viser (figur 3),
at der har været ca. 95% chance for at en 5-

Hold ud, aktietabene indhentes

årig investering har givet overskud i de sidste

Det er svært at sige ret meget positivt omkring

80 år. I praksis er 95% tæt på fuld sikkerhed.

garantiprodukterne. Hvis man er ”obligations-

Kigger vi lidt nærmere på tabene, er det stør-

investor”, og ikke ønsker at se nævneværdige

ste tab 13%, mens de øvrige tab er henholds-

formueudsving, bør man holde sig til obliga-

vis 8%, 6% og 4%.

tioner.

Alt andet lige må det betegnes som ac-

Helt optimalt vil være en kombination af

ceptable, især når vi ser, at 3 af de 4 negative

aktier og obligationer, således at afkastet, og

5-års perioder, er opstået inden for de sidste

dermed også risikoen, udjævnes mest muligt.

3 observationsår, der som bekendt blev efter-

Man skal derimod ikke gå ind i produkter, hvor

fulgt af et aktieafkast på over 40% i 2005.

afkastet kan være fuldstændig tilfældigt, og

Hertil kommer, at der aldrig er konstateret tab

som samtidig er dyre.

på 6-års perioder og derover.

Er man ”aktieinvestor”, men har ”brændt”

Udover det generelt set dårlige tilbud er der

fingrene under IT-krakket, bør man holde sig

faktisk et par meget store problemer omkring

til statistikken og glæde sig til, at aktierne igen

konstruktionen af garantiprodukterne.

overhaler obligationerne.
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Ingen kan slå markedet – eller...?
Ingen kan (systematisk) slå markedet. Så tydeligt kan det udtrykkes.
Oddsene er derfor hårde når man som investor er oppe i mod aktiemarkedet. Årsagen findes i begrebet “markedsefficiens”. Teorien er,
at al tilgængelig information allerede er afspejlet i kurserne. Kun ny
information, der kommer til markedet, kan påvirke kursdannelsen.
Nicolai Borcher Hansen
Seniorkapitalforvalter
Formuepleje A/S
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Hvis ingen (systematisk) kan slå markedet, hvordan kan de rene
aktieinvesteringer i Formuepleje Safe over de seneste 10 år så have
givet 14,5% mod verdensindeksets knap 8%?

Artikler

Med udsigt til at være i konkurrence med tu-

1

De 5 bedste vs. 5 dårligste aktier siden 2003

sindvis af investorer verden over, bør man som

3-års afkast for europæiske aktier

investor rumme et gran af ydmyghed, når man
begiver sig ud på de finansielle markeder.
Trods de vanskelige odds ændrer det dog

Dårligste

Olie & gas

ikke ved, at når porteføljen skal dannes, er

Industri

man nødsaget til at træffe et valg iblandt de

Forsikring

tusinde aktiemuligheder.

Banker

Når alt siges at være indregnet i kursen
Figur 1 viser på simpel facon 3-års afkastene

IT

for en sektorportefølje, som rummer hen-

Medicin

holdsvis de 5 bedste og de 5 dårligste aktier.

0%

Det ses tydeligt, at aktievalget er alt andet
end ligegyldigt. Det skal siges, at det formo-

Bedste

Telekom

u

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

Kilde: Dow Jones Stoxx og Bloomberg

dentlig er lige så vanskelig en kunst at udvælge de 5 bedste som de 5 dårligste aktier.

2

Aktiemarkedet

Uagtet dette forhold må man konkludere, at

Virksomhedsstørrelse

aktievalget har betydning for afkastet.

Fra tanke til handling
Formueplejes aktieinvesteringer bygger på øn-

Value
Lav K/I
Lav P/E
Højt udbytte
Cykliske og regulerede industrier

sket om aktivt at skabe merværdi inden for et
risikoniveau, som generelt er på niveau med
markedsrisikoen for aktier.
Aktieinvesteringerne er ikke styret af fokus

Vækst
Høj EPS-vækst
Høj indtjening
Højere valuering
Forbruger og service
Sundhed og teknologi

Small cap
Vækstdimension

på afvigelser fra et aktiemarkedsindeks, men
kun konsekvent fokus på under- eller overvur-

Aktiebeholdning

u

Kilde: Formuepleje A/S

derede sektorer og enkeltaktier.
Som det stilistisk er sammenfattet på figur
2, er aktierne, der indgår i Formueplejeselska-

fastsat i fht. virksomhedens ”sande” værdier.

berne, overvejende ”value” aktier. Det vil sige

Prisen per overskudskrone (P/E) udgør et andet

selskaber, som er karakteriseret ved en lav pris-

centralt udvælgelseskriterium. Jo lavere denne

fastsættelse målt på en række forskellige nøg-

brøk er, desto lavere vækst er nødvendig for, at

letal så som kurs/indre værdi (K/I) og prisen per

prisfastsættelsen kan retfærdiggøres. Dette er

overskudskrone (P/E).

ligeledes grunden til, at vi sjældent vælger at

Kurs/indre værdi afspejler, hvor meget man

investere i selskaber, hvor P/E-brøken er høj, da

skal betale for en egenkapitalkrone. Jo lavere

væksten ganske enkelt skal være højere i læn-

denne brøk er, desto billigere er selskabet pris-

gere tid, før aktien kan betragtes som billig.

>>
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… med fokus på prisen

I vores optik stod valget primært mellem to

Blandt investorer høres ofte argumentet, at

selskaber, Wal-Mart og Safeway. Kvaliteterne i

det er acceptabelt at betale en såkaldt ”kvali-

disse selskaber kan på lidt forsimplet vis opstil-

tetspræmie” for et godt selskab.

les som i figur 4.

Vores udgangspunkt for aktieinvesteringer
er, at vi aldrig ønsker at betale en præmie for

4

et godt selskab. Årsagen er, at vi fra historien
ved, at gode selskaber med tiden bliver gennemsnitlige. Det kan eksempelvis skyldes sti-

3

gende omkostningsniveau eller tab af paten-

Ledelse: . .  .  .  .  . God

Ledelse:. . Middelmådig

ter. Resultatet er, at den ”kvalitetspræmie”,

Rating:. .  .  .  .  .  .  . AA

Rating: . .  .  .  .  .  .  . BBB-

som investor er villig til at betale i dag, med

Vækst: . .  .  .  .  .  .  . OK

Vækst:. .  .  .  .  .  .  .  .  . OK

tiden bliver mindre værd, jf. figur 3.

P/E:. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

P/E:. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Det gode og det dårlige selskab

Kilde: Bloomberg og Formuepleje A/S

Det naturlige investeringsvalg ville have været

Det gode selskab (AAA)
Tid

u

Wal-Mart (det gode selskab), der red på en
Det gennemsnitlige selskab (BBB)
t=n

Det dårlige selskab (B)

bølge af beundring. Vi valgte i stedet Safeway
(det dårlige selskab), da prisfastsættelsen ganske enkelt var mindre anstrengt.
For at Wal-Marts dyrere prisfastsættelse
kunne retfærdiggøres, skulle væksten næ-

u

Kilde: Formuepleje A/S

sten være dobbelt så høj. Det kunne meget
vel tænkes, at selskabet kunne levere denne

Det er ligeledes konstateret, at det dårlige

vækst. Risikoen for, at den ikke kunne, så vi

selskab med tiden også er blevet gennemsnit-

dog som større. Modsat var forventningerne

ligt. Det skyldes, at selskabet, som er presset,

til Safeway nærmest ikke-eksisterende.

er tvunget til at iværksætte initiativer for at
overleve. Modsat ”kvalitetspræmien” som det

Vi tog fejl, men…

gode selskab typisk har, handler det dårlige

Vi fik ret i vores vurdering af, at den ameri-

selskab med en rabat. I takt med, at selskabet

kanske forbruger ville spendere mere. Vi tog

bliver mere gennemsnitligt, forsvinder denne

dog fejl i vores tese om, at forbrugeren ville

rabat.

fylde dyrere varer i indkøbsvognen. Prispresset
blandt supermarkeder eskalerede og indtje-

Historien om det gode og det dårlige selskab
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ningsmarginalen kom under voldsomt pres.

Tankegangen kan bedst fortælles gennem hi-

Men det forhold, at vi valgte den billige

storien om ”Det gode og det dårlige selskab”.

aktie (Safeway), hvor investorerne ikke forven-

I starten af 2004 var overbevisningen hos

tede noget synderligt, betød, at selv aftagen-

Formuepleje, at der for alvor var kommet

de negative nyheder fik Safeway til at stige.

gang i den amerikanske forbruger. Vi valgte

Modsat så vi, at kursen på Wal-Mart (det gode

derfor at øge vores investeringer i supermar-

selskab) faldt betydeligt, da den påkrævede

kedssektoren.

høje vækst udeblev, jf. figur 5.

Artikler

Med øje for prisen

Hvorvidt fremtiden vil byde på samme høje

Ovenstående eksempel viser, at ”kvalitets-

aktieafkast, er uvist. Historien har dog vist, at

selskabet” ikke nødvendigvis er ”kvalitetsak-

afkastet, der skabes ved at investere langsig-

tien”. Afsættet for investeringerne i Formue-

tet i billige aktier, er mere robust i turbulente

pleje tages altid i værdiansættelsen af den

tider.

enkelte aktie.

Det gode langsigtede afkast skabes ikke
blot gennem store kursstigninger, men lige

Vi udelukker ikke selskaber med baggrund i:

såvel ved at navigere uden om de store kursfald.

u

Dårlig ledelse

u

Dårligt image

u

Dårlig rating

… hvis blot det er afspejlet i aktiens prisfast-

5

Hvad er kr. 100 investeret i supermarkeder blevet til

sættelse. Det, vi søger i en investering, er en
120

værdiansættelse, der rummer et betydeligt

Kroner

Safeway

Wal-Mart

potentiale ved blot moderate forventninger.
110

… og tiden som din bedste ven
100

Alle aktieinvesteringer i Formueplejeselskaberne er som udgangspunkt en 3-års investe-

90

ring, da kursgevinsten dermed er skattefri. En
overholdelse af 3-årsreglen er den mest sikre

80

vej til merafkast.
Når man som investor målrettet går efter

70

selskaber, som markedet måske opfatter som

juli/2004

kontroversielle eller uinteressante, kan der
ofte gå en rum tid, før investeringen bærer

jan/2005

juli/2005

jan/2006

Kilde: Bloomberg

u

frugt. Sidegevinsten ved 3-års investeringer er, at netop den (for mange investorer)

6

Afkast i aktieporteføljen (Safe) og FT World

lange investeringshorisont giver frihed til at
300

fokusere på misforståede selskaber med et
betydeligt potentiale frem for flavour of the

%

Aktieporteføljen i Safe A/S

FT World i DKK

250

month – månedens smag – inden for aktie200

investeringer.

150

Merafkast – det muliges kunst?

100

Indtil videre er missionen lykkedes. Over de
seneste 10 år har afkastet for den rene aktie-

50

portefølje i Formuepleje Safe (dertil kommer

0

obligations- og valutaporteføljerne) været

-50
1994/95

14,5% mod verdensindeksets knap 8%, jf. figur 6. Over årene er det løbet op i et ganske
betydeligt merafkast.

u

1996/97

1998/99

2000/01

2002/03

2004/05

Kilde: Årsrapporter Formupleje Safe 1994/95 - 2004/2005 og
Bloomberg
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Hvis ulven kommer...

Risiko i Formueplejeselskaberne – hvad nu hvis...?

Peter Brink Madsen
Kapitalforvalter
Formuepleje A/S
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Formueplejeselskaberne er traditionelle porteføljeselskaber, som
investerer på tværs af aktier, obligationer og valuta. De mange aktivtyper kan gøre det svært for aktionæren at gennemskue, hvad der
foregår i selskabet, og hvilken påvirkning store markedsudsving vil
få på kursen. Vi regner på ”hvad nu hvis...?” og viser samtidig, hvad
der historisk set er sket med selskaberne i perioder med turbulens på
markederne.

Artikler

Vores bedste estimat
er sandsynligvis forkert...

Hvad nu, hvis aktiemarkederne (igen)
krakker?

Præcis hvad der driver afkastet og dermed ri-

Aktiekrakket tilbage i 2000 står stadig stærkt

sikoen i Formueplejeselskaberne kan til tider

i mange investorers hukommelse. Hvis vi an-

være svært at gennemskue for aktionæren.

tager, at kapitalforvalterne i Formuepleje A/S

Derfor er der tendens til, at den opfattede

er bundet på hænder og fødder mht. at æn-

risiko bliver højere end den faktiske. Spørgs-

dre aktivfordelingen, kan vi regne på, hvad

målet fra aktionæren vil dermed ofte gå på

forskellige afkast på aktiemarkedet vil betyde

ekstreme situationer – hvad nu hvis...? Med

for værdien af 100 kr. investeret i Formuepleje

udgangspunkt i Formuepleje Safe A/S og vo-

Safe – vist ved de bordeaux punkter figur 3.

res forventninger til fremtiden, kan vi regne på
værdien om 1 år af 100 kr. investeret i dag.

2
160

1
Udgangspunkt i Formuepleje Safe A/S

150

90% af egenkapitalen er placeret i aktier og for-

140

holdet mellem egenkapital og fremmedkapital

Kroner

nlig
ndsy

case

Sa

110

Aktier:. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,0% p.a.
Kilde: Claus Parum, Handelshøjskolen i
Obligationer:. .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,5% p.a.
København, www.cbs.dk
Omk. til finansiering:. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,0% p.a.

100

t

nafkas

t media

te
Forven

120

Antagelser vedr. afkast og omk.:

111,70 => afkast på 11,7 p.a.

e

Forventet worst cas

90
80
0

Uanset hvor meget vi bestræber os på at esti-

best

130

er 1:1,50.

u

Udfaldsrum og forventet medianafkast ud fra budget i tabel 1

3

6

9

12

15

18

21
24
Måneder

Kilde: Formuepleje A/S

u

mere udviklingen på finansmarkedet, vil selv
vores bedste estimat sandsynligvis være for-

3

Forventet værdiudvikling ved variation i aktieafkast
sammenholdt med forventet medianafkast

kert – derfor opererer vi med udfaldsrum.
Det forventede medianafkast, den bor-

150

deaux linje i figur 2, repræsenterer værdiud-

Kroner

viklingen af 100 kr. investeret i Formuepleje
Safe på baggrund af vores forventninger. Efter 1 år vil 100 kr. forventeligt være ca. 110
kr. værd, som er Formuepleje Safes officielle

syn
Sand

130

30%

120

20%

110

10%

80

(best case) eller værre (worst case) i forhold

-20%

76 kr.

-30%

70

til vores forventninger. Udfaldsrummet fanger

60

80% af udviklingen, således at 10% af de fak-

0

3

6

tiske afkast vil ligge over den grønne linje og
10% under den røde linje.

e

Forventet worst cas

-10%

90

kostninger. Markederne kan udvikle sig bedre

nafkast

t media

Forvente

0%

100

afkastmål – vel at mærke efter skat og om-

ase

est c

lig b

140

u

Kilde: Formuepleje A/S
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præcis midt på det forventede medianafkast,

Positivt afkast i den
værste 1-årige periode på aktier

da det netop er udgangspunktet for vores

Et nærmere kig på historien vil vise, at den

beregninger jvf. foregående tabel. Hvis vi kig-

værste 1-års periode var fra april 2002 til april

ger nærmere på ekstremerne, vil et negativt

2003, hvor nødstedte pensionskasser solgte

afkast fra aktiemarkedet på 30% betyde, at

ud af aktiebeholdningerne. Konsekvensen var

de 100 kr. er reduceret til 76 kr. efter 1 år. Et

et aktiefald på 38%. Formuepleje Safe gav i

tab på 24%. Et stort tab, men markant mindre

samme periode et positivt afkast på 4,4%. I

end de 30% det generelle aktiemarked taber.

april 2002 vurderede vi, at aktier var overvur-

Årsagen skal findes i Formueplejekonceptet,

derede og havde derfor en lav andel af Safes

hvor risikoen er spredt på flere aktiver.

investeringer placeret i aktier og en tilsvaren-

Som det fremgår, ligger et aktieafkast på 10%

de høj andel i obligationer. Obligationer gav i
4

Forventet værdiudvikling ved variation i obligationsafkastet
sammenholdt med forventet medianafkast

160

Kroner
e

ynlig

150

s
Sand

140

20%

130

15%

106 kr.

t

nafkas

t media

-5%
89 kr.

90

Den høje andel i aktier i dag, skal ses i lyset af

0%

100

e
Forventet worst cas

-10%

bliver for dyre og risikoen for tilsvarende store
kursfald øges.

Hvad nu hvis renten stiger
og obligationerne falder?
Mange investorer har udelukkende fokus på

80
0

3

6

9

12

15

18

21
24
Måneder

Kilde: Formuepleje A/S

u

den værste 1-årige periode på aktiemarkedet.
en fornuftig prisfastsættelse af aktiemarkedet.

te
Forven

5%

110

en svækket schweizerfranc, et positivt afkast i

Andelen vil blive nedbragt såfremt aktier igen

10%

120

cas
best

samme periode 12% og sikrede, sammen med

aktiemarkedet, og det er hovedsageligt her, at
”hvad nu hvis...?”-spørgsmålene bliver stillet.
Vi vurderer imidlertid, at risikoen for kursfald
på obligationsmarkedet reelt er større og det

5

Forventet værdiudvikling ved variation i den effektive
finansieringsrente sammenholdt med forventet medianafkast

160

Kroner
s

g be

synli

150

Sand

e
t cas

110
100

fkast

ediana

tet m
Forven

onsmarkedet medføre et tab på 11% på ét års
sigt. Dette tager dog afsæt i en alt-andet-lige
testigningerne fortsætter og af denne grund

e
Forventet worst cas

90

er renterisikoen på obligationsbeholdningerne
i Formueplejeselskaberne afdækket. Rentestig-

80
0

u

fremgår det af figur 4, at ved et forventet afkast

betragtning, da det er vores vurdering, at ren-

4%
8%
12%

96 kr.

Med udgangspunkt i samme udfaldsrum

tremt tilfælde vil et kursfald på 10% i obligati-

-12%
-8%
-4%
0%

120

udsving i obligationsmarkedet.

på 3,5% p.a. ligger vi på medianlinjen. I et eks-

140
130

derfor er mere interessant at se på effekten af

3

6

Kilde: Formuepleje A/S
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ninger vil udelukkende betyde et obligationsafkast på 0% og en værditilvækst i Formuepleje
Safe på 6 kr. til 106 kr.
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Hvad nu hvis schweizerfrancen styrkes?

6

Kursudvikling i Formuepleje Safe og FT World

Schweizerfrancen har historisk været kernen
140

i Formueplejeselskabernes finansiering. Men
hvor meget betyder udsving i alpelandets va-

Kurs

120

luta på kursudviklingen i Formuepleje Safe?
Svaret er: Måske ikke så meget som nogen

100

aktionærer tror. Selv en meget stor styrkelse i

80

CHF på 12%, vil medføre et begrænset tab på

Ruslandskrisen 1998
Umiddelbart fald: -19%
1 år senere: +4,5%

FT World

60

4% efter ét år af de 100 kr. investeret (figur 5).
Det naturlige spørgsmål i den sammenhæng

40

må være, om 12% styrkelse af CHF er realistisk?

20

Det mener vi ikke. Siden indførelsen i euroen i

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1999 har CHF skiftet karakter fra at være en
sikker havn under finansielle og politiske kriser
til i dag i langt højere grad at være styret af den

Formuepleje Safe
Terror 11. september 2001
Umiddelbart fald: -15%
1 år senere: -7%
FT World 1 år senere: -24%

u

Kilde: Formuepleje A/S

økonomiske udvikling i Europa. Siden 1999 har
CHF bevæget sig i et bånd på plus/minus 5%.
I skrivende stund er Formueplejeselskabernes

Ruslandskrisen i 1998 er det tætteste vi globalt

finansiering i CHF omlagt til EUR.

set har været på et finansielt sammenbrud.
Kursreaktionen i Formuepleje Safe var umid-

Hvis alt sker på én gang – dommedag nu?

delbart et stort fald, men allerede 9 måneder

Ovenstående beregninger er foretaget med

senere var dette tab indhentet. Terrorangrebet

udgangspunkt i en isoleret bevægelse i én af

i 2001 var ligeledes årsag til store kursfald. Ét

de tre aktivklasser. Den skarpe læser vil stille

år senere lå Formuepleje Safe stadig med et

spørgsmålet – hvad nu, hvis flere af de eks-

tab på 7%, men sammenlignet med det ge-

treme bevægelser sker på én gang? Det hur-

nerelle aktiemarked, som i perioden havde

tige svar er, at det ikke er sandsynligt. Alene

lidt et tab på 24%, vidner dette om et stærkt

på aktie- og obligationsmarkedet har der de

koncept.

seneste 50 år kun været to år med negative
Det intelligente svar er, at de Nobelprisvinden-

Ekstremer er usikre
– udfaldsrum sandsynlige

de modeller, Formueplejeselskaberne bygger

Årsagen til, at Formuepleje arbejder med ud-

på, netop drager fordel af, at aktier, obliga-

faldsrum og ikke ekstremer er, at ekstremerne

tioner og valuta udviser modsatte udsving og

er usikre, hvorimod udfaldsrummet fanger

dermed reducerer risikoen.

størstedelen af den faktiske udvikling. Samti-

afkast på både aktie- og obligationsmarkedet.

dig har historien vist, at det reelt set ikke er

Skabt af den finansielle teori
– testet i den virkelige verden

i perioder med stabilitet og generel vækst i

Én ting er statistik – hvad med den virkelige

en bedre performance end vore konkurrenter,

verden? De seneste 10 år har specielt to begi-

men i perioder med turbulens. Det er i disse

venheder testet, ikke kun de finansielle mar-

perioder, friheden i investeringsmandatet og

keder, men især konceptet bag Formuepleje-

risikospredningen i Formueplejeselskaberne

selskaberne.

kommer til sin ret.

økonomien, Formueplejeselskaberne vil levere
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4½ procent garanteret rente
– godt eller skidt?
En række pensionsselskaber offentliggjorde
ved indgangen til 2006
afkastet på deres porteføljer for 2005. Et selskab
kunne fx oplyse, at dets
afkast af porteføljen
havde været 15%. Dette
afkast får alle selskabets
350.000 kunder dog ikke
direkte glæde af, idet
326.000 er underlagt den
såkaldte garantiordning,
hvorfor de i 2005 blot fik
tilskrevet 4,5%.

Hvem har brug for en garantiordning?

regi oprettet på kollektiv basis og etableret
så medarbejderen er ”bundet” til det pågæl-

Jesper Kjærgaard
Formuerådgiver
Formuepleje A/S
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Mit svar vil være, at det har de fleste investorer

dende selskab mod at få en række stordrifts-

ikke. Har man en horisont på mere end 10 år,

fordele i form af fx højere forsikringsdækning

og skal De ikke bruge hele pensionen på een

til ”lav” pris.

gang, er løsningen en pensionsopsparing gen-

Derimod er det muligt at flytte de fleste

nem et pengeinstitut med mulighed for selv at

individuelt tegnede ordninger i et pensions-

sammensætte sin afkast/riskoprofil.

selskab til en bankordning. Omkostningerne

Fordelen ved garantiordningen er selvføl-

til det fraflyttende selskab er faldet kraftigt

gelig selve garantien. Er De risikoavers, og hvis

efter den såkaldte ”Bremer-rapport” fra Øko-

De tilmed skal bruge hele din opsparing på

nomiministeriet – flere selskaber beregner sig

een gang indenfor en kort årrække er ordnin-

et fladt gebyr i omegnen af 1.200-1.800 kr.

gen ganske fin – lad den blive i selskabet.

for en fraflytning.

Ikke alle garantiordninger kan flyttes fra

Vælger De at overføre hele ordningen til et

et pensionsselskab. Ofte er ordninger i firma-

andet pensionsforsikringsselskab, kan det dog

Artikler

være forbundet med store omkostninger at

2

Potentielt afkast af 2 mio. kroner – ved høj risiko

komme IND, viser en undersøgelse fra Forsik14

ring & Pension.
Det vil typisk ikke være forbundet med
nævneværdige omkostninger at starte en
bankordning med eget depot.

Afkast, mio. kr.

12
st

Be
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n
dia

8

De skal være særlig opmærksom, hvis der
er knyttet en forsikringsordning til Deres pen-

6

sionsopsparing, eksempelvis invaliditets- el-

4

ler dødsfaldsdækning. Mange vil stadig have

ast

afk

Me

aranti –

Afkast g

ase

tc

rs
Wo

2

brug for denne dækning, og dette kan løses

se

ca

4½%?

0

ved enten at bibeholde forsikringsdelen i pen-

-2
2006

sionsselskabet eller ”overføre” forsikringsdelen til den nye bankordning, typisk ved at

2011

2016

2021

2026

banken formidler et tilbud på en ny forsikring
fra sin leverandør.
Her er det vigtigt, at De grundigt sammen-

Som det fremgår af figur 2, er der stor forskel på det afkast

ligner bankens forsikringstilbud med Deres

man vil få på den rene garantiordning og ovennævnte por-

eksisterende dækning og i øvrigt trækker på

tefølje. Garantiordningen (ex. evt. bonustilskrivning) med de

bankens rådgivning.

4,5% vil på en 20 års horisont give et afkast på 2,9 mio. kr.

Har De nået en alder, hvor opsparings-

– den røde linie. Vælger man porteføljeeksemplet ovenfor vil

delen er vokset til en forholdsmæssig høj

man med stor sandsynlighed opnå 9,4 mio. kr. i afkast – den

andel sammenlignet med den sum, De vil

blå linje. Vælger man en lavere risikoprofil, eks. ved at placere

få udbetalt ved død (forsikringsdelen), bør

en del af porteføljen i rene obligationsafdelinger, vil forskellen

De endvidere nøje overveje om De har brug

i afkast naturligvis blive mindre.

for denne dækning og vil betale præmien til
den. Opsparingsdelen vil jo under alle om-

Hvordan kommer De videre?

stændigheder blive udbetalt til arvingerne
u

– dødsdækning eller ej.
Leger vi nu med tanken, at vi har flyttet vores 4,5% garanterede pensionsopsparing fra

Kan jeg helt eller delvis flytte min pensionsopsparing til
en bankordning? Spørg Deres pensionsselskab.

u

Forhold Dem grundigt til forsikringsdelen, herunder nød-

et pensionsselskab til et pengeinstitut, hvilken

vendighed af evt. dødsdækning. Bed banken komme

forskel i afkast kan man så opleve som investor under nogle

med forsikringstilbud matchende Deres behov og lad

givne forudsætninger ?

evt. forsikringsdelen blive i selskabet. Jo ældre De bliver,

Antager vi, at De som investor har en længere tidshorisont

des ”dårligere liv” bliver De set med forsikringsselskabets

– mere end 10 år, og gerne vil løbe en aktiemarkedsrisiko, kan

øjne, jo højere bliver nytegningspræmien.
u

en foreslået portefølje se ud som tabel 1:
Jeg tager udgangspunkt i, at de nævnte Formueplejeselskaber

er

noterede,

1

børshvilket

Overfør helt eller delvist pensionsordningen til en ”bankordning” med eget depot.

u

Kontakt Deres formuerådgiver med henblik på placeringen
af den ”nye” pension.

Foreslået portefølje

forventes indenfor

20% i Formuepleje LimiTTellus

kort tid – samt en

Investér Deres pensionsopsparing langsigtet – investér i For-

20% i Formuepleje Safe

depotværdi på 2

mueplejeselskaberne.

20% i Formuepleje Epikur

mio. kr.

20% i Formuepleje Penta
20% i indekseret investeringsforening

Kilder:
Bremer-rapporten, Økonoministeriet, maj 2003
Forsikring & Pension, nyhedsbrev 13/3-2006
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Stor interesse for børsnotering
af Formueplejeselskaberne
Formuepleje Safe A/S blev det første af For-

aktiver i en handels- og en anlægsbeholdning.

mueplejeselskaberne, der gik på Københavns

Selskabets bestyrelse har fundet det rigtigst

Fondsbørs. Aktietegningen sluttede mandag,

at have en udtalelse fra Skatterådet inden

den 3. april og med 12. april som første no-

børsnoteringen, dels for at kunne lægge den

teringsdag. Aktietegningen gav et provenu på

optimale skattestrategi og dels for at kunne

520 mio. kr. fordelt på 755 nye aktietegnere.

beskrive strategi og skatteforhold fyldestgø-

Selskabets egenkapital er herefter 1,9 mia. kr.

rende i prospektet. Merkur skal i alle tilfælde

Tegningskursen blev 139,40.

også søge om dispensation fra kriteriet om et

Tidsplanen for børsintroduktionen af de

aktionærantal på 500.

næste selskaber ligger klar, men der kan blive
tale om forskydning af datoer, da der indgår
en prospektgodkendelsesprocedure via såvel

Formueplejeselskab i pension: Max 20% i
hvert selskab er eneste begrænsning

Københavns Fondsbørs som Finanstilsynet.

Efter børsnoteringen kan Formueplejeaktier bruges som alle andre børsnoterede aktier
i pensionsordninger med den ene begræns-

1
Selskab

Aktietegning

Aktietegning

start

slut

1. noteringsdag

ning, at der højst må placeres 20% hvert selskab. De 20% måles af summen af hver pensionsopsparers samlede indestående på alle

Formuepleje Epikur

15. maj

29. maj

9. juni

Formuepleje Penta

15. maj

29. maj

9. juni

Formuepleje Pareto

29. maj

12. juni

16. juni

Som perler på en snor

Formuepleje LimiTTellus

29. maj

12. juni

16. juni

Med Formueplejeselskabernes varedeklaration

Formuepleje Optimum

29. maj

12. juni

16. juni

er det nemt at vælge selskab(er) og ved at kom-

Formuepleje Merkur		

pensionsordninger i samme pengeinstitut.

Afventer svar fra Skatterådet

binere pensionsdepoter og frie depoter, kan
man stort set altid ramme et samlet risikoniveau,
der passer med ens investeringstemperament.

Optimum og Merkur søger
dispensation

2

For Formuepleje Optimum gælder endvidere, at der søges om

Højt

Som perler på en snor...
Afkast

dispensation, fordi selskabet i

Penta

dag ikke har 500 aktionærer.

Epikur

Dispensationen forventes imø-

Safe

dekommet.
Formuepleje

Merkur

Pareto

har,

Optimum

som det eneste af Formueplejeselskaberne, til formål bl.a. at
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100% Obligationer

steringer. Selskabet har derfor
forespurgt Skatterådet om mulighed for at opdele selskabets

Det normale
investeringsfelt

Lån DKK

foretage mere kortsigtede inveErik Møller
Direktør
Formueplejeselskaberne

100% Aktier

Lån CHF
Lavt
Lav

Risiko
Høj

Artikler

Sumitomo Trust & Banking Co
A P Moller - Maersk A/s
Samsung Electro-regs Gdr Pfd
Mitsubishi Ufj Financial Gro
Conocophillips
Merck & Co. Inc.
Glaxosmithkline Plc
Group 4 Securicor Plc
Vodafone Group Plc
Deutsche Telekom Ag-reg
Pfizer Inc
Koninklijke Kpn Nv
Alstom Rgpt
Vivendi Universal Sa
Phelps Dodge Corp
Allianz Ag-reg
Electricite De France
Transocean Inc
France Telecom Sa
Vestas Wind Systems A/s
Time Warner Inc
American International Group
Wolters Kluwer-cva
Rentokil Initial Plc
Royal & Sun Alliance Ins Grp
Philips Electronics Nv
Siemens Ag-reg
Teva Pharmaceutical-sp Adr
Nokia Oyj
Constellation Brands Inc-a
Hewlett-packard Co
Volkswagen Ag Pfd
Novartis Ag-reg Shs
Citigroup Inc
Sanofi-aventis
Abb Ltd-reg
Reed Elsevier Nv
Lafarge Sa
Lloyds Tsb Group Plc
Atos Origin
Alcatel Sa
Koninklijke Ahold Nv
Safeway Inc
Medco Health Solutions Inc
Verizon Communications Inc
Petrochina Co Ltd-h
Intl Business Machines Corp
Altria Group Inc
Aegon Nv
Electrolux Ab-ser B
Ladbrokes Plc
Manulife Financial Corp
Aviva Plc
Eni Spa
Telefonica Sa
St Paul Travelers Cos Inc/th
The Swatch Group Ag-b
Mitsui Sumitomo Insurance Co
Schering-plough Corp
Shenzhen Expressway Co-h
Peugeot Sa
Old Mutual Plc
Inditex
Norsk Hydro Asa
China Mobile Hong Kong Ltd
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
Anhui Expressway Co Ltd-h
Adidas-salomon Ag
Accenture Ltd-cl A
Honeywell International Inc
Volkswagen Ag
Nordea Bank Ab
Accor Sa
Banco Bilbao Vizcaya Argenta
Svenska Cellulosa Ab-b Shs
Resorts World Bhd
Statoil Asa
Cigna Corp
Upm-kymmene Oyj
Cadbury Schweppes Plc
Komeri Co Ltd
Slm Corp
British Airways Plc
Atlas Copco Ab-b Shs
Jyske Bank-reg
Invensys Plc
Danske Bank A/s
Bearingpoint Inc
Compagnie De Saint-gobain
Diageo Plc
Orkla Asa
Check Point Software Tech
Tesco Plc
Sembcorp Logistics Ltd
Boeing Co
Amvescap Plc
Nestle Sa-registered
Bristol-myers Squibb Co
Acs Actividades Cons Y Serv
Misc Bhd
Bayerische Motoren Werke Ag

u

De 100 største aktier i den aktuelle aktiebeholdning for en
investor, der placerer 10 mio. kr. med 20% i hhv. Safe, Epikur,
Penta, Pareto og LimiTTellus.

En Formueplejeaktie er
ikke én aktie
Alle tre forhold gør, at risikospredningen – også
over tid – er tæt på det bedst opnåelige. De to
alternativer til risikospredning via Formuepleje-

3 årsager til mindre risiko

selskaber er dels via investeringsforeninger og

Det er en almindelig misforståelse, at det er

dels via egen individuel portefølje. Hvis vi tager

for risikabelt kun at investere i Formueplejeak-

det første sidst er der næppe nogen individuel-

tier, fordi én aktie giver dårlig risikospredning.

le porteføljer, der kan opnå samme risikospred-

Det er forkert af tre årsager.

ning som i et Formueplejeselskab. Bruger man
investeringsforeninger til risikospredning er de

1) Dels er selskabernes portefølje fordelt mel-

normalt lysår foran individuelle porteføljer, hvis

lem aktier og obligationer tæt på den opti-

man altså ikke vælger de smalle foreninger.

male sammensætning både ud fra afkast,

Lov om investeringsforeninger tillader, at man

men også ud fra en risikobetragtning. Den

sætter 100% af sine pensionsmidler i én for-

optimale portefølje er ofte en portefølje,

ening – også 100% i IT-aktier.

der er tæt på også at være porteføljen
med den absolut laveste risiko.

Varedeklareret risiko
Problemet med at bygge risikospredning op

2) Dels er hvert Formueplejeselskabs aktiebe-

via investeringsforeninger er, at investorerne

holdning fordelt på 40-100 børsnoterede

ikke kan gennemskue afkast/risikoforholdet

aktier, fordelt på alle verdensdele med den

med en portefølje af f.eks. 20% østeuropæi-

ene binding, at der aldrig må investeres

ske aktier, 10% danske obligationer, 40% høj-

mere end 5% af aktieporteføljen i én aktie.

rentelande og 30% danske aktier. I Formue-

Der kan købes aktier i f.eks. Tyrkiet eller i

plejeselskaberne er der en klar, varedeklareret

Latinamerika, men det vil altid indgå som

risiko.

en del af en global portefølje, hvor hovedvægten altid vil være OECD-landene.

De historiske risikomålinger viser også, at
risikospredningen i Formueplejeselskaberne

I kolonnen til højre er vist de 100

er god. Målt som tabsfrekvens – hvor tit der

største aktier i den aktuelle aktiebehold-

optræder perioder med underskud – har For-

ning for en investor, der placerer 20%

mueplejeselskaberne vist sig mindre risikable

i hhv. Safe, Epikur, Penta, Pareto og

end mange aktiebaserede investeringsforenin-

LimiTTellus.

ger. Ud fra en ren risikobetragtning, er der
ikke behov for at sprede sine pensionsinveste-

Erik Møller
Direktør
Formueplejeselskaberne

3) Dels indgår der permanent en vurdering

ringer på flere Formueplejeselskaber. Men da

af om aktier eller obligationer er ”dyre”.

investeringer i et aktieselskab normalt ikke er

Dyre alternativer bliver nedbragt eller

underlagt andre bindinger end, hvad der står

solgt og i stedet suppleret med ”billige”.

i vedtægterne, har lovgiver ikke villet tillade

Det er ikke det almindelige i kapital-

100% i eet selskab.

forvaltning, som normalt følger meget
bundne mandater.

Men det ændrer ikke på, at ”en Formueplejeaktie er ikke én aktie”.
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De globale aktiemarkeder – med undtagelse af det danske – viste
rigtig gode takter i kvartalet ovenpå en række overbevisende regnskaber for 2005. Obligationsmarkederne havde det særdeles svært
i lyset af de stigende renter ligesom valutamarkederne bød på en
overraskende stor svækkelse af CHF.

Alt i alt var resultatet fornuftigt idet Formue-

vendigvis prangende, men ganske tilfredsstil-

plejesekskabernes strategi i det store og hele

lende, når der tages højde for at risikoen ikke

var lagt an på positive aktiemarkeder og sti-

er højere end en 100% investering i det dan-

gende renter. Aktieandelene i selskaberne er

ske obligationsmarked.

på det højst tilladte og obligationsporteføl-

Penta – som er selskabet med flest aktier –

jerne har meget lav renterisiko og er i øvrigt

kunne naturligt nok give det højeste absolutte

afdækket mod hurtige rentestigninger via fu-

afkast i kvartalet. Afkastet blev på 9,1%.

turesmarkedet.
Søren Astrup
Investeringschef, partner
Formuepleje A/S

På valutamarkederne viste EUR og dermed

Samlet set blev resultatet, at alle Formue-

DKK styrke, idet markederne pludselig på kort

plejeselskaber kunne afslutte 1.kvartal i de

tid tog truslerne fra ECB om rentestigninger i

højeste kurser nogensinde.

2006 ganske alvorligt. Således faldt CHF med

Vores nye selskab ”Optimum”, som så dagens lys den 1. februar er ligeledes kommet

1,5% i kvartalet ligesom USD og JPY begge
faldt med over 2%.

godt fra start. Optimum er Formueplejes bud
på en investering med næsten samme risiko

1

som investering i danske obligationer. Der

Valutabevægelser

anvendes ingen fremmedkapital, men til gen-

Valuta

Seneste

kvartal

12 mdr.

rent afkastmæssigt udvikler sig uafhængigt

CHF

-1,5%

-1,7%

af hinanden. Så mens obligationsmarkedet i

USD

-2,2%

7,2%

Danmark er faldet med 1,5% siden 1. februar

JPY

-2,2%

-2,5%

gæld udnyttes det, at aktier og obligationer

er Optimum steget med over 1%. Ikke nød-
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3

3 og 12 måneders afkast
Årlig vækst i indtjening i %

Seneste 12 måneder

Seneste kvartal

Optimum
Pareto
Safe
Epikur

Missionen lykkedes

Penta

Det er vores klare mission, at Formuepleje-

Merkur

selskaberne altid skal være blandt de bedste

LimiTTellus

investeringsprodukter i Danmark, målt over 5-

Globale
aktier i DKK
Danske
obligationer

års perioder efter skat.
I lyset af, at flere og flere snævre investe-

-5%

ringsprodukter med høj risiko af og til leverer
stærke 5-års afkast, er vi ganske tilfredse med

delinger vil altid have en eller to som klarer

4

Gennemsnit

Dårligste

Formueplejeselskaberne kan vi konstatere, at

50%

det gennemsnitlige 5-års afkast efter skat lig-

0%

ger betydeligt over alle konkurrenterne.

-50%
-100%
Valueinvest

Sydinvest

Sparinvest

SEB Invest

Nykredit Invest

Nordea Invest

Midtinvest

Lån & Spar

Jyske Invest

Formuepleje

Egnsinvest

Dexia Invest

Danske Invest

Carnegie

BG Invest

man i alt som udbydes hos én udbyder, vil

Bankinvest

når der vælges produktudbyder. Investerer

Alm. Brand

Alfred Berg

nuftig spredning og helst på flere aktivklasser,

Dårligste afdeling

100%

Kilde: Formuepleje og IFR

u

5

5-års afkast efter skat – risikofordelt

filere sig på.
2

35%

Bedste afdeling

højere eller lavere end konkurrenternes. For

end det afkast, som udbyderen ønsker at pro-

30%

150%

det gennemsnitlige afkast for produkterne er

lige afkast, som kan være betydeligt ringere

25%

200%

som er bedre end konkurrenternes er dog om

man i bedste fald kun opnå det gennemsnit-

20%

Bedste

250%

produkter

Som investor bør man altid sikre sig en for-

15%

5 års afkast efter omkostninger, selskabsskat og personskat

nemsnittet. Retningspilen for hvorvidt selve
udbyder

10%

Danske kapitalforvaltere, pr. 1/3 2006

sig betydeligt dårligere eller bedre end geninvesteringsforeningen

5%

1) Optimum startede 1/2 2006
Kilde: Formuepleje og Bloomberg

u

vores resultater, når vi kigger 5 år tilbage.
Investeringsforeninger som har mange af-

0%

%

Formueplejeselskaberne

Danske investeringsforeninger

200%

Budgetforventninger pr. primo 2006

150%

Pro anno-afkast
100%

Aktier. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10%
Obligationer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,5%

Pareto
Merkur

50%

Epikur
Safe

Penta

Valuta: kursbevægelser og lånerenter . . -1%
0%

Strategi

-50%

Aktier: maksimal udnyttelse af risikorammer

0%

Obligationer: lav til meget lav varighed
Valuta: CHF primær og EUR sekundær
u

5%

10%

15%

20%

25%
30%
35%
Risiko (standardafvigelse)

Kilde: Formuepleje og IFR
Note: Sparinvest Danske Provinsbanker har givet afkast på ca. 260%,
men er ikke medtaget i grafen.
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Erhvervslivet
er optimister
– men hvad med prisen?
Det går godt i den globale økonomi.
Virksomhederne leverer rekordoverskud og
erhvervstilliden i USA, Japan og Europa er
stor. Denne erhvervstillid ses også i antallet af virksomhedsovertagelser, der nu har
overgået rekordniveauet fra 2000. Nogle ser
dette som et advarselstegn. Vi ser det nærmere som et udtryk for, at virksomhederne
omsider tør investere i fremtiden.

Virksomheder verden over fremlægger en lind

tiekurser viser den seneste opgørelse, at antal-

strøm af imponerende regnskaber. Den globale

let af handler i USA for 2005 nu har passeret

vækst er høj, og den tyske erhvervstillid målt

niveauet fra 2000 (figur 1).

ved IFO, er på det højeste niveau i 15 år.
Nicolai Borcher Hansen
Seniorkapitalforvalter
Formuepleje A/S
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Måske går det næsten for godt, kunne

Så der er måske atter grund til at hejse et
advarselsflag.

man frygte. Antallet af virksomhedshandler er
ofte blevet anvendt som indikator for, hvornår

Den halve sandhed

euforien på aktiemarkedet er ved at toppe.

Denne konklusion udgør dog kun den halve

Antallet af handler toppede i 2000 og faldt

sandhed. For udover antallet af transaktioner

derefter i sympati med aktiemarkedet. Under-

er det lige så vigtigt at analysere, hvordan virk-

støttet af en solid indtjening og stigende ak-

somhedsovertagelserne finansieres.

Aktier

1

Markeder

Udviklingen i virksomhedshandler i USA
ifht. indtjening- og kursudvikling
Antal handler

110

Kurs

Indtjening

170

100

150

90

130

80

110

70

90

60

70

Det interessante ved denne betragtning er, at da aktiemarkedet i 2000 befandt sig i en opkøbseufori, blev en betydelig del
50

af handlerne finansieret i form af
aktieombytning. Dette faldt sammen med, at aktiemarkedet på

50
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Kilde: Bloomberg, Formuepleje A/S

u

daværende tidspunkt var historisk dyrt. Virksomhedsledere, der

2

Prisen per overskudskrone (P/E) i
fht. finansieringsformen af virksomhedskøbet

ønskede at opkøbe andre virksomheder, benyttede egne over-

40

vurderede aktier til at købe andre

P/E

Finansieringsform som andel af antal virksomhedshandler
80
MSCI US 12 mth forward P/E
Kontant
Aktie
Kombination

35

70

I dag er billedet diametralt

30

60

modsat. Trods rekordhøj opkøbs-

25

50

aktivitet finansieres langt hoved-

20

40

15

30

10

20

ser, at deres egne aktier vurderes

5

10

tilstrækkelig højt af markedet til,

0

overvurderede aktier (figur 2).

parten af disse opkøb med kontantbetaling. Dette kan tolkes
som, at virksomhedslederne ikke

at de vil lade dem indgå som betaling. I stedet anvendes kontan-

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kilde: Bloomberg, Prudential Equity Group , Formuepleje A/S

u

ter til at finansiere handlerne.

Erhvervslivet:
Opkøbene fortsætter
Spørger man det amerikanske erhvervsliv, tyder intet på, at opkøbene aftager

3

Andel af finanschefer, der forventer at deltage i opkøb
ifht. kontantandel af balancen – USA

12%

Kontantandel af balancen

Finanschefer, der forv. at deltage i opkøb i %

30%

10%

det kommende år. 30% af finanscheferne i

25%

8%

den amerikanske industri forventer at deltage

20%

i opkøb i 2006 (figur 3).

6%
15%

Det forhold, at virksomhederne tør at in4%

vestere i morgendagen frem for slavisk at øge
udbytteandelen, understøtter vores vurdering

10%

2%

5%

af, at væksten fortsat er intakt og, at kassebe0%

holdningerne derfor er bedre brugt på inve-

0%
1999

stering i fremtiden frem for øgede udbytter til
investorerne.

35%

u

2000

2001

2002

2003

2004

Kilde: Prudential Equity Group, Bank of America

2005

2006

>>
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Rentestigning er gift for virksomhederne…
Noget af det, der bekymrer investorerne mest i disse tider, er,
hvordan stigende renter vil påvirke virksomhedernes indtjening. Den typiske opfattelse er, at stigende renter er gift for
virksomhederne, da det bliver dyrere at finansiere investeringerne. Langt hen ad vejen deler vi denne logik. Vi har dog
ønsket at undersøge denne opfattelse.
Ved at analysere data fra 1962 og frem til i dag, fandt vi,
to konklusioner:
4

Rente- og indtjeningsudvikling – USA
Amerikansk 10-års rente

18%

Indekseret indtjeningsudvikling

15%

1) Der var en svag positiv korrelation mellem renten og virk80

somhedernes indtjening. I de tilfælde, hvor vi har oplevet

70

en rentestigning, er virksomhedens indtjening det efterføl-

60
12%

50

9%

30
20

3%

Man kan således konkludere, at selv om renterne er steget,
har dette (historisk) ikke hindret virksomhedernes indtjening
i at vokse.

10

0%

0
1981

5

af udviklingen i virksomhedernes indtjening.

40

6%

u

gende år ligeledes steget.
2) En rentestigning kan kun forklare en meget begrænset del

1985

1989

1993

1997

2001

2005

Kilde: Bloomberg

Rentestigning og indtjeningsvækst

… og aktiekursen
Mens rentestigninger ikke betød faldende indtjening, var resultatet
lidt anderledes når det gjaldt rentens indflydelse på aktiekursen.
6

Rentestigning og kursudvikling

Analysen er dannet med baggrund i amerikanske data,

Analysen er baseret på amerikanske data, og omfat-

og omfatter ændringen i den amerikanske 10-års ren-

ter ændringen i den amerikanske 10-års rente og

te og virksomhedernes indtjening i form af S&P 500.

kursudviklingen i S&P 500.

Regressionen er dannet med baggrund i, hvordan en

Regressionen er dannet med baggrund i, hvordan

renteændring det seneste år vil påvirke indtjeningen

en renteændring det seneste år vil påvirke aktiekur-

det efterfølgende år.

sen det efterfølgende år.

Resultatet kan på statistisk vis sammenfattes som:

Resultatet kan på statistisk vis sammenfattes som:

Korrelation: 0,096 (t-værdi= 2,16)

Korrelation: -0,11 (t-værdi= -2,67)

R (forklaringsgrad) = 0,00925

R2 (forklaringsgrad) = 0,01394

Med baggrund i analysen kan vi konkludere, at renten

Modsat den tidligere analyse ser vi, at renten historisk

2

kun har en minimal (dog positiv) indflydelse på indtje-

har haft en (meget) lille negativ indflydelse på indtje-

ningen i virksomhederne. Det, vi ligeledes kan konklu-

ningen i virksomhederne. Rentens evne til at forklare

dere, er, at renten historisk kun har kunnet forklare en

ændringen (variansen) i kursdannelsen har dog været

ubetydelig del af ændringen (variansen) i indtjeningen.

ubetydelig.
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Her fandt vi en svag negativ korrelation. Det
betyder, at når renten stiger, er aktiekursen hi-

7

Fordeling af aktieinvesteringer

storisk faldet en smule. Umiddelbart lyder det

Formuepleje

som et paradoks, at indtjeningen og aktiekur-

Energi

sen ikke reagerer ens. Vi ved jo fra teori og

Materialer

analyser, at det overvejende er indtjeningen i
virksomheden, som forklarer kursudviklingen.

Industri

Forklaringen er, at renten indgår i virksom-

Cyklisk forbrug

hedens kapitalomkostninger, der anvendes

Stabilt forbrug

som diskonteringsfaktor, når kursværdien af

Medicin

virksomheden skal findes. Det betyder, at når
renten stiger, stiger kapitalomkostningerne og

Finans

den beregnede værdi af virksomheden redu-

IT

ceres.

Telekom
Forsyning

Hønen eller ægget

0%

Vores tolkning af analysen er, at en stigende
rente typisk er et resultat af økonomisk vækst.

FT World

u

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Kilde: MSCI, Formuepleje A/S

Det betyder ligeledes, at virksomhedens indtjening vil vokse. Når aktiemarkedet alligevel
reagerer negativt på stigende renter, kan det

Hvad angår telesektoren, har vi igennem den

ud over øgede kapitalomkostninger hænge

seneste periode øget vores investeringer i:

sammen med, at for store rentestigninger kan
dæmpe forbruget i samfundet, og dermed

u

Vodafone

ramme virksomhederne.

u

Deutsche Telekom

u

France Telecom

Der er ingen tvivl om, at for store rentestigninger er negativt for aktiemarkedet. Vores
vurdering er dog, at moderate rentestigninger

Trods udfordringerne, som disse selskaber

drevet af økonomisk vækst vil sikre økonomisk

står over for med indførelsen af IP-telefoni og

stabilitet og dermed en fortsat fornuftig ud-

prispres inden for mobilområdet, vurderer vi,

vikling i indtjeningen. Og det er det, vi er vidne

at markedet ikke krediterer selskaberne for

til i dag.

den likviditet, der genereres.

Begrundet positiv på aktier

diansættelsen af visse dele af det danske ak-

Modsat ser vi fortsat med skepsis på værDer er således stadig grund til at have et

tiemarked. Med undtagelse af enkelte dan-

positivt syn på aktiemarkedet. Værdiansæt-

ske aktier som A P Møller-Mærsk og Group4

telsen på de ledende markeder er fortsat at-

Securicor vurderer vi, at der er mere værdi at

traktiv, den globale vækst er intakt, og som

finde uden for Danmark.

vores analyse underbygger, behøver stigende
renter ikke at være en hæmsko for virksomhederne.
Vores aktiestrategi er, som vist i nedenstående figur, især rettet mod industri-, finans-,
medicinal- og telesektoren.
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Afkastfri risiko
– det værste obligationskvartal i 10 år!

Obligationsinvestorer verden over blev særdeles udfordret i 1. kvartal, hvor nøgletal fra både USA, Europa og Japan viste, at også 2006
bliver et godt år for den globale økonomi.

Søren Astrup
Investeringschef, partner
Formuepleje A/S

Første kvartal 2006 bød på det værste afkast

Faktisk skal vi helt tilbage til katastrofeåret

for obligationsinvestoren i mere end 10 år.

1994 for at finde et kvartal, hvor det danske

Obligationsmarkedet indså nu, at væksten så-

obligationsmarked klarede sig dårligere end

vel globalt som i Europa er kommet for at blive

tilfældet er nu – så det er barske løjer.

et stykke tid, og med det også stigende renter.

Budskabet fra januar som lød: ” Køb ikke

Derfor har det bestemt ikke været morsomt

”afkastfri risiko”, men sørg for at have en

at eje lange obligationer i Danmark , ligesom

meget lav rentefølsomhed”, har nu stået sin

obligationsinvestorer i en lang række højren-

prøve. Det har været en hård test i 1. kvartal

telande med Island og Brasilien i spidsen må

for Formueplejeselskaberne, men kombinatio-

have følt sig udfordret.

nen af lav renterisiko og yderligere afdækning
via rentefutures har vist sin styrke.
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Det danske obligationsindeks havde det værste kvartal siden 1994.

7%
6%
5%
4%
3%
2%

Planen holder

1%

I Formuepleje er vi optimiske for ud-

0%

sigterne i den globale økonomi og

-1%

specielt de seneste 12 måneder er vi

-2%

blevet bestyrket i, at vækstbarome-

-3%

teret peger på højtryk og lunt vejr.

-4%
1994

Det meste går efter planen. Lidt
som i Kina, hvor den netop vedtag-

u

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Kilde: Bloomberg

ne 5-års plan indeholder en massiv
indsprøjtning til den kinesiske økonomi. Kinas markante økonomiske

u

Japan har lavet et turnaround og vil i år

vækst de senere år giver en god

og næste år opleve markant høj vækst.

saltvandsindsprøjtning til den glo-

Det betyder også, at den japanske cen-

bale økonomi. Kineserne vil fortsat

tralbank (BoJ) helt forlader sin ekstremt

foretage gigantiske investeringer i

lempelige pengepolitik.

udbygningen af infrastrukturen, og
det er godt nyt for eksportørerne af

u

I Europa peger meget i retning af, at op-

diverse komponenter til jernbane- og vejbyg-

svinget vil indfinde sig syd for grænsen.

geri, industrianlæg etc. Kinesernes massive

De tyske virksomheder er på det seneste

vilje og evne til at industrialisere landet er der-

blevet særdeles optimistiske, hvilket har

for særligt til gavn for store industrikoncerner i

resulteret i et meget højt niveau for den

Japan, Tyskland, Frankrig og USA – og dermed

tyske erhvervstillidsindikator, IFO.

for hele den globale økonomi.
For at sætte tingene i perspektiv: Sidste gang
Vores forudsigelser om væksten i 2006 er:

den tyske erhvervstillid nåede dette høje niveau var i 1991, da den (vest)tyske økonomi

u

Den amerikanske økonomi vokser fort-

voksede med 5,2% midt i den ellers kortvarige

sat pænt, men forbrugerne begynder

genforeningseufori.

så småt at mærke de 15 rentestigninger

Den tyske optimisme er nu bredt funderet.

fra den amerikanske centralbank (FED).

Mest bemærkelsesværdigt er det dog, at den

I 1. halvår vil infrastukturinvesteringer

lidt tunge industri- og produktionssektor sta-

og det offentlige forbrug dog mere end

dig oplever fremgang fra en allerede høj ak-

kompensere for en eventuel svaghed hos

tivitet. Derudover er stemningen i den mere

forbrugerne.

indenlandskorienterede detailhandel og byg-

>>
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2

Det tyske IFO indeks viser øget risiko
for at ECB strammer renteskruen yderligere
2,0

Ændring i ECB-renter

IFO Indeks

105

u

I USA vil den amerikanske centralbank
(FED) hæve renten til 5% i juli måned fra
de nuværende 4,75%. Viser nøgletallene, at den amerikanske vækstmaskine

100

1,0

fortsat kører i højt gear til denne tid, vil
0,0

95

-1,0

90

-2,0
2000

85

FED fortsætte stramningerne.
u

Centralbanken i Japan (BoJ) har besluttet
at reducere pengemængden. Dén beslutning markerer begyndelsen på enden til

u

2001

2002

2003

2004

den såkaldte ”nulrentepolitik”, hvor BoJ

2005

gennem 5 år har ”oversvømmet” mar-

Note: Ændring i ECB-renter er 12 måneders ændringer. IFO Indeks vises med 5 måneders lag, idet IFO betragtes som en ledende indikator.
Kilde: Formuepleje A/S

kedet med en pengerigelighed af historiske dimensioner til en rente tæt ved 0%
for at få økonomien ud af depression og
deflation. Senere på året vil BOJ forsigtigt tage hul på at hæve renten.

geri for alvor ved at blive god. I den tyske
optimisme gemmer sig tegn på at også den
tyske forbruger igen vil få spendér-bukserne
på. Og da det største marked for dansk eksport er Tyskland, er alt dette ganske positivt
for Danmark og økonomien her.

”

Opsvinget breder sig og vil tiltage i styrke
Axel Weber
Rådsmedlem i ECB, d. 28. marts 2006.

Synkrone rentestigninger
Meget er således lagt til rette til, at det globa-

Pas på renterisiko

le synkrone opsving med USA, Asien (Kina),

Derfor skal man som obligationsinvestor være

Japan og EU kan fortsætte. Samtidig vil der

særdeles opmærksom på den renterisiko,

også blive tale om en global synkron opstram-

man har i sin portefølje. I 1. kvartal blev man

ning af pengepolitikken. Vores forventninger

som investor absolut ikke belønnet for at på-

er forholdsvis klare på dette punkt. Såvel de

tage sig risiko. For 2. kvartal vurderer vi, at

korte styringsrenter som de lange toneangi-

det er status quo. Lange obligationer med høj

vende renter vil stige.

renterisiko er direkte skadeligt for afkastet.
Strategien i Formueplejeselskaberne er derfor

u
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I Europa vil ECB fortsætte med at hæve

klar: Hold en lav renterisiko i obligationspor-

renten. Inden udgangen af 2006 for-

teføljerne suppleret med taktisk frasalg af ri-

venter vi en rente på 3 - 3,25% mod

siko via futuresmarkedet. Renterisikoen skal

2,5% i dag.

og bør være næsten elimineret.

Valuta

Markeder

Rentegymnastik
Aktørerne på valutamarkederne holdt skarpt øje med centralbankerne. Signaler om en
agressiv europæisk centralbank betød, at euro – og dermed danske kroner – stod stærkt
overfor såvel dollar, yen og schweizerfranc.

Søren Astrup
Investeringschef, partner
Formuepleje A/S

Valutamarkederne var i 1. kvartal præget af

igen styrkes. Derfor blev svækkelsen af CHF

et ensidigt fokus på renterne og frem for alt

udnyttet til midlertidigt at gå ud af CHF til for-

forventninger til udviklingen i renteforskellene

del for EUR i selskabernes låneportefølje.

landene imellem. Dette gjaldt også for CHF,

På de mere risikobetonede markeder gik

som svækkedes med 1,5% i i forventningen

det op for investorerne, at træerne ikke kan

om, at den europæiske centralbank (ECB), nu

vokse ind i himlen, når der er udsigt til stram-

vil være mere aggressiv med renteforhøjel-

ning af den globale likviditet. Eksempelvis

ser end den schweiziske nationalbank (SNB).

gik dette hårdt ud over den islandske krone

Umiddelbart tror vi ikke dette bliver tilfældet,

som faldt 16% i kvartalet, ligesom ungarnske

og på kort sigt ser vi en stor risiko for, at CHF

forint, tyrkiske lira etc. havde det svært.
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Valuta

Rentekapløb
I hele Europa er centralbankerne på stramningskurs – lige med
undtagelse af Bank of England (BoE) for nuværende. Koncentrerer vi os om de centrale lande i Kontinentaleuropa og
Skandinavien er der mange ligheder i adfærden hos centralbankerne ECB, den schweiziske nationalbank (SNB), Sveriges
Riksbank og Norges Bank.
u

Alle har hævet renten de seneste 2 måneder. Dette er
første gang siden 2000, centralbankerne har foretaget
en sådan synkron stramning.

u
1

ket er tegn på, at økonomierne stadig påvirkes positivt af

Centralbankernes rentesatser

den førte pengepolitik. Samtidig er der et samlet ønske

Markedernes forventninger til resten af året, primo april 2006

om at ”normalisere” pengepolitikken.

I dag

Q2 2006

Q3 2006

Q4 2006

ECB

2,50%

2,75%

3,00%

3,25%

kerne styret renterne stille og roligt med rentebevægelser

SNB

1,25%

1,50%

1,75%

2,00%

på 0,25%-point hver gang renterne er sat ned eller op.

Norges Bank

2,25%

2,50%

2,75%

3,00%

Renteændringerne er som oftest fulgt i kølvandet på nye

Sveriges Riksbank

2,00%

2,25%

2,50%

2,75%

inflationsrapporter eller forecasts.

Bank of England

4,50%

4,50%

4,50%

4,75%

u

u
u

Renterne er stadig lave i alle de nævnte områder, hvil-

Kilde: Bloomberg og Formuepleje A/S
Note: Danmarks Nationalbank følger rentepolitikken i ECB, hvor
styringsrenten dog kan variere med små udsving

2

Fokus på andet end inflationen. Selvom samtlige centralbanker i Europa har styring af inflationen og inflationsforventningerne som primært fokusområde, er man på
det seneste begyndt at bruge andre argumenter for at
hæve renterne. Bl.a. er udviklingen i huspriserne og me-

Udviklingen i BNP i Schweiz og EU
Schweiz BNP

3,0%

Med Sveriges Riksbank som undtagelse, har centralban-

EU BNP

get lempelig kreditgivning fra banker etc. samt positive
vækstudsigter blevet brugt som ”undskyldning”.

2,5%

Rentestigningerne vil fortsætte resten af 2006 – det tror vi og

2,0%

det tror markedet. Ser vi på, hvad der for nuværende er indis-

1,5%

konteret i markederne er billedet som i tabellen.

1,0%

Risiko for CHF-styrkelse

0,5%

Forventningen til centralbankerne i Euroland og Schweiz er

0,0%

umiddelbart, at renten bliver sat op med ca. 0,75% -point beg-

-0,5%

ge steder inden årets udgang. Baggrunden for de forholdsvis

-1,0%
2001
u

2002

Kilde: Bloomberg
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2003

2004

2005

ens forventninger til rentestigningerne, er at økonomierne udvikler sig nogenlunde ens. Væksten er taget til i Schweiz såvel
som i Euroland, men er dog allerede lidt kraftigere i Schweiz.

Valuta

3

Markeder

Ledende indikatorer i Euroland får rentepilen til at pege op

5,0%

ECB Styringsrente

IFO Indeks

4,5%

105

100

4,0%
95

3,5%
3,0%

I Schweiz er forbrugertilliden ganske høj og
erhvervstilliden den højeste siden 2000. Tilsvarende optimisme udviser erhvervstilliden i
Tyskland, som omtalt i artiklen om obligations-

2,5%
85

2,0%
1,5%

80
2001

markedet.
Ligheden hører op, når vi betragter infla-

90

u

2002

2003

2004

2005

Kilde: Bloomberg og Formuepleje A/S

tionen. Schweiz har fortsat en betydeligt lavere inflation end Euroland, og det er præcist

4

Ledende indikatorer i Schweiz får rentepilen til at pege op

dette forhold, som muliggør et lavere renteniveau.
Den primære faktor, som i 2006 kan skabe
en uens udvikling i inflationen i Schweiz og
Euroland er arbejdsmarkedet, hvor der er en
væsentlig forskel. I Schweiz er arbejdsløshe-

4,0%

1,5%

begge steder betyder dog, at ledigheden vil

0,5
0,0
-0,5

1,0%
-1,0

0,5%
0,0%

-1,5
2001

falde, men da der er forholdsmæssigt mere ledig kapacitet i Euroland end i Schweiz, vil der

1,0

2,5%

af den lave arbejdsløshed i Schweiz er der fort-

niveauet 5-6%. Den aktuelt fornuftige vækst

1,5

3,0%

2,0%

hed er ca. 2,5%. mens den i Euroland ligger i

KOF Indeks

3,5%

den p.t. ca. 3,5% og i Euroland 8,4%. På trods
sat ledig kapacitet, idet den strukturelle ledig-

SNB styringsrente

u

2002

2003

2004

2005

Kilde: Bloomberg og Formuepleje A/S

først opstå eventuelle flaskehalse i Schweiz.
Med andre ord vil et evt. inflationspres først

5

Inflation i Euroland og Schweiz

opstå i Schweiz, og dette kan meget vel få
SNB til, på kort sigt, at hæve renten forholds-

3,5%

mæssigt mere end ECB.

3,0%

Sker dette, er kimen lagt til en styrkelse af
CHF, som vi forventer vil indtræffe i 2. kvartal.
Derfor holder vi os ude af CHF som lånevaluta
lidt endnu.

Schweiz inflation

Schweiz kerneinflation

EU inflation

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

”

I dette år vil renten blive hævet hvert kvartal
Jan-Egbert Sturm
Direktør i KOF Economic Research institute, Zurich

0,0%
-0,5%
2001
u

2002

2003

2004

2005

Kilde: Bloomberg
Note: Kerneinflationen viser prisstigningstakten ekskl. fødevarer og
energi.
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Faktasider

Optimum
Marts 2006

Indre værdi: 101,0

5 års afkastmål: 25%

Maks. tab: –5%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

AFKAST

RISIKO

140

Best case

Formuepleje Optimum er nystiftet og har i
sagens natur endnu ingen afkast- eller ri-

135

sikostatistik.
Optimums portefølje er sammensat med

130

maksimum 35% i aktier og minimum 65% i
obligationer. Det har historisk vist sig ikke at

125

udgøre en større tabsrisiko end en investering i 100% obligationer. Udover det absoAfkastmål

120

lutte afkastmål på 25% efter omkostninger
og selskabsskat er det derfor naturligt at
sammenligne med det danske obligations-

115

indeks.
110

105

100

Worst case

Optimum
JPM Danske obligationer

95

90
2006

2007

2008

2009

2010

STATUS

STØRSTE AKTIEPOSITIONER
Kontanter: 11%

Selskabets aktieportefølje består af 43
selskaber. Her er listet de 10 største.

Asien: 3%

% af aktiebeh.

Europa: 15%

1 Time Warner Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,2%
2 Allianz AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,9%
USA: 10%

Investeringer
kr. 834 mio.

3 Conocophillips . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,8%
4 KPN NV . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,8%
5 Glaxosmithkline Plc. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,8%
6 ABB Ltd.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,8%
7 Vodafone Group Plc. (UK). .  .  .  . 2,7%

4% Flex: 45%

5% 2025-35: 16%

8 Wolters Kluwer NV. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,7%
9 Deutsche Telecom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,7%
10 Vivendi Universal. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,7%

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

Marts 2006
Indre værdi: 230,5

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

Tab – hvor tit

Best case

Tabsfrekvens, 1995-20061

325

3 års rullende tidshorisonter
300

Afkastmål

JPM Danske
Obligationer 0%
Pareto 0%

275

Aktier 50%
/Obl. 50%

250

32%

FT World
aktieindeks
225

0%

38%
10%

Worst case
200

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

Tab – hvor meget

Pareto

3 års afkast 1999-2006

175

100%

Afkast i %

150
80%
125

60%

100

40%

FT World (DKK)

20%
75
0%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

STATUS

2004-06

2003

2003-05

2002

2002-04

2001

2001-03

2000

2000-02

50
1999

STØRSTE AKTIEPOSITIONER

Kontanter: 1%
4% Flex: 5%
4% 2020-28: 8%

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

Skat: 2%

Asien: 4%
Europa: 22%

EUR-lån: 7%

Egenkapital: 50%

% af aktiebeh.
1 Volkswagen pref.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,3%
2 Alstom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,2%

Kapitalfremskaffelse
kr. 1.719 mio.

Investeringer
kr. 1.719 mio.

3 Samsung Electr. GDR 0,5. .  .  .  .  . 3,2%
4 Lloyds TSB Group PLC. .  .  .  .  .  .  . 3,1%
5 KPN (Koninklijke). .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,0%
6 Electricite De France . .  .  .  .  .  .  .  . 2,8%

USA: 10%

7 Rentokil . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,7%
8 Group 4 Securicor. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,7%

5% 2025-35: 28%

Flexgaranti: 12%

CHF-lån: 41%

6% 2019-29: 10%

9 Glaxosmithkline Plc. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%
10 Sumitomo Trust and Banking. .  . 2,6%

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

Safe
Marts 2006

Indre værdi: 136,9

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

Tab – hvor tit

Best case

Tabsfrekvens, 1995-2006
3 års rullende tidshorisonter

Afkastmål

150

JPM Danske
Obligationer 0%
Safe

125

4%

Aktier 50%
/Obl. 50%

Worst case

32%

FT World
aktieindeks

100

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Safe

Tab – hvor meget

3 års afkast 1999-2006

75

200%

Afkast i %

150%

50

100%

FT World (DKK)

50%

25
0%
-8,3%
-50%
2004-06

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

4% Flex: 12%

Selskabets aktieportefølje består af 106
selskaber. Her er listet de 10 største.

Skat: 1%

Asien: 4%

EUR-lån: 11%

Europa: 20%

Egenkapital: 39%

% af aktiebeh.
1 Alstom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,9%

4% 2020-28: 12%

2 Electricite De France . .  .  .  .  .  .  .  . 2,7%
Kapitalfremskaffelse
kr. 3.631 mio.

Investeringer
kr. 3.631 mio.

3 Samsung Electr. GDR 0,5. .  .  .  .  . 2,6%
4 Verizon Communications. .  .  .  .  . 2,4%
5 Sumitomo Trust And Banking. .  . 2,4%
6 Mitsubishi UFJ Financial Group. 2,4%

USA: 11%

7 Phelps Dodge Corp. . .  .  .  .  .  .  .  . 2,3%
8 Allianz AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,2%

Flexgaranti: 8%
5% 2025-35: 27%

6% 2019-32: 6%

CHF-lån: 49%

9 Merck. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,1%
10 Pfizer . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,1%

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

Faktasider

Marts 2006
Indre værdi: 618,8

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, 1995-2006
800

3 års rullende tidshorisonter
JPM Danske
Obligationer 0%

700

Afkastmål

Epikur

5%

Aktier 50%
/Obl. 50%

600

32%

FT World
aktieindeks

38%

0%

500

Worst case
400

10%

20%

30%

40%

50%

Tab – hvor meget

3 års afkast 1999-2006

Epikur

200%

Afkast i %

300
150%
100%

200

FT World (DKK)
100

50%
0%
-8,3%
-50%
2004-06

2002-04

2003-05

2001-03

2000-02

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

4% Flex: 16%

Selskabets aktieportefølje består af 115
selskaber. Her er listet de 10 største.

Skat: 1%

Asien: 3%

EUR-lån: 20%

Europa: 21%

Egenkapital: 32%

% af aktiebeh.
1 Alcatel A. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,7%

4% 2020-28: 13%

2 Conocophillips . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,5%
Kapitalfremskaffelse
kr. 6.350 mio.

Investeringer
kr. 6.350 mio.

3 Vestas Wind Systems. .  .  .  .  .  .  .  . 2,4%
4 Electrolux. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,3%
5 Teva Pharmaceutical Industries . 2,3%
6 A.P. Møller Mærsk B. .  .  .  .  .  .  .  . 2,2%

USA: 12%

7 Merck & Co. Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,0%
8 Hewlett-Packard Co.. .  .  .  .  .  .  .  . 2,0%

Flexgaranti: 7%
5% 2025-35: 25%

6% 2019-32: 3%

CHF-lån: 47%

9 Royal & Sun Alliance Group. .  .  . 1,8%
10 KPN NV . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,7%

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

Penta
Marts 2006

Indre værdi: 366,5

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, 1995-2006
450

3 års rullende tidshorisonter

Afkastmål
400

JPM Danske
Obligationer 0%
Penta

9%

Aktier 50%
/Obl. 50%

350

32%

FT World
aktieindeks

38%

0%

300

Worst case
250

10%

20%

30%

40%

50%

Tab – hvor meget

3 års afkast 1999-2006
Penta
150%

Afkast i %

200
100%
150

50%

FT World (DKK)
0%

100

-18,1%
-50%
2004-06

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

50

STØRSTE AKTIEPOSITIONER

Kontanter: 1%

Skat: 1%

Asien: 3%
Europa: 25%

4% Flex: 22%

Selskabets aktieportefølje består af 115
selskaber. Her er listet de 10 største.

EUR-lån: 30%

Egenkapital: 32%

% af aktiebeh.
1 Vodafone Group. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%
2 Sumitomo Trust & Banking. .  .  .  . 2,4%

Kapitalfremskaffelse
kr. 11.424 mio.

Investeringer
kr. 11.424 mio.

3 Sanofi-Aventis. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,3%
4 Deutsche Telekom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,3%
5 A.P. Møller - Mærsk. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,3%
6 GlaxoSmithKline PLC. .  .  .  .  .  .  .  . 2,2%
7 Samsung Electr. GDR 0,5. .  .  .  .  . 2,2%

USA: 12%
4% 2020-28: 19%
5% 2025-35: 10%

8 Transocean. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,2%
Flexgaranti: 6%
6% 2019-32: 2%

CHF-lån: 37%

9 Vivendi Universal. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,2%
10 Pfizer inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,2%

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

Faktasider

Marts 2006
Indre værdi: 235

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, 1995-20061
325

3 års rullende tidshorisonter
JPM Danske
Obligationer 0%

300

Afkastmål
Merkur 0%

275

Aktier 50%
/Obl. 50%

32%

FT World
aktieindeks

250

0%

Worst case

225

38%
10%

20% 30% 40% 50%
1) Merkur dog fra 1. januar 1998

Tab – hvor meget

200

3 års afkast 1999-2006
Merkur
80%

175

Afkast i %

60%

150

40%

FT World (DKK)

125

20%
100
0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

STATUS

2004-06

2002

2003-05

2001

2002-04

2000

2001-03

1999

2000-02

1998

1999-01

1998-00

75

STØRSTE AKTIEPOSITIONER

Kontanter: 8%

Formueplejeaktier: 23%

Selskabets aktieportefølje består af 6
selskaber.

Skat: 2%
EUR-lån: 16%

Egenkapital: 32%

4% Flex: 22%

% af investeringer
1 Formuepleje Safe. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,2%

Flexgaranti: 5%

2 Formuepleje Epikur. .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,7%
Kapitalfremskaffelse
kr. 853 mio.

Investeringer
kr. 853 mio.

3 Formuepleje Penta. .  .  .  .  .  .  .  .  . 24,2%
4

Formuepleje Pareto. . . . . . . . . .6,3%

5 Formuepleje LimiTTellus. .  .  .  .  .  . 0,7%
6 Formuepleje Optimum. .  .  .  .  .  .  . 2,8%

6% 2016-32: 3%

4% 2020-28: 13%
5% 2025-35: 26%

CHF-lån: 50%

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

LimiTTellus
Marts 2006

Indre værdi: 128

5 års afkastmål:

Maks. tab: –15%

Bedre end FT World

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

AFKAST

AKTIEFORDELING

LimiTTellus

200

Best case

FT World

Regionsfordeling
Diff ift. FT World: 61%

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

FT World (DKK)

20%

120
15%
110

Worst case
LimiTTellus

100

10%
5%
0%
Telekom

Kontanter: 2%
USA: 34%

IT

STATUS – Aktieportefølje

Finans

2010

Stabilt forbrug

2009

Medicinal

2008

Cyklisk forbtug

2007

2006

Industri

2005

Materialer

80

Energi

Forsyning

90

STØRSTE AKTIEPOSITIONER
Telekom: 12%

Asien: 8%

Forsyning: 3%
Energi: 5%
Materialer: 2%

IT: 9%

Industri: 17%

Selskabets aktieportefølje består af 51
selskaber. Her er listet de 10 største.
% af aktiebeh.
1 Alstom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,1%
2 Electricite De France . .  .  .  .  .  .  .  . 3,5%
3 Merck & Co. Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%

Geografisk
fordeling
kr. 1.011 mio.

Sektorfordeling
kr. 1.011 mio.

4 Vivendi Universal. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,6%
5 Sumitomo Trust and Banking. .  . 2,5%
6 Aegon. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,5%
7 Vodafone Group Plc. (UK). .  .  .  . 2,4%

Finans: 21%
Europa: 56%

Medicinal: 13%

Cyklisk forbrug: 13%
Stabilt forbrug: 5%

8 Phelps Dodge Corp.. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,4%
9 Volkswagen pref.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,4%
10 Pfizer Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,3%

Maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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Adagio

Faktasider

Marts 2006
Indre værdi: 101.988

5 års afkastmål:

Maks. tab: 0%

Bedre end dansk obligationsindeks

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

AFKAST

FAKTABOKS

120

Stiftet. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24. maj 2004
Fondskode . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . DK0016271638

118

Best case

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%
Statobl. 2006-13: 24%

Løbetidsfordeling

Mere end 5 år: 9%

Flexgaranti: 6%

0-1 år: 12%

6% 2016-22: 23%

Kort . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46%
Mellemlang. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36%

4-5 år: 9%

Lang. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18%
Formue
fordelt på
varighed

Beholdning
kr. 497 mio.

5% 2025-35: 13%
4% 2007-08: 28%

4% 2025-28: 5%

Varighedsfordeling
Porteføljens optionsjusterede varighed. .  . 2,50

1-2 år: 34%
2-3 år: 36%

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 11 mia. kr.

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

© Formuepleje 04-2006

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

