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Investér friværdien i
aktier og få lavere risiko
Boligejere kan reducere risikoen
og opnå højere livsindkomst. Se ny
analyse fra Formuepleje.

12

Knofedt i gode investe
ringer Vi tegner et portræt
af Formueplejes investeringschef,
Søren Astrup.

26

With a little help from...
Nordea Ny undersøgelse viser,
at kun 5% af danske investorer har en
investeringsstrategi. Alligevel træffer
de selv de vigtigste beslutninger om
deres investeringer. Det kan koste dyrt.
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Leder

Når sandheden
skal frem!
Kunne vi ikke have forudset det?
Dette kvartal blev et wake-up-call for mange investorer. Specielt
investorer i meget eksotiske aktier oplevede tab på både 20,30 og
40%, og det globale aktieindeks faldt med 10%. Og da det er mere
end 3 år siden, der har været andet end krusninger på aktiemarkedet,
har det chokeret en del investorer.

Erik Møller
Direktør
Formueplejeselskaberne

Aktietabene i maj måned giver anledning til

var/er mindre end normalt. Vi skal huske, at

spørgsmålet, om vi ikke kunne have forudset

P/E (pris/indtjening)-niveauerne i dag stadig er

den negative korrektion på aktiemarkederne.

under halvdelen af, hvad vi så under den sene-

Svaret ligger i sandsynligheden. Aktier har

ste aktieboble i år 2000, og aktier har – ifølge

i gennemsnit været billige hele året – og på

verdensaktieindekset – givet 0% i afkast siden

det seneste med yderligere 10% rabat. Men

sommeren 1998 – samtidig med, at indtjenin-

sandsynligheden for, at aktier skulle falde

gen er mere end fordoblet i samme periode.
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Leder

vi forventer af markederne på kort sigt, og

51% træfsikkerhed kan gøre dig
rigere end Bill Gates

der må jeg skuffe læserne. Hvis De møder

Jeg vil kort forklare, hvorfor jeg ikke kan for-

en ekspert, der mener at kunne svare på

udsige markedet. Den amerikanske økonom,

det, så er der tre muligheder: 1) Eksperten

John Kenneth Galbraith, opstillede engang

er uvidende, 2) Eksperten lyver, 3) Eksperten

den hypotese, at hvis én person fandt et

er småsvindler.

system, hvorefter han med blot 51% sand-

Mange efterspørger et klart svar på, hvad

synlighed kunne forudsige kortsigtede mar1

kedsbevægelser, og handelsomkostninger var

FT World – månedsafkast 1988-2006

20%

små, så kunne denne éne person blive verdens

Afkast denne måned

rigeste mand. De fleste tilhængere af teknisk
analyse vil påstå, at de rammer rigtigt langt
mere end 51% af tiden, men de eneste, der er

10%

blevet rige af teknisk analyse, er dem, der har
skrevet bøger om det.

0%

Markedet fortæller dig ingenting
Men hjælper dramatiske skift i negativ eller

-10%

positiv retning os ikke til at forudsige, hvad der
sker i den næste måned? I graf 1 er vist, om der

-20%
-20%

u

er sammenhæng mellem afkastet i en måned
-10%

0%

10%
20%
Afkast forrige måned

Kilde: Financial Times’ verdensindeks

og afkastet i måneden lige efter. Og svaret er
nedslående: Det er der ikke. Uanset om afkastet har været positivt eller negativt, siger det
intet om afkastet i den næste måned.

2

Dansk aktieindeks 1950-2005

1000000

Aktieindeks

Trendlinje

Når sandheden skal frem
Det var Einstein, der sagde, at rentes-rentes
formlen, var matematikkens mest betydningsfulde, men som en klar nr. 2 kommer ”reversion

100000

to mean” – eller populært sagt, at kursudviklingen vender tilbage til gennemsnittet.

10000

I graf 2 er vist aktieafkastet på danske aktier
fra 1950-2005. Som det ses vender kursudviklingen altid tilbage til den langsigtede trend.

1000

Det er det eneste, jeg kan sige om kursudviklingen på aktier. Hvis jeg sagde andet, var jeg
jo en ekspert, der enten var uvidende, løgn

100
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
u

Kilde: Claus Parum, Handelshøjskolen i København, Finans/Invest
1999/3 og egne data.
Den lodrette akse er logaritmisk, så hvert trin viser en 10-dobling.
Logaritmisk skala anvendes, når meget forskellige størrelser skal
bringes sammen i én figur.
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agtig eller småsvindler.
Så jeg vil nøjes med at fortælle sandheden:
Kig på faktasiderne – side 44-51. Her er de
matematisk mest sandsynlige 5-års afkast og
de værste formuetab, der kan opstå – målt
med 90% sandsynlighed.

Nyheder

Jubilæumsreception
fejret i nye rammer
Det blev en hyggelig eftermiddag i selskab med kunder og
forretningsforbindelser, da vi hos Formuepleje fejrede 20-års
jubilæum, børsnotering og vores nye lokaler. Jubilæet blevet
fejret den 21. april og mange mødte op for at fejre dagen
sammen med os. Den officielle indvielse af de nye rammer
blev foretaget af Nicolai Wammen, der er ny borgmester i
Århus. Han udtrykte tilfredshed med Formueplejes rolle i at
styrke Århus’ position på
det danske landkort over
succesrige virksomheder.
Vi er glade for, at mange
ville fejre jubilæet med os
og ser frem til et fortsat
udbytterigt samarbejde i
fremtiden.

u

”

Den mere uofficielle del af arrangementet tog Carl Ejnar Booking – alias Finn
Nørbygaard – hul på. Ikke kun lattermusklerne blev rørt, der var også andet
godt til sanserne i form af buffet, vin og
lidt hyggemusik til øret.

Formuepleje har skabt et unikt investeringskoncept, hvor værdiskabelsen er i
højsædet, og hvor kapitalforvalter og
kunde har den samme langsigtede interesse i at skabe det højst mulige afkast
inden for en fastlagt risikoramme.
Nicolai Wammen
Borgmester i Århus
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Missionen

Spredning
er redning
Formueplejeselskaberne gik ikke ram
forbi, da aktieuroen indtraf. Vi mener
dog, at korrektionen var en enlig svale
og at 2. halvår byder på positive afkast.

Bedst som de økonomiske nøgletal viste positive
takter,

og

virksomhe-

derne kun havde godt
at fortælle, meldte den
amerikanske centralbank
sig på banen med budSøren Astrup
Investeringschef, partner
Formuepleje A/S

skabet om, at perioden
med rentestigninger ikke
er ovre endnu.
Det satte gang i frygten for en alvorlig global
vækstafmatning og udløste samtidig den stør-

1

ste korrektion på de globale aktiemarkeder

Valutabevægelser

siden 2002. Formueplejeselskaberne blev des-

Valuta

værre også negativt påvirket. Særlig hårdt gik

Seneste

Seneste

kvartal

12 mdr.

det ud over LimiTTellus og Penta, som tabte

CHF

henholdvis 4,6% og 4,3% i kvartalet.

USD	-5,3%	-5,2%

Til sammenligning tabte globale aktier

1,0%	-0,7%

JPY	-2,5%	-8,1%

6,5%. Den fornuftige spredning og sammensætning af porteføljerne sikrede dermed, at

 / Formuemagasin Juli 2006

selskabernes resultat blev bedre end marke-

Merkur klarede sig som det eneste selskab

det, omend langt fra tilfredsstillende. Dertil

fri af kursfaldene, hvilket skyldes at selskabet

bidrog afdækningen af vores amerikanske

holdt sig til obligationer og Formueplejeaktier

aktier positivt, idet USD faldt mere end 5%

før korrektionen indtraf. Som i de øvrige For-

i kvartalet.

mueplejeselskaber med obligationer bidrog

Missionen

3
det således positivt, at obligationsporteføl-

3 og 12 måneders afkast
Årlig vækst i indtjening i %

jerne har meget lav renterisiko og i øvrigt er
afdækket mod hurtige rentestigninger via
På 12 måneders sigt leverer alle selska-

Safe

ber fornuftige positive afkast, både når der

Epikur

sammenlignes med afkastene på aktie- og

Penta

obligationsmarkedet generelt og med konkur-

Merkur

renterne.

LimiTTellus
Globale
aktier i DKK
Danske
obligationer

Målet er klart
Det er fortsat vores klare mission, at Formue-

-10%

plejeselskaberne altid skal være blandt de

konkurrerende produkter som udbydes af

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

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

u

over 5-års perioder efter skat.
Når vi måler dette i forhold til ca. 220

Seneste kvartal

Pareto

futuresmarkedet.

bedste investeringsprodukter i Danmark, målt

Seneste 12 måneder

Optimum

4

Danske kapitalforvaltere, pr. 1/6 2006

danske investeringsforeninger er missionen i

5 års afkast efter omkostninger, selskabsskat og personskat

dette kvartal også opfyldt. Måles på det risiko

Bedste

200%

justerede afkast gælder samme billede, og For-

150%

danske Small Cap, det produkt i Danmark som

100%

har den højeste Sharpe-ratio af alle.

Dårligste

Bedste afdeling

muepleje Merkur er sammen med Dexia Invest

Gennemsnit

50%

De fleste udbydere har i dag mange probetydeligt bedre eller dårligere end gennem-

-50%

snittet. Retningspilen for hvorvidt udbyderen

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

af produkterne leverer en fornuftig vare, er dog
om det gennemsnitlige afkast for produkterne
er højere eller lavere end konkurrenternes. For
formueplejeselskaberne kan vi konstatere at
det gennemsnitlige fem-års afkast efter skat
ligger betydeligt over alle konkurrenterne.

Kilde: Formuepleje og IFR

u

5

5-års afkast efter skat – risikofordelt pr. 1/6 2006

150%

2

Dårligste afdeling

0%

dukter, hvoraf et eller to i perioder klarer sig

%

Formueplejeselskaberne

Danske investeringsforeninger

Dexia small cap

Budgetforventninger pr. medio 2006

100%

Pro anno-afkast

Pareto
Merkur

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

50%

Obligationer. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4%

Epikur
Safe

Penta

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

Strategi
Aktier: maksimal udnyttelse af risikorammer

-50%
0%

Obligationer: meget lav varighed

5%

10%

15%

Valuta: CHF primær og EUR sekundær
u

20%

25%

30%

35% 40% 45%
Risiko (standardafvigelse)

Kilde: Formuepleje og IFR
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Artikler

Investér friværdien i aktier
og reducér risikoen
Boligejere kan reducere risikoen og opnå en højere livsindkomst ved
at investere en del af friværdien i aktier. Det viser en ny analyse
af udviklingen i aktiekurser og boligpriserne siden 1950.
Forklaringen er, at aktier og boligpriser ikke svinger i
takt, og det giver en risikospredningsgevinst.

Boligejerne har gyldne år. Aldrig er der opført

maksimere virksomheders (og private hushold-

så mange samtalekøkkener og wellness spa-

ningers) langsigtede værdiskabelse 1).

bade – inde og ude. Og aldrig har det været
så svært at få fat i en håndværker. Friværdien

Bolig og aktier komplementerer hinanden

skal forbruges, lyder mantraet. Og det er jo

De sidste 50 år er huspriserne i gennemsnit

dejligt. At forbruge.

60-doblet i værdi. Det svarer til, at et parcelhus i en middelstor provinsby, som i 1950

Maksimal livsindkomst eller
her-og-nu forbrug?
Den

Henry Høeg
Formuerådgiver
Formuepleje A/S
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langsigtede

boliginvestor

kostede 50.000 kr. nu handles til 3 millioner
kr. Ud over at være rammen om et familieliv
dog

har investeringen i eget hus altså også været

betragte og optimere sin samlede balance

bør

en ganske fornuftig investering. Men i samme

med henblik på at maksimere livsindkomsten.

periode er aktiekurserne 300-doblet, og havde

Enhver boligejer har ligesom en virksomhed

de samme 50.000 kr. været investeret i aktier,

dét, der i bogholderitermer kaldes en balance,

ville depotværdien i dag have været 15 millio-

en opgørelse af aktiver og passiver. Sidder

ner kr. Isoleret set altså en bedre investering.

en boligejer gældfrit i sit hus og uden anden

Men hvad med risikoen?

formue eller gæld, svarer det til at have hele

Aktier er langt mere risikofyldte og svinger

formuen placeret i ét eneste aktiv – og det er

tre gange så meget som boligpriser. Men de

næppe balanceoptimering.

svinger ikke i takt, aktier stiger ofte i perioder,

Økonomer har for længst påvist, at risiko-

hvor huspriserne falder – og vice versa. Den

spredning og forsigtig brug af lånekapital kan

viden kan udnyttes af den langsigtede bolig-

Artikler

og aktieinvestor til at nedbringe den samlede

1

6 bedste 3-års perioder 1950-2005

risiko – og maksimere livsindkomsten.

%

Analysen af udsvingene på boligpriser og
aktiekurser siden 1950 viser således, at kom-

100% bolig

25% aktier 75% bolig

90

binationen af bolig og aktier kan være mere
sikker og mere givtig end den rene bolig

80

investering.
Hvis formuen for eksempel fordeles med

70

75% i boligen og 25% i aktier er det sandsynligt, at formuen udvikler sig både mere

60

sikkert og bedre, end hvis hele formuen er
placeret i boligen. Kombinationen med 25%

50

aktier har siden 1950 givet negativ formue-

1

udvikling i 6 kalenderår. Men boligpriserne
har også 6 gange givet negativ udvikling

2

3

4

5

6

6 dårligste 3-års perioder 1950-2005

siden 1950.
10

For de fleste mennesker er boligkøb ikke

2

%

100% bolig

25% aktier 75% bolig

en et-års investering. Ligeledes bør det heller
5

aldrig være hensigten at købe aktier for at
afhænde dem et år senere. Enhver aktieinve-

0

stering bør have minimum 3 års tidshorisont
– og helst længere. Figur 1 og 2 viser perio-

-5

dens 6 bedste tre-års perioder og 6 dårligste
tre-årsperioder ved den rene boliginvestering

-10

og kombinationen 75% bolig og 25% aktier.
Den kombinerede investering har et worst

-15

case tre-års afkast på -12%. Den værste 3

1

års udvikling på boligpriser er -9,6%. I det lys
ser den kombinerede investering mere risikobetonet ud. Men tallet skal holdes op mod

u

2

3

4

5

6

Kilde: Parum: Historisk afkast på aktier og obligationer, Finans/Invest
99/3 & ToldSkat: Handelspriser for parcelhuse i byer over 20.000 indb.

afkastmuligheden. Akkumuleret over mange
år er afkastet ved at investere i aktier markant

Boligkrak og aktiekrak udligner hinanden

højere end boliginvestering. I figur 1 fremtræ-

Forklaringen er, at boligpriser og aktiekurser

der dette også ved at se på de bedste tre-års

ofte er gået i hver sin retning. Eksempelvis fra

perioder. Den kombinerede investering har et

1980 til 1982 hvor huspriserne faldt 10%.

bedste tre-års afkast på 91%. Den bedste tre-

Aktieafkastet var 114% i samme periode. Selv

årsperiode for boligpriser er 70%.

med en mindre aktiebeholdning kunne tabet

Men bemærk også, at den rene boliginve

på huset opvejes af gevinsten på aktierne. I

stering langt oftere har præsteret et negativt

årene 2001 til 2003 faldt aktierne 41% – i

afkast end den kombinerede investering.

samme periode steg huspriserne 14%. Med

Antallet af tre-års perioder med tab på bolig-

75% af formuen i bolig kunne værdistignin-

priser er indtruffet 6 gange. Set i et historisk

gen på huset fuldt ud dække aktietabet. Tre-

perspektiv har der altså været 6 gange højere

års resultatet blev et samlet 0. Siden 1950 er

risiko for tab ved alene at investere i bolig i

1980-1982 den værste 3-års periode for hus-

stedet for at investere i bolig kombineret med

priserne og 2001-2003 er den værste 3-års

aktier, hvis man altid har tre-års horisont for

periode for aktier. I begge perioder gik aktie-

investeringen.

kurser og boligpriser i hver sin retning.

>>
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Artikler

Bør boligejere uden aktier belåne huset og købe aktier?

Sådan har vi gjort
Den akkumulerede værdi i figur 3 tager udgangspunkt i en

Dette spørgsmål skal altid sættes i sammenhæng med even-

startfordeling med 25% aktier og 75% husværdi i 1950.

tuel øvrig planlægning af pensionsopsparing.

Hvad er værdien ultimo 2005, hvis begge værdier har fulgt de
angivne indeks.

Dyrt at være fattig

Risikobetragtningerne gælder kun for den investor som

For husejere uden væsentlig formue og uden væsentlig friværdi

holder sig til 25% aktier og 75% hus. Med årene vil ejeren

i huset er svaret dog klart Nej! Faktum er, at risikoen på aktier

af aktier få det luksusproblem, at værdien af aktier løber fra

ved kortsigtet investering er markant. Et fald på aktiemarkedet

værdien af huset og kommer til at udgøre meget mere end

vil på kort sigt kunne presse likviditeten eller nattesøvnen så

25% af formuen. Hvis risikobetragtningen skal holde, skal

hårdt, at aktier sælges efter kort tid med tab. Betragtningerne

aktieposten altså løbende nedbringes. Fokus her har dog

ovenfor med tre års horisont når derfor aldrig til praksis. Des-

været risikoen ved at begynde med aktieinvestering. Er der

uden er beregningerne ovenfor baseret på, at både bolig- og

først tjent en formue på aktier, virker det plausibelt, at inve

aktieinvestering sker med kontante midler uden lån. Boliger

storen kan tåle at øge sin risiko.

kan belånes med billige realkreditlån – det kan aktier ikke. Et
investeringslån i en bank har væsentlig højere rente, og værst

Lejeværdi og afskrivning

af alt – lånet vil netop opsiges af banken til indfrielse i det

Husets lejeværdi og afskrivning er ikke medtaget i analysen.

tilfælde, at aktierne falder i værdi.

Hvis man ikke havde ejet et hus, skulle der lejes en ejendom i
stedet for, og denne besparelse ved at eje hus, er ikke medreg

Friværdien gør forskellen

net. Desuden skal et hus vedligeholdes for at følge prisudvik

For boligejere der er næsten gældfrie og uden væsentlige

lingen. Derfor burde der også være medregnet en afskrivning

aktiebeholdninger, er svaret derimod et klart Ja! Her kan risi-

på huset over tid, men dette forhold er heller ikke medtaget.

koen nedbringes ved at investere i aktier. Det mest udtalte
eksempel er familien med topskat og positiv kapitalindkomst.

Skat

Et fastforrentet obligationslån i huset kombineret med indbe-

Gevinsten på huspriser er skattefrie, mens gevinsten på aktier

taling på bankbaseret ratepension er en ideel løsning til at øge

beskattes – aktuelt med 15%, 28% eller 43%. Fokus i denne

afkastet uden at øge risikoen – også selvom det medregnes, at

artikel er dog risikodelen, og i det lys skal det også nævnes, at

aktieafkastet skal kunne betale lånet i huset.

det realiserede tab på aktier kan modregnes i senere gevinst.

Og så lyder det jo væsentligt bedre at sige, at man balanceopti-

Realiserede tab på husinvestering kan ikke modregnes i senere

merer og investerer i fremtiden end investerer for lånte penge.

gevinst på hus.

3

Hvad er 1 krone blevet til?
1950-2005

400

Kr.

25% aktier + 75% bolig

100% aktier

100% bolig

350
300
250
200
150
100
50
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
u

Kilde: Egne data. 2005 er anslåede tal.
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1) Økonomen Markowitz fik Nobelprisen i økonomi for i 1952
teoretisk at dokumentere afkastet kan øges uden at øge risikoen.
Han påviste, at afkastet kan hæves ved at sprede sine investeringer
i flere aktiver, som ikke er korrelerede. For så vidt angår finansielle
aktiver har Formuepleje praktiseret modellen i 18 år og bevist dens
bæredygtighed i praksis. Men konklusionen er også bæredygtig,
når bolig- og aktieinvestering kombineres. Økonomerne Miller &
Modigliani påviste i 1956, at værdiskabelse i virksomheder kan
øges ved at anvende fremmedkapital, da gældsfinansiering i reglen
er billigere end egenkapital. Det skyldes primært, at virksomheden
opnår en skatterabat på renteudgiften – også betegnet som ”skatteskjoldet”. Samme forhold gælder for boligejeren.

Artikler

Historien om Hansen og Jensen

FlexLån eller fast forrentet lån?

Familien Jensen har i 1950 arvet 40.000 kroner. Det

På risikosiden er der yderligere et argument for at

var mange penge dengang – faktisk kunne beløbet

belåne huset med et fastforrentet obligationslån.

betale et hus i en større dansk provinsby. Familien

Lånet er sandsynligvis med til at fastlåse friværdien i

Jensen køber et dejligt stort hus til 40.000 kroner

huset. En rentestigning kan ramme huspriserne, men

for pengene.

samtidig vil kursværdien af lånet falde og dermed

Familien Hansen har også arvet 40.000 kroner i

holde formuen intakt. Dette er et sandsynligt scena-

1950. De vælger dog at købe et mindre hus til kun

rium. Men det er også et faktum, at der historisk set

30.000 kroner. De resterende 10.000 kroner inve-

er flere perioder, hvor kursværdien af lange obligatio-

steres i aktier.

ner går modsat retning af huspriserne – det skete for

55 år senere, ultimo 2005, gør de to familier reg-

eksempel over årene 1986-1993, hvor renten var fal-

nestykket op. Jensens hus er 2 mio. kr. værd. Hansens

dende – obligationer steg i kurs samtidig med at hus-

hus er 1,5 mio. kr. værd og aktierne 2,5 mio. kr. Altså

priserne faldt. Dette er en uheldig cocktail, hvis man

er Hansens formue 4 mio. kr. mod Jensens 2 mio. kr.

belåner sit hus med et 5% obligationslån. Effekterne

Første indskydelse kunne være, at Hansen blot

af skattelovgivning og realkreditlovens bestemmelser

har været meget heldig med sin aktieinvestering.

af lånetype er dog med til at forklare en del af pris

Men Hansen har ikke lavet et ”lucky punch”. Deres

udviklingen ud over effekterne fra renteudviklingen

aktier har blot fulgt det gennemsnitlige indeks for

og den almindelige økonomiske tilstand. Afdragsfrie

danske aktier for perioden 1950-2005. Nemlig et

lån og lån med variabel rente gør det mere sandsyn-

årligt gennemsnitligt afkast på 11,05% p.a. Lige-

ligt, at den isolerede effekt af en markant rentestig-

ledes har både Jensens og Hansens hus fulgt de

ning er fald i huspriserne. Tidligere har politiske ind-

generelle indeks for huspriser i større danske pro-

greb kunnet afbøde effekterne ved fald i huspriserne,

vinsbyer i Danmark. Nemlig et årligt gennemsnitligt

men der er ikke mere at tære på. Realkreditlovens

afkast på 7,7% p.a.

bestemmelser om lånetyper og -grænser er brugt

Kan man vide, om andre kunne have fulgt det

op i forhold til at komme med flere lempelser. Kun

generelle indeks som disse to familier? Ved boligin-

statsstøtte til at hjælpe med finansieringen af huset

vestering kan det være en øvelse, da investeringen

er tilbage. Selv om det senest skete med indførelsen

sker i ét hus. Man kan være uheldig at investere

af kurstabsfradraget i 1993, vil statsstøtte næppe

i et hus, som pludselig får dårlig beliggenhed fx.

komme på tale i forlængelse af et markant prisfald

på grund af ændringer i lokalplan, miljøproblemer

på danske ejerboliger. Det er derfor vores vurdering,

eller hvis Hells Angels flytter ind i nabohuset. Var

at den isolerede effekt af en rentestigning vil være

det sket for Jensen eller Hansen, ville deres hus nok

prisfald på ejerboliger.

ikke have fulgt prisindekset på huse.
Hansens aktier kunne også have fået problemer
med at følge indekset, hvis de ikke sammensatte
aktiekøbet hensigtsmæssigt. Hvis alle aktier var
investeret i Nordisk Fjer, var alle penge tabt undervejs. Alternativt kunne Hansen også begå den fejl
at have travlt med aktiehandel. Da det er umuligt
at skabe merværdi ved hyppig aktiehandel, vil de
afledte omkostninger gøre det umuligt at følge
indekset for aktier.
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Knofedt i gode
investeringer
Formueplejes investeringschef, Søren Astrup, er ikke et
omvandrende nervebundt, der konstant frygter mor
gendagens kursudvikling. Han tager kursernes udsving
med ophøjet ro. Han ved, at kontrol er en illusion, men
at godt forarbejde er nødvendigt, når de gode investe
ringer skal spottes. For ingen kommer sovende til gode
afkast – heller ikke Formuepleje.

Ñ Du blev ansat hos Formuepleje i 2002.
Hvordan har jobbet udviklet sig siden?

Da jeg startede, var vi otte medarbejdere i
firmaet. I dag er vi 24. Formuen under forvaltning er vokset meget kraftigt, og i dag
er fem af de syv Formueplejeselskaber børsnoterede. Så jobbet har udviklet sig i retning
af et større ansvar både for mig selv og mine
kolleger. Samtidig har jeg netop fået nogle
ekstremt dygtige kolleger, og vores gode
teamwork betyder meget for mig og for Formuepleje.
Så mit job har udviklet sig meget siden jeg
startede. Jeg husker, at flere tidligere kolleger
rystede lidt på hovedet, da jeg annoncerede mit

Ñ Nu er formueplejeselskaberne kendt for

lidt konservative investeringer. Bliver det
ikke kedeligt i længden?

jobskifte i sin tid. Kommentarer som ”Hvad vil
Gitte Wenneberg
Kommunikationsmedarbejder
Formuepleje A/S
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du hos sådan en sidegadevekselerer?”, ”tør du

Det bedste er, når det er dødkedeligt – bare

godt det?” og ”får du overhovedet fast løn”

vi får ret i vores forudsætninger for, hvor vi

var nogle af de sjove kommentarer. Sådanne

placerer investorernes penge – og afkastet så

kommentarer hører jeg ikke i dag – så på den

følger med. Vores investeringer er naturligvis

måde er virksomheden i takt med væksten ble-

underlagt bevægelserne på markederne – så

vet mere anerkendt i branchen.

her er det bestemt ikke kedeligt.

Artikler

”

... ingen kan slå markedet år efter år.
Derimod vil vi slå vores konkurrenter år efter år
– og det er lykkedes fint i min tid her.

at vi gerne ser nuanceret på tingene, men samtidig har en klar
holdning.
Og så er der jo det med at ”Livet skal leves forlæns og
forståes baglæns” (endnu et citat). Det gælder i særlig grad
de finansielle markeder, hvor afkast jo kun skabes ved at se
fremad og aldrig tilbage. Men vi kan bruge de store tænkere
og filosoffer som en slags vejledning, når vi skal se fremad.
Et eksempel er Warren Buffets: ”Prisen er det man betaler
– værdien er det man får” – et citat som minder mig om,
at man altid skal regne tingene ordentligt igennem inden der
investeres.

Ñ I påstår, at kunne slå markedet år efter år, mens al teori
taler imod. Er det ikke naivt?

Jo, det er da naivt - ingen kan slå markedet år efter år. Derimod
vil vi slå vores konkurrenter år efter år – og det er lykkedes fint
i min tid her. Vores mål er i øvrigt ikke at slå markedet som
sådan. Det er ikke en succes kun at tabe 10%, når markedet
taber 20%. Det er fiasko. Vores mål er at skabe et absolut
positivt afkast på længere sigt – det måler vi med en horisont på fem år. Undervejs er vi naturligvis underlagt markedets
luner og bevægelser, og det betyder også, at vi kan have dårlige enkelt år såvel som gode.

Ñ Hos Formuepleje citerer I ofte de store
økonomer og filosoffer. Har I ikke selv

Ñ I er et begrænset antal medarbejdere, hvor tæt kan I
følge virksomhederne?

en holdning til tingene?
Jeg mener, vi følger virksomhederne ganske tæt. Vi har udvikDet er netop for at understrege, at vi har en

let en lang række modeller, så vi selv kan screene markederne

holdning, at vi af og til anvender citater. Et citat

og regne på tingene. Og så har vi – som langt de fleste i

fra en stor tænker eller økonom rammer ofte

branchen – en god og tæt dialog med en lang række analy-

et synspunkt, en teori, en udregning eller blot

tikere i diverse investeringsbanker rundt omkring i verden. Vi

en holdning smukt ind på en simpel facon. Så

deltager også i konferencer med virksomheder og analytiker-

vi anvender netop citater for at understrege,

præsentationer.

>>
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Ñ Hvor meget af din tid går med at besøge
virksomheder?

Men som jeg ser det, er den globale vækst stadig ganske høj og virksomhederne har fortsat
en høj indtjening. At væksten bøjer lidt af, er

Virksomhedsbesøg og konferencer kan give

kun naturligt. Det er vigtigt at huske, at aktie-

dig en større forståelse for, hvordan et selskab

markederne på de etablerede markeder i USA,

er skruet sammen, men dybest set mener jeg

EU og Japan ikke er dyre. Så når den værste

ikke, det skaber voldsom stor værdi, at rejse

nervøsitet har lagt sig, og folk får regnet på

jorden rundt og se hvordan en produktionsli-

tingene, så vil markedet igen udvikle sig for-

nie i Kina eller Silicon Valley fungerer.

nuftigt. Det er mit bud, at det sker, når regn-

For det første skal man være bevidst om,
at analytikere og direktører, som bruger tid
på investorer dybest set blot er sælgere. De
har altså noget med i tasken, som de gerne vil
have, at du køber.

ind i løbet af juli.

Ñ Hvilken investering er du mest stolt af?

For det andet er kontrol en illusion.

Rent professionelt er der mange investeringer,

Mange kan sikkert nikke genkendende til,

som er lykkedes. Men mest stolt er jeg nok af,

at jo mere detailinformation man tilegner

at vi i Formuepleje har været i stand til at tøjle

sig, jo bedre føler man, at man kender en

væksten, uden at miste fokus på afkastet.

virksomhed, og jo mere selvsikker bliver

Da jeg blev ansat i Formuepleje i 2002, havde

man i beslutningen om, hvorvidt det er en

vi ca. 8 mia. kr. under forvaltning – herunder ca.

god eller dårlig investering. Men det er en

380 mio. i globale børsnoterede aktier. I dag er

fejlslutning, såfremt alle er professionelle og

formuen under forvaltning vokset til 50 mia. og

holder sig på den rigtige side af straffeloven

placeringen i børsnoterede aktier overstiger 10

vedr. insiderhandel. Er det tilfældet, så får du

mia. Selskabet Formuepleje Penta har i samme

ikke informationer ved besøg og andet, som

periode leveret et afkast på 135%. En inve-

strækker sig ud over det, du ville opnå ved

stering i globale aktier generelt ville i samme

at sætte dig ned og læse regnskaberne og

periode have givet et afkast på 37%.

fondsbørsmeddelelserne og ellers selv lave
en regnearksmodel.

Privat er jeg meget tilfreds med, at min
kone og jeg i august 2000 købte et sommer-

Så vi er tilbage ved, at den gode investe-

hus ved Vesterhavet, som vi bl.a. fik råd til ved

ring findes ved hjælp af knofedt, hvor du reg-

at sælge aktier. Forholdsmæssigt en udmær-

ner på tingene, og sammenholder det med

ket forretning. Sælgerne af sommerhuset var i

prisen i dag.

øvrigt et selskab, som netop ønskede at sælge,

Ñ

fordi de ville til at investere i aktier, fordi det
Markedet har været turbulent de sidste
par måneder. Hvordan forventer du, at
markedet kommer til at udvikle sig?
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skaberne for første halvår begynder at tikke

gik så godt!

Ñ Hvilken investering fortryder du mest?

Aktiemarkederne globalt set har været ner-

Jeg har ingen investeringer, jeg som sådan

vøse siden rentemødet den 9. maj, hvor den

fortryder – men jeg har flere eksempler på

amerikanske centralbank (FED) hævede ren-

investeringer som langt fra har indfriet mine

ten for 16. gang i træk, og samtidig bekendt-

afkastforventninger. I personligt regi strækker

gjorde, at de var noget usikre på væksten i

det sig over IT-selskaber, som under aktiekrak-

økonomien fremover. I lyset af, at inflationen

ket gik konkurs til en aktie som Århus Elite,

er steget på det seneste, er flere derfor bange

der står bag fodboldklubben AGF. Den aktie

for, at FED hæver renten så meget, at væk-

har udviklet sig helt på linie med de sportslige

sten kvæles for hurtigt.

resultater – til nedrykning!

Artikler

Ñ Hvad er omverdenens reaktion på, at du

til 12-årig periode. Hvis du leger

rent faktisk sidder og forvalter mange

med tanken om, at en aktieinve-

milliarder kroner hver dag?

stering kan give dig ca. 7% p.a.
så vil 300.000 vokse til 600.000

Da jeg i sin tid startede, syntes både familie og

på 10 år.

venner, at det var helt vanvittigt mange penge,

Men selvfølgelig er det en

at have ansvar for – og om jeg dog kunne sove

irrelevant sammenligning, da de

roligt om natten. Det er også mange penge,

fleste af os jo har et akut trans-

og jeg tror, at mange porteføljeforvaltere før

portbehov i det daglige, som

eller siden bliver talblinde. Men sagen er, at

også gerne skal foregå nogen-

vi hele tiden har fokus på at skabe det bedste

lunde sikkert og komfortabelt.

afkast i forhold til risikoen - og afkast måler vi

To kriterier, som jeg egentlig ikke

altså i procenter. Det betyder så også, at den

helt synes min gamle ”havelåge”

optimale strategi er den samme, uanset om

af en damecykel opfylder…

du skal investere 100 kr. eller 1 mia. kr. I den
daglige gøren og laden er det derfor forkert
kun at have fokus rettet mod, hvor mange

Ñ Hvad laver du, når du ikke handler aktier
og kører damecykel?

penge, det drejer sig om. Fokus skal hele tiden
ligge på, at vi får det bedste ud af vores over-

Så prøver jeg at give mine tre unger, min kone

vejelser og beslutninger.

Merete og vores kat Mister lidt opmærksom-

En gang i mellem er det dog underligt at

hed. Lige nu har jeg ikke plads i kalenderen til

tænke på, at med vores 50 mia. kr. under for-

mere tidskrævende hobbies - kun til en løbe-

valtning, så er blot en ekstra procent, vi kan

tur ind imellem.

lave i afkast lig med 500 mio. kr.

Ñ

Jeg er for nylig blevet censor ved Handelshøjskolen i Århus, efter at jeg i mange år har

I hvor høj grad agerer du på mavefor-

fungeret som ekstern lektor. Kontakten til

nemmelse – også kaldet intuition?

uddannelsessystemet er vigtig for mig, fordi
jeg løbende kan følge med i hvad der sker og

Intuition, fornemmelser og erfaring fra markedet kan man bruge, når tingene skal times.
Til at lægge investeringsstrategier og foretage
taktiske manøvrer tror jeg ikke, at intuition

være med på ”beatet” rent fagligt.

Ñ Du har ferie og sidder på sommerbæn-

ken med en kold øl. Er avisen slået op på
aktiekurser?

kan bruges. I udvælgelsen af investerings
muligheder er det kun knofedt og en systematisk tilgang, der duer.

Ñ Jeg har hørt, at du kører på en gammel

Det er ikke utænkeligt…
1

damecykel til toget hver dag. Har en in-

Blå bog:

vesteringschef ikke råd til en bil?

Navn: Søren Astrup, 36
Uddannelse: Cand.oecon fra Århus Universitet

Jo, og vi har da også en glimrende næsten ny

Erfaringer: Investeringer og porteføljestyring, bl.a.

bil på 6 år. Bortset fra det er biler jo – som

som porteføljemanager og aktieanalytiker i Sydinvest

brugsgenstand for almindelige mennesker,

og Sydbank. Er desuden censor ved Handelshøjskolen

en fantastisk elendig pengeanbringelse. En

i Århus. Ansat i Formuepleje i 2002.

mellemklassebil til ca. 300.000 er højt sat

Familie: Far til tre, gift med én

måske ca. 30.000 værd efter 10-12 år. Så du

Bopæl: Mårslet

er faktisk garanteret et tab på 90% på en 10
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Masochister tjener
på aktiekorrektioner
Den langsigtede investor kan fordoble sit afkast ved aktiekøb
i perioder med stor uro og overreaktioner, viser en analyse. Men
det gælder kun for den masochistiske investor med hang til smerte.

Konklusionen er klar: Investorer, der udnytter en korrektion på aktie
markedet til at købe aktier, vil i gennemsnit fordoble sit afkast på 1, 2 og
3 års horisonter. Det viser ny analyse af data tilbage til 1950. I analysen
identificeres perioder, der er sammenlignelige med den udvikling, vi har
set på aktiemarkederne i maj og juni måned.
I alt har vi identificeret otte perioder, hvor der er sket en korrektion på
mere end 10% i en periode, hvor væksten i økonomien er på eller over
Peter Brink Madsen
Kapitalforvalter
Formuepleje A/S

trenden. Korrektionerne er indtruffet i 1957, 1962, 1966, 1987, 1990,
1994, 1997 og i 1998.
Siden 1950 har aktier givet et afkast på godt 9% i gennemsnit på 1 års
horisont. Køb under en korrektion på et strukturelt stigende marked (se
definition i den grå boks side 18) vil derimod i gennemsnit over de otte
ovennævnte perioder have givet hele 24%. Målt på 2 og 3 års horisonter
gentager billedet sig.
1

S&P500 (1950-2005) og DJ Stoxx50 (1986-2005)

140

Index 100 = 1986, logaritmisk skala

S&P500

DJ Stoxx50

Analysen er samtidig entydig, idet ingen af de

130

otte observationer har givet et tab hverken på

120

1,2 eller 3 års sigt.

110
100
90
80

u

Konklusionen gælder for alle otte
perioder

En omregning af de gennemsnitlige afkast
til pro anno afkast viser, at det opnåede merafkast er størst i år 1 efter korrektionen og
aftagende i år 2 og år 3.

70

Prisfastsættelsen ikke afgørende!

60

Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at afka-

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

stene på 1, 2 eller 3 års sigt er uafhængige

Kilde: Bloomberg og Formuepleje
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af prisfastsættelsen af aktiemarkedet på tids-
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2

Køb under korrektioner skaber merafkast
Gns. aktieafkast siden 1950

60%

Gns. aktieafkast efter korrektion

50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 år
u

2 år

3 år

Kilde: Bloomberg og Formuepleje

3
Otte korrektioner siden 1950 i detaljer
Afkast efter
År

u

Marked Korrektion

1 år

2 år

3 år

1957

USA	-12%

30%

42%

36%

1962

USA	-21%

26%

44%

58%

1966

USA	-10%

24%

35%

22%

1987

USA	-26%

11%

39%

29%

1990

USA	-15%

26%

34%

48%

1994

Europa	-12%

14%

33%

98%

1997

Europa	-13%

30%

73%

122%

1998

USA	-12%

29%

44%

18%

Kilde: Bloomberg og Formuepleje

aktierne fundamentalt set har været dyre, som

Det gør fysisk ondt at være Rasmus
Modsat

tilfældet i 1997 og 1998, giver et køb under

James Montier, strateg fra investeringsbanken

en korrektion et markant forbedret afkast på

Dresdner Kleinwort, var den første til at ind-

1, 2 og 3 års sigt.

drage en analyse foretaget af to neuropsyko-

punktet for korrektionen. Selv i perioder, hvor

loger, Eisenberg og Lieberman, i forståelsen

Merafkastet skabes af overreaktion

af den irrationelle ageren hos investorerne.

Muligheden for at opnå et merafkast er til

Eisenberger og Lieberman

stede for investoren, der går mod strømmen

social smerte, som opstår ved ikke at være en

og køber, når alle kan se dommedag lige om

del af flertallet, registreres i præcis samme del

hjørnet. Men hvorfor reagerer flertallet af

af hjernen som reel fysisk smerte. At gå imod

investorerne som de gør, selvom det histo-

markedet og købe aktier, når alle andre tryk-

risk set gælder om at forholde sig til fakta

ker panisk på sælg-knappen, vil svare til at få

og ikke lade sig gribe af den psykologiske

brækket benet. Neuropsykologernes analyse

stemning?

giver os dermed en videnskabelig forklaring

1)

har påvist, at

>>
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på, hvorfor de private investorer sælger på bunden

i betragtning, det være sig kobber, nikkel etc., er der

og køber på toppen – altså agerer med retningen i

stadig lang vej til en fornuftigt prisfastsættelse.

markedet og derigennem sikrer sig et afkast under
markedsgennemsnittet.

Formueplejeselskaberne har købt aktier for 700
mio. kr.

Køb på korrektionen – ja, men hvad?

Der er et engelsk ordsprog, der hedder ”Put your

Når aktiemarkedet falder, vil der være store forskelle

money where your mouth is!” Det er præcist, hvad vi

på tværs af geografi og sektorer. Dette har også været

har gjort. Formueplejeselskaberne har købt aktier for

tilfældet i 2. kvartal. De kraftigste fald har været på de

godt 700 mio. kr. siden 1. maj. Pengene er placeret i

eksotiske markeder geografisk set, og på sektorerne

aktier, som vi vurderede allerede var billige inden kor-

specielt i materialer, industri og teknologi. Er det så de

rektionen, men som alligevel blev ramt af den gene-

aktier, der faldet mest man skal købe? Måske på kort

relle negative stemning. Det er hovedsageligt store

sigt, men på lang sigt er det nødvendigt med en mere

selskaber, som skaber en meget stabil pengestrøm til

nuanceret vurdering.

aktionærerne samt et par selskaber, som gennemgår
en restrukturering og som er kommet i modvind på

Hvad man ikke skal købe....

markedet. Vi har blandt andre købt:

Hvis man ønsker at udnytte en korrektion til at købe
aktier, bør den langsigtede investor stadig være

u

Pfizer

opmærksom på én afgørende ting – nemlig prisfast-

u

Allianz

sættelsen. Efter vores vurdering er de største kursfald

u

Vivendi

set indenfor sektorer, hvor prisen var meget høj. Sekto-

u

Microsoft

rer med de største fald har efter vores vurdering været

u

Siemens

dyrest. Specielt materialer og metaller, hvor de enkelte
virksomheder umiddelbart kan synes billige. Men tages

Samtidig er et selskab som Unilever (dagligvarer etc.),

den eksplosive udvikling i det underliggende produkt

der sammen med andre selskaber indenfor stabile
forbrugsgoder, igennem mange år har været alt for
dyrt prisfastsat, igen blevet attraktiv. Unilever og Altria

Sådan har vi gjort

(tobak) har vi købt for at øge Formueplejeselskabernes

Ved at analysere månedlige data tilbage fra 1950 for

investering inden for stabilt forbrug på bekostning af

USA (S&P 500) og ugentlige data fra 1986 for Europa

materialer og forsyning.

(DJ Euro Stoxx 50), har vi identificeret 8 kursmæssige
korrektioner af positive aktiemarkeder. Formuepleje

Den indre masochist bliver belønnet på sigt

definerer en korrektion som:

Den kortsigtede udvikling på aktiemarkedet er svær
at spå om. Det er ikke sikkert, korrektionen er ovre

1) et kursfald på 10 pct. eller mere

endnu. Men vi vurderer, at nye fald på markedet vil

2) som sker indenfor en periode af 3 måneder

være en mulighed for at gøre en god langsigtet inve-

3) i et langsigtet strukturelt positivt aktiemarked

stering. Vi forventer, at usikkerheden aftager og et

som er karakteriseret ved perioder med vækst

billede af fortsat positiv vækst vil danne sig, når regn-

i økonomien på eller over trend

skaberne for 2. kvartal begynder at tikke ind. Derfor
gælder det om at finde den indre masochist frem og

De efterfølgende afkast på 1,2 og 3 års sigt er

bide smerten i sig – belønningen kommer på sigt.

beregnet på månedlige observationer og dermed vil
afkastene reelt set være større såfremt der måles på
daglige afkast. Data er hentet fra Bloomberg samt
www.econ.yale.edu/~shiller
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1) Eisenberger og Lieberman (2005) ”Why it hurts to be left
out: The neurocognitive overlap between physical and
social pain” – Cambridge University Press

Aktier

Markeder

Markeder

Den dag frygten tog over
USA var arnestedet, da nervøsitet og deraf markante kursfald blev en
realitet. Mange investorer har oplevet tab, men læner vi os op af historien,
er aktier i dag særdeles attraktive.
De globale aktiemarkeder har i 2. kvartal

markeder til de etablerede markeder. Dette er

været præget af nervøsitet og markante kurs-

forklaringen på det tilsyneladende paradoksale

fald. Uroen udsprang af et rentemøde i den

i, at frygten for en nedgang i væksten i den

amerikanske centralbank 9. maj, hvor kom-

amerikanske økonomi fører til større kursfald

mentarer fra den nyudnævnte direktør Ben

på aktiemarkeder udenfor USA (se figur 1).

Bernanke skabte stor usikkerhed om vækstog inflationsbilledet i USA. Frygten for, at cen-

Psykologi frem for facts

tralbanken ville forsætte med rentestigninger

Hos Formuepleje mener vi, at de seneste måne-

og dermed kvæle væksten, greb markederne

ders turbulens på aktiemarkedet har bund i psy-

verden over, og resultatet blev en lang kø ved

kologi frem for fundamentale forhold. Længere

udgangen og følgelig kursfald.

tids stabile aktiemarkeder har således resulteret
i, at investorerne er blevet lullet i søvn og har

1

glemt at aktier også kan falde. Da investorerne

Kursudvikling for Tyrkiet og USA

130

Indeks

Dow Jones (USA)

ISE National 100 (Tyrkiet)

igen blev mindet om, at der stadig er noget,
der hedder risiko, blev der panik på markederne uden at der blev skelet til prisen. 2. kvar-

120

tals brandudsalg har imidlertid ikke gjort aktier
110

mindre interessante – tværtimod! Ser man på

100

værdiansættelsen i et historisk perspektiv er
aktier i dag særdeles attraktive. Balancerne er

90

sunde, og der er fortsat udsigt til en pæn vækst
i den globale økonomi. Tyskland og Japan fort-

80

sætter med at vise tegn på et opsving, som er

70
60
dec/05
u

ved at bide sig fast, og i USA, hvor væksten er
jan/06

feb/06

mar/06

apr/06

maj/06

jun/06

på vej ned i gear, forventes en indtjeningsvækst
på 14% for 2006 – dette er ikke recession.

Kilde: Bloomberg

Frem med kuglerammen

Anders Lund Larsen
Analytiker
Formuepleje A/S

De eksotiske markeder blev hårdest ramt

Mens det fundamentale således er på plads til

Mens USA således var arnested for den seneste

fremtidige kursstigninger, mangler markeds-

tids kursfald på aktiemarkederne, er det imid-

deltagerne stadig at få rystet den seneste tids

lertid de mere eksotiske lande, som er blevet

nervøsitet af sig og i stedet få rettet blikket

hårdest ramt. Dette skyldes en kombination af,

mod de hårde facts. Vi vurderer, at den igang-

at kursudsvingene generelt er større i de lande

værende regnskabssæson vil være en kær-

og at landenes markeder igennem længere tid

kommen lejlighed for investorerne til igen at

har oplevet store stigninger, hvilket har tiltrukket

finde kuglerammerne frem og indse, at aktier

flere og flere spekulative penge. Når folk bliver

fortsat er den mest oplagte investering for den

nervøse trækkes pengene hjem fra de eksotiske

langsigtede investor.
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Obligationer

Om jubeloptimister og bedemænd
– hvem skal man stole på?

Formuepleje ser stadig positivt på verdensøkonomien og forudser derfor højere renter
fremover. Ikke på grund af frygt for inflation, men fordi vi tror på realrentens ”come back”.

Andet kvartal 2006 bød på en tur i rutsche-

Realrenten er genfødt

banen for obligationsinvestoren. Første del

Det højeste renteniveau er blevet tilskrevet

af perioden var præget af stigende renter,

stigende inflationsfrygt. Vi mener ikke, at

hvilket skyldes en række positive nøgletal

der er grund til bekymring. Den forventede

fra både USA, Europa og Japan, og dermed

langsigtede inflation (10 år) ligger stadig i

øgede forventninger til centralbankernes

niveauet 2,5 - 2,7%, sådan som den har gjort

rentestramninger. I midten af maj gav ren-

de seneste par år. Årsagen skal i stedet findes i

testigningerne

aktiemarkederne

genkomsten af investors reelle afkastkrav, kal-

kolde fødder. Det resulterede i den ”gam-

det realrenten, som er det afkast, investor har

melkendte” reaktion på usikkerhed, hvor

tilbage efter inflationens udhulende effekt.

pludselig

man sælger sine aktier og køber obligationer,

Højere realrenter er typisk et udtryk for en

på grund af den lavere risiko. Efter en kort

forventet fremtidig vækst i verden. Dette kan

periode, hvor aktiemarkederne fik raset fær-

illustreres ved, at realrenten er den belønning,

dig, fortsatte rentestigningerne dog, hvilket

en investor skal have for at udskyde sin inve-

gør, at de 10-årige renter i USA, Europa og

stering, og da vækst giver flere lukrative inve-

Japan er på det højeste niveau i henholdsvis

steringsmuligheder, vil realrenten være højere

4, 2 og 6 år.

op til og under en højkonjunktur.

Alt i alt har det altså ikke været en positiv
René Rømer
Analytiker
Formuepleje A/S
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periode for den gennemsnitlige obligations-

Optimister og pessimister

ejer, og Formueplejes strategi med at kombi-

2003 var året, hvor aktiemarkedet og obliga-

nere lav renterisiko med afdækning via rente-

tionsmarkedet for alvor gik galt af hinanden.

futures har vist sig udbytterig.

Mens aktierne struttede af optimisme og buld

Obligationer
1

10 års rente og EU realrenter

rede i vejret, var stemningen hos obligation

EUR 10 års rente

6

erne tilsvarende nedtrykt. Realrenten skrumpede, godt hjulpet af den ekstremt lempelige

Markeder

EU Realrente 2 år

EU Realrente 10 år

5

pengepolitik, ned til historisk lave niveauer,
og signalerede, at en kraftig recession var i

4

vente. I perioden fra 2003 til dette kvartal er

3

intet ændret. Optimisterne på aktiemarkedet
markedet har bibeholdt bedemandsudtrykket

1

gennem hele perioden.

0

Forvirrende signaler

-1
1998

Vi står altså i den ejendommelige situation,

1999

2000

2001

2002

2003

niveauet stadig lavt, men det er et signal, der
2

2005

2006

Erhvervstillid

mer ved at se på aktiemarkedet i sidste kvar-

USA

120

tal. Her har der i perioden hersket fald og frygt

2004

Kilder: Bloomberg, Formueleje, Danmarks Nationalbank working
paper 24, 2005
Forklaring til hist. Gns.: Perioden 1875-2003

u

til det højeste niveau siden 2002. Historisk er
bør bemærkes. Det ejendommelige fremkom-

Gns.

2

har jublet, mens pessimisterne på obligations-

at den 2-årige realrente i dette kvartal steg

Gns.

for, at den globale vækst er ved at gå i stå.

EU

Japan

Gns.

90

Pessimisterne hos obligationsejerne er altså
blevet mere positive på fremtidsudsigterne,

60

mens optimisterne hos aktieejerne er blevet

Neutral

30

mere negative. Begge fra høje niveauer, bør
det nævnes. Men hvem har ret?

0

Normalt er det den amerikanske vækst,
der er krumtappen i den globale vækstmotor.

Neutral

-30

Hvis man vælger at tro på, at den amerikanske
-60
1998

vækst skal ned, betyder det også, at renten
følger med ned. Hvis man omvendt mener, at
væksten i verden er så bredt funderet, at en

u

midlertidig bølgedal i USA ikke vil få de store
konsekvenser globalt set, så kommer vi også
til at se de relativt lave realrenter stige.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

BNP vækst

Verden er sund

6

Hos Formuepleje tror vi mest på optimisterne.

5

De økonomiske udsigter i Europa og Japan

4

er i stadig fremgang, afspejlet af rekordhøj

3

USA

EU

Japan

2

Der er stadig stærk vækst i Fjernøsten og nok

1

tyder det på, at den amerikanske vækst bøjer

0

af, men det er fra et meget højt niveau. Vi forudser altså stigende renter. Ikke på grund af

-1

inflation, som den den amerikanske og euro-

-2

pæiske centralbank har aflagt en musketéred

-3
1998

om at bekæmpe. Nej, renten skal op, fordi vi
vil opleve realrentens genfødsel.

2000

Kilde: Bloomberg
Indikatorer over de stiplede linier viser, at virksomhedslederne er
positive omkring fremtidsudsigterne for deres virksomheder.

3

erhvervstillid i Tyskland og flotte ditto i Japan.

1999

u

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Kilde: Bloomberg

Formuemagasin Juli 2006 / 21

Markeder

Valuta

Står på en alpetop
Formuepleje vender tilbage til
schweizerfranc efter stærke
nøgletal fra såvel Euroland som
Schweiz.

I juni hævede den schweiziske centralbank,
SNB, sit skøn for vækstudsigterne for alpelandets økonomi. Også økonomiministeriet måtte
revidere sit ”budget” og opjustere sit skøn til
væksten i 2006 fra 2% til 2,7% i år.
1
3,0%

Renterne styrer CHF
Forskellen ml. den 2 årige rente i DK og Schweiz

CHF

5,2
5,1

2,5%

5,0
2,0%

4,9
4,8

1,5%

4,7
1,0%

4,6

0,5%
2001

2002
u

2003

2004

2005

4,5
2006

Kilde: Bloomberg

Regeringen i Schweiz har heller ikke haft held
med forudsigelserne. I marts forudsås, at
eksporten nok ville vokse med 5,6% i 2006
– et skøn, der nu er hævet med knap 50%
til 8,2%.
Så egentlig går det rigtig godt. Schweizisk
Søren Astrup
Investeringschef, partner
Formuepleje A/S

økonomi buldrer derudaf med en vækst på
3,5% p.a. målt for 1. kvartal i år, hvilket er
det højeste i 5 år. Og inflationen i Schweiz kan
også aflæses til at sætte 5 års ”højderekord”.
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Valuta

Fremadrettet fejler optimismen heller ikke

løb som økonomierne i Schweiz og Euroland,

noget, idet den ledende konjunkturindika-

bliver vi ikke nervøse. Dermed er CHF fortsat

tor for Schweiz, KOF, i juni lå på det højeste

selskabernes primære finansieringsvaluta ved

niveau i 6 år.

indgangen til 3. kvartal.

Markeder

Den schweiziske centralbank reagerede
prompte på de gode nyheder om høj vækst

2

og de mindre gode nyheder om inflation med

PMI barometre, erhvervstillid

en rentestigning i kvartalet fra 1,25 til 1,5.

59,5

50%

Én ligning – mindst to ubekendte

Tyskland

I Formueplejeselskaberne har vi valgt at gå

Højeste siden april 2000

tilbage til CHF som finansieringsvaluta. Med
ovenstående udsagn in mente kan det virke
57,5

risikabelt at anvende CHF som finansierings-

50%

valuta lige nu. For det går jo rigtig godt i
Schweiz, så CHF burde vel egentlig styrkes på

Italien

den baggrund?

Højeste siden juli 2000

Men vi mangler ligningens anden ubekendte
– den europæiske økonomi, hvor det efter vores
vurdering, også går rigtig godt lige nu. Denne

56,1
50%

side af ligningen har om end større betydning
for nuværende, idet en betydelig styrkelse af
CHF over for DKK med baggrund i den øko-

Frankrig

Højeste siden september 2000

nomiske udvikling ville kræve en vedvarende
stærk schweizisk økonomi og en tilsvarende
svag europæisk. Det ligger ikke i kortene, fordi
eksporten til Euroland stadig er den væsentlig-

Kilde: Bloomberg

u

ste drivkraft bag væksten i Schweiz.

Tilliden der ikke vil falde

3

Parløb i Tyskland og Schweiz
4,0

Vækstbilledet for Europa ser ganske fornuf-

KOF
(Konjunkturindikator for Schweiz)

IFO
(Tysk erhvervstillid)

110

tigt ud, hvilket primært skyldes, at Tyskland
nu endelig er kommet tilbage på sporet.

3,0

105

2,0

100

1,0

95

0,0

90

Erhvervstilliden boomer og et tilsvarende billede tegner sig i Frankrig og Italien. Derfor vil
væksten for Euroregionen også hen mod 2007
være positiv, ligesom truslen om, at inflationen
kan tikke en smule op fortsat er til stede.
Det er stadig vores forventning, at både
den europæiske og den schweiziske cen-1,0

tralbank sætter renterne op, og at stignings

2001

takterne for dette bliver stort set identiske. Så
længe Trichet og Roth kører det samme par-

u

2002

2003

2004

2005

85
2006

Kilde: Bloomberg
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Børsnotering
åbner nye døre
Bedre
kursinformation,
nem og billig
handel samt
mulighed for
at investere
pensionsmidler
er blandt
fordelene ved
børsnoteringerne.

I Formuepleje stod foråret 2006 i børsnoteringernes tegn. Fem
gange kunne Formueplejeselskaberne sende ansøgning om
optagelse af et selskab til Københavns Fondsbørs. Og yderligere to selskaber er på trapperne. I sig selv bemærkelsesværdigt efter nogle år med meget beskeden tilgang til fondsbørsen, som huser knapt 200 selskaber. Og i Århus er der tale om
en tredobling af antallet af børsnoterede selskaber.

4 milliarder i ny kapital
Børsnoteringerne har åbnet manges øjne for formueplejeselskaberne. Der er tegnet aktier for mere end 4.000 mio. kr. de
seneste 12 måneder.
Det samlede antal aktionærer i de 7 selskaber udgør nu ca.
7.000. Da de fleste aktionærer har investereret i flere selskaber
udgør den gennemsnitlige investerede formue ca. 5 mio. kr.
Dette tal dækker dog over en meget stor spredning.

Placering blandt 20 største selskaber på børsen
Baggrunden for børsnoteringerne er, at Formueplejeselskaberne efterhånden har nået en størrelse, som gør notering
på en fondsbørs naturlig. Samlet berettiger selskabernes størrelse, målt på egenkapital, til en placering blandt de 20 største
selskaber på Københavns Fondsbørs. Og da en børsnotering
samtidig åbner for en række fordele til en fornuftig pris, har
bestyrelser og aktionærer fundet tiden inde til at søge optagelse på landets fornemste markedsplads.
I december 2005 besluttede aktionærerne på generalforsamlinger således at give bestyrelserne bemyndigelse til at søge optagelse. Tre måneder senere meldte den første børskandidat sig.
Storesøster blandt Formueplejeselskaberne, Formuepleje Safe,
fik lov at lægge for og kunne lige før påske markere 18 års fødKristian R. Hansen
Kommunikationschef
Formuepleje A/S
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selsdag og første noteringsdag på børsen. De efterfølgende uger
fulgte de yngre søstre og brødre efter i en lind strøm, og inden
sommerferien var den første håndfuld selskaber noterede.

Artikler

Danmarks billigste børsnoteringer

handel med Formueplejeaktier ved handler

Omkostningerne ved børsnoteringerne er

på minimum 400.000 kr. Der betales alene

bevidst holdt på et absolut minimum. Der er

et notagebyr til Jyske Bank på 250 kr. uanset

således hverken afholdt omkostninger til emis-

ordrestørrelse.

sionsbanker, provisioner, garantier, finansielle
formidlere eller annoncering. Samlet beløber

Sæt pensionen i Formuepleje

omkostningerne sig til 2,9 mio. kr. for 5 sel-

Børsnoteringen åbner nye muligheder for

skaber med en samlet egenkapital på 8 mia.

at placere pensionsmidler i Formuepleje

kr. svarende til 0,04% eller 400 kr. pr. investe-

selskaberne. Eneste begrænsning er den

ret million kroner.

såkaldte 20%-regel, som foreskriver, at højst

De årlige omkostninger til Københavns

20% af pensionsformuen kan placeres i et

Fondsbørs beløber sig tilsvarende til omkring

enkelt selskab. Men da der er minimum 5 børs-

0,008% af egenkapitalen.

noterede Formueplejeselskaber at vælge imellem, er der i praksis mulighed for at placere hele

Kurser minut for minut

pensionsformuen i Formueplejeselskaberne. Et

I det daglige betyder børsnoteringen først og

Formueplejeselskab kan i risikosammenhæng i

fremmest, at det bliver nemmere at følge kursud-

øvrigt ikke sammenlignes med et almindeligt

viklingen i Formueplejeselskaberne. Kurser kan

børsnoteret selskab, idet Formueplejeselska-

nu følges minut for minut på formuepleje.dk,

berne investerer meget bredt i obligationer og

på fondsborsen.dk, i avisernes kurslister, i net-

typisk i 50-100 andre børsnoterede selskaber.

banker, på tekst-tv – samt på en lang række

Den større kapital i selskaberne har betydet,

aktieportaler på internettet.

at selskaberne ialt har opnået ca. 13. mio. kr.
i volumenrabat de seneste 12 måneder. Både

Kurtagefri handel via Formuepleje

nye og gamle investorer har således fordele af,

Handel med Formueplejeaktierne foregår nu

at selskaberne vokser.

som ved handel med alle andre børsnoterede
aktier på Københavns Fondsbørs, og kan

Merkur også klar til børsnotering

ske gennem Deres sædvanlige pengeinstitut

I september 2006 følger børsnoteringen af

eller netbank. Aktiehandel gennem Deres

LimiTTellus, det rent aktiebaserede selskab, og

eget pengeinstitut sker til markedskurs og

derefter Formuepleje Merkur primo oktober.

sædvanlig kurtage. Betaler de eksempelvis

Merkur har i juni måned fået Skatterådets

0,5% i kurtage, vil en handel på 1 million

godkendelse af at kunne opdele sin aktiebe-

kroner udløse betaling af kurtage på 5.000

holdning i en anlægs- og handelsbeholdning,

kr. De har imidlertid mulighed for at handle

således at anlægsbeholdningen kan holdes

kurtagefrit gennem Formuepleje, som har

helt fri for selskabsskat. Merkur har afventet

indgået aftale med Jyske Bank om kurtagefri

denne afgørelse inden børsnoteringen.

Formuemagasin Juli 2006 / 25

Artikler

”With a little help from ... Nordea”
En ny undersøgelse fra Nordea viser, at kun 5% af
danske investorer har en klar strategi for deres inve
steringer og 80% har ingen egentlig strategi. Alligevel
bygger tilbuddene i investeringsverdenen på, at det er
den private investor, der skal foretage alle de strategi
ske valg. Effekten af denne ansvarsfordeling er nogle
meget nedslående resultater.

Konklusionen er, at langt de fleste private investorer er bedst
tjent med at klarlægge, hvor stor tabsrisiko de kan tåle. Og
derefter overlade HELE ansvaret til de professionelle for at
overholde risikoen og skabe det bedst mulige langsigtede
afkast i en bred portefølje af værdipapirer uden smarte gimmicks eller modeinvesteringer.

80% har ingen investeringsstrategi
Nordea præsenterede i starten af juni 2006 en undersøgelse 1),
hvor man har spurgt danskerne om strategien for deres investeringer. Kun 5% har en ”klar
strategi” og 17% ”nogen stra-

1

tegi”. Resten – 78% har ingen
egentlig strategi.
Erik Møller
Direktør
Formueplejeselskaberne

Investorernes investeringsstrategi
Ved ikke: 9%

Med den viden, må man

Klar strategi: 5%
Nogen strategi: 17%

spørge sig selv, hvorfor ansvarsfordelingen i investeringsverdenen er indrettet sådan, at

Delvis strategi: 6%

det er de private investorer, der
skal tage de store strategiske
beslutninger og ikke de professionelle. Der er en lang række
Ingen strategi: 47%

eksempler på, hvad denne

Ikke klar strategi: 16%

ansvarsfordeling fører til.
u
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Hvordan er det kommet dertil, at det er hr. og fru Jensen,
der skal tage stilling til, om de skal have tyrkiske obligationer,
råvareinstrumenter eller garanterede obligationer, hvor renten
afhænger af forskellen i den korte og lange rente de næste 5
år eller af kursudviklingen i den brasilianske eller argentinske
valuta?
Typisk for disse investeringer er det, at 80-90% af pengene
lægges i en mølpose i et garantidepot og der købes en option
for 5-10% af pengene. En investering, som ingen ville foretage, hvis de kunne gennemskue, hvad de købte.

Investeringen – kun for cheføkonomer
Som det seneste skud på stammen tilbyder LD Invest nu, at
private investorer kan investere i en forventning om, at der
bliver recession, og at guldprisen derfor kan stige markant.
Der er sikkert gode intentioner bag denne idé, og Jeppe Christiansen, som er direktør for LD Invest, er kendt som en habil
porteføljemanager. Men det accentuerer bare min pointe:
Hvilke forudsætninger skulle den menige investor have for
begrundet at træffe et sådant valg og træffe det bedre end
LDs professionelle kapitalforvaltere?
Hvis den professionelle kapitalforvalter mener, at der er
en overhængende risiko for recession, så må det være hans
ypperste opgave at omlægge porteføljen, så den modsvarer
denne forventning. Det er da ikke et valg at byde den almindelige investor – men kun et valg for ”cheføkonomer”.
Inden man træffer et sådant valg, er der tre grundlæggende
oplysninger, som de fleste cheføkonomer kender, men som de
færreste investorer kender:
1) Der er kun recession (defineret som negativ vækst) i 1 ud
10 år. Hvordan skal man træffe en investeringsbeslutning
ud fra dette faktum? Jeppe Christiansen fremfører i en artikel i ”Aktionæren” 2): ”Den sidste egentlige recession var i
begyndelsen af 1980-erne og en mildere udgave omkring
1990”.
2) Der er ingen økonomiske prognoser, der er bare i nærheden af negativ vækst for 2006 eller 2007. Forecastene 3)
for væksten i Europa og USA ligger mellem 1,5 – 3,5% for

Men – ”han har jo ingen-tøj-på”-investeringer

2006 og 2007.

Det nyeste eksempel på investeringer, hvor investor ikke ved,

3)	Guldprisen er steget 60% det seneste år sammen med alle

hvad kan køber, og hvor sælgeren ofte ikke ved, hvad han

andre råvarer og er faldet 25% den seneste måned. Og

sælger (!), er de såkaldt ”strukturerede produkter” med en

har altså i retningen fulgt aktiemarkederne op og ned. Ikke

slags garanti.

meget recessionssikring i det.

>>
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At professionelle økonomer og kapitalforval-

dog mindre fatalt end for aktieinvestorerne.

tere kan være i tvivl om, hvordan den økono-

Årsagen er ikke udygtige investeringsfor-

miske udvikling og markedsudviklingen bliver,

eninger, fordi de giver ca. markedsafkastet

er jo ikke noget argument for at flytte de stra-

minus omkostninger, men at private investo-

tegiske og taktiske beslutninger over på de

rer ”timer” deres ændringer dårligt – godt

private investorer, og så lade de professionelle

hjulpet af en hær af investeringsrådgivere, der

nøjes med at udføre det operationelle.

tjener penge, hver gang investor skifter investeringsforening.

5% har en strategi – men der er 50
afdelinger at vælge imellem

Rådgivning fortjener advarselstrekanter

Når kun 5% af investorerne har en klar stra-

Resultat: Investorerne sælger aktier, når de er

tegi, hvorfor har en velassorteret investerings-

faldet og køber, når det er gået godt længe.

forening så 40 eller 50 afdelinger? Det er der

Endvidere fristes de til at investere i meget

ingen investorer, der har behov for endsige

smalle eller specielle investeringsforeninger,

ønske om.

når der er ”hype” omkring et bestemt mar-

Det er indlysende, at når man kan tilbyde
investorer noget for enhver smag, så kan man

Resultat er så nedslående,
at der burde være advarsels
trekanter på den slags rådgivning, og det er endnu et bevis
på, at den slags beslutninger
ligger dårligt i hænderne på
den private investor.

tyrkiske aktier.

i sagens natur sælge mere. Men det er ikke

Resultat er så nedslående, at der burde

det samme som, at det dækker det egentlige

være advarselstrekanter på den slags rådgiv-

investeringsbehov.

ning, og det er endnu et bevis på, at den slags

Langt hovedparten af investeringsforeningerne har meget bundne mandater, hvor

beslutninger ligger dårligt i hænderne på den
private investor.

alle pengene skal være investeret i bestemte
porteføljen til andre aktivtyper. Her skal den

5-stjernede investeringsforeninger
– gav 80% chance for et dårligt afkast

almindelige investor så vælge mellem tyrkiske

Kan man som privat investor så ikke bare

aktier, osv. Det er et urimeligt valg placeret i

bruge ”stjerne-systemet”, Morningstar, som

hænderne på den, der ved mindst om det.

flere aviser bruger. Desværre nej. Det virker

typer aktiver uden mulighed for at omlægge

Valgfrihed = Ret til at smide
sine penge væk?

2

Det amerikanske rådgivningshvad private investorer i inve4)

Aktier

Obligationer

12

i perioden fra

1984-2000.

9

Aktiemarkedet i USA gav i

6

perioden 1984-2000 16,3% i
afkast, men private investorer

3

i aktieinvesteringsforeninger fik

0

kun 5,3% p.a. Billedet var det

S&P aktieindeks

samme for investorer i obligationsinvesteringsforeningerne,

%

15

steringsforeninger har fået i
årligt afkast

Privates afkast p.a. via investeringsforeninger
USA 1984-2000
18

firma, Dalbar, har undersøgt
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ked. Det kan være IT-aktier, eller det kan være

u

Privat investor
aktieinv. forening

US obl. indeks

Kilde: Dalbar, Independent research group

Privat investor
obl. inv. forening
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når man går på restaurant, men desværre ikke

nemført, at der skal oplyses, hvad rådgiveren

på investeringer.

får for at anbefale et bestemt produkt. Det har

I en stor amerikansk undersøgelse

5)

målte

man, hvordan investeringsforeninger, der

gjort garantiinvesteringer nærmest usælgelige
i London.

havde fået 5-stjerner klarede sig de næste 3
år, efter de havde fået 5 stjerner. Konklusio-

De professionelle bør tage ansvar

nen var, at 80% af de 5-stjernede klarede sig

Når Nordeas undersøgelse viser, at kun 5%

dårligere end markedet.

af danskerne har en egentlig investeringsstrategi, og når alle undersøgelser viser, at

Men uafhængig rådgivning er det
farligste

private investorer i gennemsnit kun opnår en

Nogle investeringsfirmaer kalder sig uafhæn-

meget hjælp at hente i stjernesystemer eller

gige, fordi de ikke anbefaler egne investe-

hos uafhængige rådgivere, hvis anbefalinger

ringsprodukter.

følger provisionen – så er ansvarsfordelingen

brøkdel af markedsafkastet – og der ikke er

Nu kunne man jo starte med at spørge sig

tåbelig.

selv, hvorfor det skulle være særligt betryg-

Til ikke-professionelle investorer er det bed-

gende at få anbefalet noget, som vedkom-

ste råd jeg kan give, at langt de fleste er bedst

mende eller vedkommendes firma ikke selv

tjent med at klarlægge, hvor stor tabsrisiko de

tager managementansvar for? Hvor er det

kan tåle, og derefter overlade HELE ansvaret

betryggende i det?

til de professionelle. Opgaven er derefter at

For at undersøge den massive kritik af

skabe det bedst mulige langsigtede afkast i en

uafhængige rådgivere (Independent Financial

bred portefølje af værdipapirer uden smarte

Advisers) i England iværksatte det engelske

gimmicks eller modeinvesteringer og at over-

Finanstilsyn (FSA) en stor undersøgelse , hvor

holde risikoen.

6)

man gennemførte 250 ”mystery shoppings”
hos finansielle rådgivere i England.
Det viste sig, at det primært var provisionen

Til ikke-professionelle investorer er det bedste råd jeg
kan give, at langt de fleste er
bedst tjent med at klarlægge,
hvor stor tabsrisiko de kan
tåle, og derefter overlade hele
ansvaret til de professionelle.

Det er de professionelle, der bør tage både
de strategiske, de taktiske og de operationelle
beslutninger – og stå til ansvar for dem.

eller returkommissionens størrelse, der styrede
rådgivernes anbefalinger – og det var de uafhængige, der ikke havde deres egne produkter, som lod sig styre mest af provisionens størrelse, men sjældent af kundens behov.

”Vi anbefaler alt mod betaling”
Da man lavede statistik på undersøgelsen
viste det sig, at hvis udbydere af investeringsprodukter satte provisionen op fra 5%
til 5,5% af den solgte investering, steg deres
markedsandel fra 10% til 16%. Med andre
ord fik man en forøgelse af antal kunder på
60% ved at sætte provisionen op med kun
0,5 procentpoint.
Forretningsmodellen med at anbefale alt
mod betaling resulterede i, at FSA fik gen-

Kilder:
1)	Nordea, juni 2006
2)	Aktionæren, Makroøkonomi, juni 2006
3) The Economist, Economic and Financial Indicators 10. juni 2006
4) Dalbar Independent Mutual Fund Research,
Boston, USA 2004
5) Professor Matthew R. Morey, Pace University,
New York, USA, august 2005
6) Financial Services Authority (FSA), Charles River
Associates Ltd.: Polarisation – Research into the
effect of commission based remuneration on
advice, januar 2002
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Risikoen der
kom tilbage
De sidste to år er det gået godt på aktiemar
kederne. Rigtig godt endda. Det har fristet
mange til at ignorere den faktor, der hedder
”risiko” og med skyklapper på er gået efter
højt afkast. Men 9. maj bankede risikoen igen
på døren til det finansielle marked.

Den 9. maj 2006 kom risikoen ved investeringer i aktier, obligationer, råvarer og valutaer
tilbage til markedet. Den var ellers næsten
helt forsvundet og glemt af mange investorer.
Op til den 9. maj var risikovilligheden blandt
investorer stor, og opfattelsen af den faktiske
risiko på investeringerne ekstrem lav. Denne
Jakob Madsen
Formuerådgiver
Formuepleje A/S

situation, hvor investorerne tror, at investeringer er næsten risikofrie, er absolut ikke
sund for nogen, hverken for dem, der faktisk
kender risikoen, og så sandelig heller ikke for
dem, som ikke kendte eller ville kendes ved
risikoen.
De seneste 24 måneder har aktiemarkedernes udsving været unormalt lave og er blevet
mindre og mindre. Markederne er steget, og
samtidig har udsvingene fra dag til dag været
små og ofte positive. Derfor kan den uopmærksomme investor komme galt af sted,
såfremt han lægger et lavt risikoniveau til
grund for sine investeringer.
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Figuren nedenfor viser, udsvingene i afkastet på forskellige
investeringer siden 1. januar 1996. Den fortæller ikke, hvorvidt det er en god eller en dårlig investering, men kun udsvingene i afkastet over tid. Store udsving er lig med høj risiko
– og vice versa. Udsvingene er normalt stabile, dvs. et aktiemarked som f.eks. OMXC20 svinger normalt ca. 20% i kurs
både op og ned i forhold til det forventede afkast for året.
Således kan det statistisk udregnes, at OMXC20 med 90%
sandsynlighed vil ligge mellem 248 og 492 om 12 måneder,
hvis der regnes med niveauet omkring 370, som er gældende
i dag. Tilsvarende kan et udfaldsrum for alle mulige andre
indeks, valutakurser, aktier og obligationer beregnes.
1

Årlig standardafvigelse på afkast målt på 3 års rullende data

70%
60%
50%

Vestas
Mærsk B
Safe
Penta

OMXC20
MSCI World i DKK
CHF DKK

40%
30%
20%
10%
0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
u

Kilde: Formuepleje

Det fremgår af figur 1, at Vestas svinger meget mere end alle
de øvrige investeringer. A.P. Møller Mærsk svinger ca. dobbelt
så meget som indeksene og Formueplejeselskaberne. Ligeledes
ses det, at udsvingene i CHF er ganske stabile med omkring
3%. OMXC20 svinger oftest mere end det globale indeks
– MSCI World i DKK – gennem hele perioden. Dette ses, da
den grønne linie ligger over den røde det meste af perioden.
Risikoen i Formueplejeselskaberne har ligget på niveau med

>>

OMXC20 de seneste 8 år.
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Den nuværende risiko snyder

kroner i figuren til venstre og 860.000 kroner

Problemet opstår, når investor ikke bruger ”de

i figuren til højre, hvor de normale udsving er

normale niveauer”, men tager udgangspunkt

brugt. Ligeledes er der betydelig forskel på de

i noget ekstremt. Hvis man tror, aktier kun

to worst-case afkast på 5 års horisont. Investor

svinger 10% om året, fordi dette har været

bør benytte udfaldsrummet til højre, således

virkeligheden for globale aktier i den seneste

der ikke skiftes strategi, når man oplever et

periode, synes aktieinvesteringen ganske sik-

helt sandsynligt scenarie for en investering på

ker selv med 80, 90 eller 95% sandsynlighed

5 mio. kroner i globale aktier.

for et afkast indenfor det skitserede udfaldsrum. Et andet problem kan være højrente

Brug af gearing til aktiekøb

valutaer, virksomhedsobligationer eller andre

Når nogle investorer benytter sig af at geare

mere spændende investeringer, der ligeledes

deres investeringer i aktier med 200-400%

har haft historisk lave udsving.

for hver 1 mio. de selv kommer med, låner

Nedenfor er udfaldsrummet for en investe-

de f.eks. i CHF svarende til 2-4 mio. kroner i

ring på 5 mio. kroner skitseret. Det forventede

banken, huset, ejendommen eller lign., og så

medianafkast er identisk i de to tilfælde, men

kan det gå grueligt galt. Lad os antage man

udfaldsrummene er markant forskellige. I

investerer 4 mio. (1 plus 3) i globale aktier.

figur 2 er det antaget, at aktier kun svinger

Forskellen på udfaldsrummet ser således ud

10% I figur 3 antages det normale udsvings-

afhængigt af, om man benytter de normale

niveau på 20%. Den nederste blå linie viser

udsving (se figur 5) eller de ekstraordinære

worst-case afkastet af 5 mio. kroner investeret

lave udsving (se figur 4), vi har set i en lang

udelukkende i globale aktier med 90% sand-

periode.

synlighed over de næste 5 år.

2

unormalt lave udsving, vil mere end 35% af

scenario indbærer et potentielt tab på 220.000

midlerne være tabt i mere end et år ud af

Afkast af 5 mio. kr. i globale aktier med 10% standardafv.
Indikativt udfaldsrum de næste 5 år
6,0

Mio. kr.

Mest sandsynlig

3

Udfaldsrum

Afkast af 5 mio. kr. i globale aktier med 20% standardafv.
Indikativt udfaldsrum de næste 5 år
6,0

5,0

5,0

4,0

4,0

3,0

1,0

-1,0
-2,0
2006

0,42

1,0

1,03

-0,22

-1,0

2008

Kilde: Formuepleje
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Hvis investor tager udgangspunkt i de

Det fremgår at 12-15 måneders worst-case
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4

Afkast af 4 mio. kr. i globale aktier med 10% standardafv.
Indikativt udfaldsrum de næste 5 år
5,0

Mio. kr.

Mest sandsynlig

5

Udfaldsrum

Afkast af 4 mio. kr. i globale aktier med 20% standardafv.
Indikativt udfaldsrum de næste 5 år
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u

0,0
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10 indenfor de samme 12-15 måneder efter

end i regneeksemplet ovenfor. Vores ældste

start – se figur 4 ovenfor. Hvis investor i stedet

selskab – Formuepleje Safe A/S – må til sam-

benytter de normale udsving for aktiemarke-

menligning ikke benytte lånekapitalen til at

det, vil man i det normale scenario til højre

købe aktier og dermed bruges hele lånet og

tabe 870.000 kroner eller mere end et år ud

en del af egenkapitalen til at købe obligationer

af 10 indenfor de første 12-15 måneder efter

for. Det er derfor risikoen i Formueplejeselska-

arrangementet er startet. Det er 100% statis

berne ligger på niveau eller under et aktiein-

tisk sikkert, at én gang ud af 10 vil man tabe

deks som OMXC20.

alle sine penge indenfor 3 år.
Det er selvfølgelig de normale udsving,

Hellere styre risikoen og vinde på lang sigt

man bør lægge til grund for sine investeringer,

Man skal kunne tåle udsvingene i markederne

så bliver man ikke umiddelbart så overrasket,

og ikke spænde buen for hårdt. Det er klart

når der kommer en periode med modvind på

sjovere og – på kort sigt mere underholdende

markederne.

– at fortælle gode succeshistorier om investe-

I 5 ud af de 7 Formueplejeselskaber benyt-

ring på golfbanen. Men hvis man med statis

ter vi også lånekapital til investeringerne.

tisk sikkerhed kan beregne, at man vil tabe alle

Forskellen er, at i det selskab med størst

sine penge – og måske mere til – indenfor en

risiko – Formuepleje Penta A/S – må selskabet

kort årrække, er det i mine øjne mere begavet

maksimalt have op til 30% mere i aktier end

at være lidt mere kedelig, men til gengæld

egenkapitalen. Resten af lånekapitalen benyt-

kunne sove om natten og spille golf om dagen

tes til at købe danske realkreditobligationer.

– uden at risikere hele formuen.

Det samlede lån udgør typisk to gange egen-

Når markederne går op løber mange for høj

kapitalen, når vi har maksimal andel i aktier i

en risiko. Når markederne falder, tør de ikke løbe

Formuepleje Penta A/S, hvilket gør gearingen

nogen risiko. Det burde jo netop være omvendt,

væsentligt lavere og langt mindre risikofyldt

så man kan lave rigtig gode resultater over tid.
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Én beslutning, én investering
og kun én gang

Alene forhold omkring beskat
ning, investeringsrammer og
beslutningsproces betyder, at in
vestorer i et Formueplejeselskab
kan opnå meget store fordele
i forhold til mere traditionelle
investeringsløsninger.

Torben Vang-Larsen
Regionschef, partner
Formuepleje A/S
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Én beslutning

statsobligationer, over alskens aktier til råvarer.

Udvalget af investeringsprodukter er enormt

Udbuddet og udviklingen gør, at investor hele

og tilmed kraftigt stigende. Der går ikke en

tiden skal forholde sig til nye situationer og

dag, hvor investorerne ikke bliver præsenteret

nye muligheder. I det system tvinges investor

for nye eksotiske muligheder i spændende ind-

til at træffe nye beslutninger hele tiden. Der er

pakninger, og ofte tilmed ”uden risiko”. Der

tilmed ikke tale om små, ligegyldige, beslut-

findes over 300 aktier, 3.000 obligationer, 300

ninger – nej, det er beslutninger, der afgør

investeringsforeninger og et utal af forskel-

forskellen mellem højt og lavt afkast og mel-

lige strukturerede produkter – og det er bare i

lem høj eller lav risiko. Det er vores holdning,

Danmark. Man kan investere i alt lige fra korte

at arbejdsfordelingen er helt forkert – investor

Artikler

skal ikke løbende træffe beslutninger. Det er

en omlægning vil udløse en beskatning på

kapitalforvalteren, der skal sikre at afkast og

knap 40% af avancen, mens vi i Formuepleje

risiko holdes så stabil som mulig over tid. I For-

selskaberne skattefrit kan omlægge til en mere

mueplejeselskaberne skal investor forholde sig

attraktiv aktie. I Formueplejeselskaberne tager

til en nøje beskrevet risiko i form af et udfalds-

vi også stilling til, om vi skal have korte eller

rum for investeringen. Kombineres det med

lange obligationer, om valutarisikoen på vores

investors investeringshorisont, er det tilstræk-

udenlandske aktier skal afdækkes eller ej o.s.v.

keligt at nøjes med at træffe én beslutning,

– alt sammen uden notaer og skat for investor.

når der skal investeres.

Et Formueplejeselskab er alt-i-én investering.

Én investering

Én gang

En investering i et Formueplejeselskab er en

Når man først har købt aktier i et Formuepleje

investering i en optimalt sammensat værdi-

selskab, er der ingen løbende udbytter eller

papirportefølje bestående af børsnoterede

rentebetalinger, hvilket betyder, at investors

obligationer og aktier. Den optimale porte-

afkast ikke reduceres med løbende beskatning.

følje er imidlertid ikke den samme over tid

Afkastet akkumuleres skattefrit for investor,

– aktieandelen kan svinge fra ca. 40%, når

og da det i princippet kan blive ”uendeligt”

konjunkturerne er gode og prisen på aktier

kommer det til at betyde ganske meget for

er attraktive og ned imod 0%, når aktierne

rentes-rente effekten. Beskatningen udskydes

ikke er attraktive. I et Formueplejeselskab

til den dag pengene skal bruges, og da det

tager vi ansvaret for denne styring, og da de

er aktieindkomst bliver satserne henholdsvis

løbende tilpasninger sker i selskabet, er det

28% og 43% . Investerer man derimod i obli-

uden handelsnotaer, individuelle transaktions

gationer, bliver de fleste beskattet løbende

omkostninger samt ikke mindst skattemæs-

med op til 59%, og investerer man i aktier

sige konsekvenser for investor.

og

investeringsforeninger

reducerer

den

Ideelt set er alle investeringer meget lang-

løbende beskatning af udbytter og udlodnin-

sigtede. Men det er naturligvis ikke den samme

ger ligeledes formuen løbende. Hvis investor

aktieportefølje, man har i alle konjunkturfor-

benytter Formueplejeselskabet, er der næsten

løb, og mange aktier handles i kortere eller

igen bilag, mens transaktionsomfanget ved

længere perioder til kurser, der afviger gan-

at bruge obligationer, aktier, investeringsfor-

ske meget fra værdien. Det er derfor meget

eninger, garantiprodukter m.v. ofte giver grå

attraktivt at være i stand til at kunne omlægge

hår hos de fleste investorer og en stor revisi-

fra dyre til billige aktier løbende. Dette er ofte

onsregning oven i hatten.

umuligt i privat regi, da investor beskattes af

Forenklet kan man sige, at investering via

avancer ved omlægning af aktien. Finder man

Formueplejeselskaberne er én samlet optimal

en attraktiv aktie, der stiger 10% om året, vil

investering, hvor der ikke løbende skal lægges

værdien af investeringen fordobles i løbet af

om, og hvor beslutningen kun skal træffes én

7 år. Som privat investor vil man være låst, da

eneste gang.
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Aktieafkast
kan forudsiges
Stik imod den gængse opfattelse kan aktieafkast
forudsiges over lange horisonter. Denne viden bør
investor udnytte til at omlægge porteføljen, når fremtids
udsigterne ændres. Dermed forbedres forholdet mellem
afkast og risiko markant. Det viser en omfattende empirisk
undersøgelse i en kandidatafhandling fra Handelshøjskolen i Århus.

Anders Lund Larsen
Analytiker
Formuepleje A/S

Forholdet mellem aktier og obligationer i en

på længere sigt har en lang række empiriske

portefølje skal være konstant over tid – uaf-

undersøgelser dokumenteret et forudsigeligt

hængigt af investors investeringshorisont.

element i aktieafkastene.

Det siger traditionel statisk porteføljeteori.

Måles afkastet over horisonter fra to til fem

Dette er imidlertid en yderst uhensigtsmæs-

år, viser undersøgelserne, at helt op til 40%

sig strategi for den langsigtede investor, der

af det fremtidige afkast kan forklares ud fra

med fordel kan bruge forudsigeligheden på

”information i dag” – dvs. fundamentale

aktiemarkedet til at forbedre sit afkast-risiko

nøgletal såsom de udbetalte dividender sat i

forhold 1).

forhold til aktiekurserne, indtjeningen i selska-

Den traditionelle visdom har historisk

berne sat i forhold til aktiekurserne, forskellen

været, at aktieafkast er uforudsigelige. Med

mellem lange og korte renter og de privates

et fagudtryk siges aktiekurserne at følge en

forbrug sat i forhold til deres formuer, for bare

random walk, hvilket betyder, at de fremtidige

at nævne nogle af nøgletallene.

bevægelser er uforudsigelige, hvorfor det bed-
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ste bud på kursen i morgen er kursen i dag.

Tilbage til gennemsnittet

Dette er en udmærket beskrivelse af bevæ-

Foruden forudsigeligheden ud fra nøgletal-

gelserne på aktiemarkedet på kort sigt, men

lene er det empirisk veldokumenteret, at

Artikler

Fordelingen mellem aktier og obligationer
skal tilpasses forudsigelserne af de fremtidige
afkast. Med andre ord, skal man som investor
øge sin aktieandel, når nøgletallene tilsiger
gode fremtidige aktieafkast og tilsvarende nedbringe sin aktieandel, når nøgletallene tilsiger
dårlige fremtidige aktieafkast. Da de variable,
som forudsiger den fremtidige udvikling, kun
ændrer sig langsomt, er implikationen ikke, at
investor skal forfølge en meget aktiv strategi
med hyppige omlægninger af porteføljen. Det
vil påføre investor store handelsomkostninger,
og dermed spises gevinsten op. I stedet bør
man som investor kun justere sin aktieandel,
når de fundamentale nøgletal tilsiger dette og
ellers se bort fra diverse modefænomener på
de finansielle markeder.

Det faktum, at aktieafkastene
”svinger i cykler” betyder
nemlig, at investor skal
beskytte sig mod dårlige
tider i fremtiden ved at øge
aktieandelen i dag!

Pendulsvingninger mindsker risikoen
Foruden tilpasning af aktieandelen på baggrund af de fundamentale nøgletal har forudsigeligheden i aktieafkastene en yderligere
implikation for den langsigtede investor. Det
faktum, at aktieafkastene ”svinger i cykler”
betyder nemlig, at investor skal beskytte
sig mod dårlige tider i fremtiden ved at øge
aktieandelen i dag! Forklaring: Da man som
investor ønsker at beskytte sig mod faldende
aktieafkast ”svinger i cykler” Det betegnes

fremtidige afkast, bør man holde aktiver, hvis

af fagfolk, som mean reversion og refererer

afkast svinger modsat af ens fremtidige afkast.

til, at aktieafkast over lange horisonter vil

På grund af mean reversion på aktiemarkedet

vende tilbage til deres langsigtede gennem-

har aktier netop denne egenskab, idet deres

snit. For at aktieafkastene kan vende tilbage

fremtidige afkast svinger modsat af afkastet i

til deres langsigtede gennemsnit, må de dår-

dag, jf. det faktum, at gode år efterfølges af

lige år nødvendigvis efterfølges af gode og

dårlige år. Med andre ord betyder det forhold,

omvendt. Det behøver man langt fra at være

at perioder med høje aktieafkast efterfølges

professor i finansiering for at regne ud, vil

af perioder med lave aktieafkast, at risikoen

de fleste nok mene. Denne viden bliver dog

forbundet med aktieinvestering mindskes for

interessant, når den indarbejdes i det lang-

investorer med en lang investeringshorisont.

sigtede porteføljevalg, således at forholdet

Konkret betyder dette, at en langsigtet inve-

mellem afkast og risiko optimeres ud fra

stor i gennemsnit bør holde en højere aktie-

informationen i nøgletallene. Forudsigelighe-

andel end en tilsvarende kortsigtet investor

den i aktieafkastene skal således indarbejdes,

med samme risikoprofil, fordi aktiemarkedets

når man fastlægger sin portefølje. Konkret

pendulsvingninger mindsker risikoen for den

betyder det følgende:

langsigtede investor.

>>
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Reel betydning eller teoretisk
feinschmeckeri?

mens de 100 kr. er vokset til godt 20.000 kr.

Ovenstående konklusioner står i skarp kon-

mellem aktier og obligationer.

hos investoren, som har tilpasset forholdet

trast til den traditionelle statiske portefølje

Den kritiske læser vil nu spørge sig selv,

teori, som tilsiger, at investor bør holde

om den markante forskel i afkast ikke blot

konstante andele af aktier og obligationer

skyldes, at investoren, som har tilpasset for-

over tid, og at disse andele er uafhængige

holdet mellem aktier og obligationer til infor-

af investors investeringshorisont. Som det

mationen i de fundamentale nøgletal, har

er fremgået af ovenstående, kommer der

påtaget sig en større risiko. Da et af grund-

imidlertid flere aspekter i spil, når man har en

principperne på de finansielle markeder er, at

lang investeringshorisont. For at understrege

forventet afkast og risiko går hånd i hånd,

vigtigheden af disse effekter, viser figur 1

er det relevante sammenligningsgrundlag

hvad 100 kr. investeret i danske aktier og

således det risikojusterede afkast i form af

obligationer over en 30 års periode ville være

den såkaldte Sharpe ratio. Sharpe ratioen er

blevet til for to forskellige investorer. De to

imidlertid 70% højere hos investoren med

investorer har samme risikoprofil, men adskil-

varierende aktivfordeling, hvilket understre-

ler sig ved, at den ene ændrer på sin forde-

ger strategiens attraktivitet.

ling mellem aktier og obligationer over tid,
når de fundamentale nøgletal tilsiger dette.

Begrænset praktisk implementering

Den anden investor har foretaget en statisk

Selvom det på teoretisk plan har været kendt

porteføljeoptimering, hvor forholdet mellem

igennem mange år, at en langsigtet investor

aktier og obligationer er konstant gennem

ikke bør fastholde et konstant forhold mellem

hele perioden. Som det fremgår af figuren,

aktier og obligationer over tid, har anvendel-

er de 100 kr. blevet til knap 5.000 for inve-

sen af de teoretisk korrekte modeller været

storen, som har fastholdt fordelingen mellem

yderst begrænset i praksis. Dette skyldes

aktier og obligationer gennem perioden,

blandt andet modellernes kompleksitet, som
har gjort det vanskeligt at implementere teo-

1

Udvikling i afkast ved investering i danske aktier og
obligationer med hhv. konstant og varierende aktivfordeling
25

1.000 Kr.

Konstant aktiefordeling

Varierende aktiefordeling

rien i praksis.
I Formuepleje har vi taget det bedste fra
finansieringsteoriens verden og udviklet et
koncept med så få bekymringer for investor
som overhovedet muligt. Med Formuepleje-

20

selskaberne er det derfor muligt at opnå den
bedste sammensætning mellem aktier og

15

obligationer ved kun at investere én gang i
ét selskab. Ud fra de fundamentale nøgletal

10

tilpasses forholdet mellem aktier og obligationer af vores professionelle kapitalforvaltere,

5

når de vurderer, at det er fordelagtigt, hvorved
investor opnår det optimale forhold mellem

0
’77 ’79 ’81 ’83 ’85 ’87 ’89 ’91 ’93 ’95 ’97 ’99 ’01 ’03 ’05
u

Kilde: Lund Larsen, A. og T., Quistgaard Pedersen, 2006: ”Strategisk
Asset Allocation - Har forudsigelige aktieafkast økonomisk betydning
for den langsigtede investor?”, cand.merc afhandling ved Handelshøjskolen i Århus
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afkast og risiko.
1) Denne artikel er et uddrag af Anders Lund
Larsens hovedopgave i forbindelse med hans
uddannelse som cand.merc. i finansiering ved
Handelshøjskolen i Århus. Anders Lund Larsen
er nyansat analytiker hos Formuepleje.

Nyheder

Nyt fra Formuepleje
Formueplejedage med teateroplevelse

1200 til mini-seminarer i foråret

Efterårets Formueplejedage er i støbeskeen,

Stor interesse for investering, skat, generationsskifte og forårets aktieuro trak

og vi glæder os til at præsentere program-

fulde huse til 14 mini-seminarer, som afholdtes over hele landet i andet kvartal.

met i august 2006. Vi markerer gennem

Seminarerne er afholdt i samarbejde med fagspecialister fra revisionsfirmaet

førelsen af børsnoteringerne ved at invitere

S.A. Christensen & W. Kjærulff, Abel & Skovgård Larsen Advokatfirma samt

alle aktionærer til Formueplejedag med

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Se aktuelle arrangementer på

indbygget

www.formuepleje.dk/arrangementer.

teateroplevelse

i

Formueplejes

hjemby, Århus. Herudover åbner vi dørene
til Formueplejedag i Christian IVs histo

Generalforsamlinger i oktober

riske børsbygning i København samt Hotel

Der afholdes ordinære generalforsamlinger på selskabernes adresse i højhuset

H. C. Andersen i Odense:

ved Bruuns Galleri i Århus på følgende dage i oktober 2006:

København:

18. september

Formuepleje Optimum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. oktober

København:

19. september

Formuepleje Pareto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. oktober

Odense:

25. september

Formuepleje Safe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. oktober

Århus:

27. september

Formuepleje Epikur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. oktober
Formuepleje Penta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. oktober

Alle registrerede aktionærer i Formuepleje

Formuepleje Merkur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. oktober

selskaberne får tilsendt invitation til Formue-

Formuepleje LimiTTellus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. oktober

plejedagene i august 2006.
Alle navnenoterede aktionærer modtager indkaldelse pr. brev.
Derudover annoncerer vi i dagbladet Børsen.

Nyansættelser i Formuepleje A/S
Anders Lund Larsen er ansat som analytiker. Ansættelsen sker som et led i Formueplejes oprustning af analyseaktiviteter indenfor kapitalforvaltning. Anders er 25 år og har netop forsvaret sin
kandidatafhandling til et flot 13-tal og kan nu kalde sig cand.merc. i finansiering fra Handelshøjskolen i Århus. Anders har sideløbende med sit studium arbejdet deltid med aktieanalyse hos
Egns-Invest og med kvantitativ dataanalyse hos Rambøll Management.
René Rømer er ansat som analytiker. Med ansættelsen opruster Formuepleje sine analyseaktiviteter
indenfor kapitalforvaltning. René er 29 år og uddannet cand.oecon fra Århus Universitet. René
kommer fra en stilling som investeringsrådgiver i Ringkjøbing Landbobank.
Gitte Wenneberg er ansat som kommunikationsmedarbejder. Ansættelsen sker som en styrkelse
af kommunikationen i forbindelse med børsnotering af Formueplejeselskaberne. Gitte er 34 år og
uddannet cand.ling.merc. fra Handelshøjskolen i Århus. Hun kommer fra en stilling som projektleder i marketing hos Stibo Graphic og har tidligere været informationsmedarbejder hos Dandy.

Formuemagasin Juli 2006 / 39

Artikler

Når
guleroden
styrer
Danske topchefers appetit på
optionsprogrammer eksploderer
– og det påvirker handlingsmønstrene
i virksomhederne, dokumenterer
kandidatafhandling fra
Århus Universitet.

René Rømer
Analytiker
Formuepleje A/S

Anvendelsen af aktieoptionsordninger 1) som

Simpel ledelse!

ekstra gulerod til ledelserne i danske virksom-

Basalt set kan ledelsen i en virksomhed kun

heder er eksploderet de seneste år. Formålet

anvende overskuddet til to ting. Enten kan

med den ekstra mulighed for belønning er

midlerne geninvesteres internt i virksomheden,

naturligvis at skabe incitament til at gøre det

eller de kan udbetales til aktionærerne. Udbe-

godt, og samtidig sikrer netop optionsordnin-

talingen kan ske enten som dividender eller

gerne, at ledelse og aktionærer har det størst

som aktietilbagekøb, og her viser det sig, at

mulige interessefællesskab. For når både

ledelser med aktieoptionsprogrammer udviser

aktionærer og ledelse har det mål for øje, at

en forkærlighed for at vælge aktietilbagekøb

aktiekursen skal være så høj som mulig, så vil

frem for direkte udbyttebetaling. Spørgsmålet

ledelsen til enhver tid varetage aktionærernes

er dog om dette altid er til gavn for aktionæ-

penge bedst muligt. Eller ?

ren og den langsigtede investor?

2)
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Hvem leder hvem?

sen af aktietilbagekøb værdien af optionerne

Et aktieselskab er bygget op på den måde,

konstant. Denne forskel skyldes, at ejerne af

at aktionærerne (via bestyrelsen) udpeger de

aktieoptioner ikke modtager de udbetalte

folk, der i hverdagen skal optimere værdien af

dividender.

virksomheden. Men når dette er gjort, har den

Ikke overraskende viser det sig, at virksom-

enkelte investor, grundet omkostningerne,

heder med aktieoptionsprogrammer statistisk

kun lille eller intet incitament til at overvåge

set er signifikant mere tilbøjelige til at anvende

de handlinger ledelsen rent faktisk foretager

aktietilbagekøb. Faktisk viser historikken, at

sig. For at denne ”kiggen-over-skuldren” skal

kun 18% af de børsnoterede danske virksom-

kunne betale sig, kræver det nemlig en ikke

heder havde aktieoptionsprogrammer i 1998,

ubetydelig aktiepost i virksomheden – noget

mens det tilsvarende tal for 2002 var 47%. I

som investor sjældent ligger inde med. For

samme periode er andelen af virksomheder,

almindelige aktionærer stopper kontrollen

der anvender aktietilbagekøb gået fra 0% til

altså ved generalforsamlingen, men så er det

34%. En anden interessant sammenhæng er,

jo godt, at optionsprogrammer til ledelsen sik-

at mens 64% af virksomhederne med options-

rer interessefællesskabet! Eller gør de?

programmer i 2002 anvendte aktietilbagekøb,

Der er altså tegn på, at vi ikke
altid bare blindt kan stole
på, at aktionærernes interesser har første prioritet, når
ledelserne vælger den måde
virksomhederne skal drives på.

var det tilsvarende tal for virksomheder uden

Undersøgelsen

optionsprogrammer 17%. Der er altså tegn

Undersøgelsen tager udgangspunkt i ønsket

på, at vi ikke altid bare blindt kan stole på, at

om at belyse de årsager, der ligger bag virk-

aktionærernes interesser har første prioritet,

somhedens valg af udlodningspolitik. Denne

når ledelserne vælger den måde virksomhe-

antages normalt at afhænge af aktionær-

derne skal drives på.

sammensætningen på grund af skattemæs-

Hvorfor er dette resultat vigtigt? I første

sige forhold, virksomhedens kapitalbehov

omgang bør det få nogle overvejelser i gang

eller af graden af informationsasymmetri,

omkring de store aktieoptionsprogrammer

hvilket vil sige, at ledelsen ligger inde med

mange danske virksomheder har. Baggrunden

svært tilgængelig information om virksomhe-

for dem er netop, at aktionærernes og ledel-

dens fremtidsudsigter, og derfor forsøger at

sens incitamenter søges tilnærmet, hvilket de

afsløre denne information gennem valget af

tydeligvis ikke har formået.

udlodninger. Specifikt blev det undersøgt, om
tilstedeværelsen af et aktieoptionsprogram

Risiko for spekulativ ledelse

havde nogen indvirkning. Det interessante

En dyberegående implikation af resultatet

ved forholdet mellem udlodningspolitik og

hænger sammen med det værditab, som

aktieoptionsprogrammer er, at mens udlod-

aktionærerne står til at få, hvis den inoptimale

ningen af dividender formindsker værdien af

ledelsesform ikke begrænser sig til udbytte-

aktieoptionsprogrammer, så holder anvendel-

politikken. Helt konkret må det formodes, at

>>
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Artikler

en leder, hvis optioner frigives om 3 år, ikke
har incitament til at lave store strategiske

Undersøgelsen inddrager alle børs-

overvejelser, da resultaterne af disse måske

noterede danske virksomheder pr.

først viser sig om 10 år. Samme kortsigtede

1. april 2004. Fra hver virksomhed

overvejelser kunne man også forestille sig, at

har vi anvendt de to årsregnskaber,

kapitalfonde, der har et erklæret mål om at

der er offentliggjort i perioden 1.

forlade en virksomhed efter en kort årrække,

juli 2001 til 30. juni 2003, og herfra

ville have.

kigget på, om følgende data havde

Der er altså et problem, men hvad skal

indflydelse på udlodningspolitikken:

vi gøre ved det? Som beskrevet, har mindre

Fondes ejerandel, Gæld/Egenkapital,

investorer ikke de helt store muligheder for

Største

at gennemskue alt det, der foregår internt i

Overskud/aktiver, Tobins Q, Aktiver,

virksomhederne. Og hvis de store fonde og

tilstedeværelsen af et aktieoptions-

pensionsselskaber ikke agerer, har ledelserne

program,

fortsat frit spil til at gøre, som det passer dem.

dien og om der er tilbagekøbt aktier.

Men i det mindste bør man gå bort fra forestil-

På baggrund af disse data er der lavet

lingen om, at vi er i et helt harmonisk parløb

diverse statistiske tests, der danner

med ledelserne om, hvad der bør gøres og

basis for artiklens konklusioner.

aktionærs

stemmeandel,

dividenden/markedsvær-

huske at forholde os kritisk til det, der sker.
Det er trods alt aktionærerne, der skal lede
ledelsen og ikke omvendt.
Noter:
1

Optioner og tilbagekøb
Beløb i mio. kr.

6.000

Andel i %

5.000

60
50

Aktietilbagekøb

40

4.000
3.000

30
Værdi af optioner

2.000
1.000

20

Andel af virksomheder
med optionsprogram

10

0

0
1996

u

1997

1998

1999

2000

2001

Kilde: Se note 3 og 4.
Som det ses, er andelen af virksomheder med optionsprogrammer
steget støt igennem perioden. Det er dog først i forbindelse med
aktiekursernes himmelflugt op mod årtusindskiftet, og dermed
værdien af optionsprogrammerne, at anvendelsen af aktietilbagekøb
tager fart .
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1) En aktieoption er et finansielt instrument, hvis
værdi afhænger af en række forskellige faktorer,
bl.a. tidshorisont, udnyttelseskurs og aktiekursen
på den underliggende aktie. De aktieoptioner
danske ledelser typisk får har en horisont på 3-5
år og en udnyttelseskurs på aktiens dagskurs på
udstedelsestidspunktet. Det vil sige, at ejeren
af optionen ved optionens udløb har ret til at
købe den underliggende aktie til den kurs, der
var gældende 3-5 år tidligere. Ergo, jo højere
aktiekurs på udløbstidspunktet, jo mere er
optionen værd.
2) Denne artikel er et uddrag af René Rømers,
hovedopgave i forbindelse med hans uddannelse som cand. oecon ved Århus Universitet.
Rene Rømer er nyansat analytiker hos Formuepleje.
3)	Aagaard, M. R. and J. Raaballe (2003). “Danske
selskaber udbetaler udbytter som aldrig før.”
Department of Management, University of
Aarhus, Working Paper 2003 – 6.
4)	Jørgensen, P.L. and K.L. Bechmann (2003).
“Optionsaflønning i danske børsnoterede selskaber.” Nationaløkonomisk Tidsskrift, Vol. 141,
No. 1 (2003), 68-88.

Nyheder

Set & Sket
Nationalbanken advarer mod eksotiske
investeringer

stabilitet, da bankerne

De gode konjunkturer kan danne baggrund

hed for en stor del af

for overdreven optimisme, hvor det kan være

udlånet og tager en høj

svært at få øje på risiciene. Kombineret med

provision, som bidrager

de fortsat lave renter, kan det medføre jagt

til den gode indtjening.

på højere afkast og hurtige gevinster. Det kan

Derimod advarer natio-

være spekulation i fortsat stigende ejendoms-

nalbanken den enkelte

priser eller lånefinansieret investering i ekso-

investor,

tiske investeringsprodukter, som fx obligatio-

være opmærksom på, at der kun kan opnås et højere forventet

ner, der følger prisudviklingen på råvarer eller

afkast, hvis der samtidig løbes en større risiko, dvs. at der kan

udviklingen i rentekurven. Sådan skriver Dan-

tabes store beløb.” Samtidig påpeges det, at der kan være en

marks Nationalbank i sin seneste rapport om

sammenhæng mellem de forskellige risici, der løbes. Det kan

finansiel stabilitet fra maj 2006. Nationalban-

fx være stigende renter og dermed faldende obligationskurser

ken fastslår lakonisk, at denne type lån ikke i

samtidig med ejendomsprisfald, hvilket kan forstærke tabene

sig selv er nogen trussel mod den finansielle

for den enkelte investors samlede portefølje.

som regel har sikker-

som

”skal

Farvel til Adagio
Et overvældende flertal af med-

Investeringsforeninger koster en fjerdedel
af afkastet

lemmerne i Investeringsforenin-

Konkurrencestyrelsen retter en skarp kritik af

gen Formuepleje (med en enkelt

investeringsforeningernes omkostninger, som

afdeling – Adagio) vedtog på en

anklages for at være for høje og uigennem-

ekstraordinær generalforsamling

skuelige. Styrelsen peger i sin konkurrence

den 26. juni 2006 at opløse for-

redegørelse på en række punkter, hvor kon-

eningen. Baggrunden for beslut-

kurrencen ikke fungerer godt nok. En investor

ningen er, at mange medlemmer

i investeringsforeninger betaler typisk otte for-

siden nytår har benyttet sig af

skellige omkostninger, hvor især beholdnings-

muligheden for at omlægge til

provisionen kritiseres hårdt. Beholdningsprovi-

Formuepleje Optimum A/S, der

sionen dækker over det beløb, foreningerne

forventes at give et dobbelt så

hvert år betaler til bankerne for fastholde kun-

højt afkast som Adagio, men

dens beholdning af investeringsbeviser. ”Inve-

samtidig over tid er lige så sik-

steringsforeningerne er dyrere, end de kunne

ker som en ren obligationsinve-

være. Aktieafdelinger har således i gennem-

stering.

Investeringsforeningen

snit 2,0 pct. af formuen i årlige omkostninger,

Formuepleje blev stiftet i 2004 som en lavrisiko-forening, der udelukkende

og obligationsafdelinger har 1,3 pct. (når

investerer i danske obligationer. Men med Formuepleje Optimum, der blander

alle omkostninger medregnes). Det svarer på

aktier og obligationer efter den klassiske Nobelprisbelønnede porteføljeteori,

sigt til en fjerdedel af afkastet. For langsigtet

er der for langt de fleste investorer ikke længere behov for en ren obliga-

opsparing kan omkostningerne derved sluge

tionsinvestering. De resterende medlemmer, som endnu ikke har afhændet

en stor del af opsparingen”, lyder dommen fra

investeringsbeviserne, vil få formuen udbetalt i november 2006.

Konkurrencestyrelsen.
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Optimum

Faktasider

Juni 2006
Indre værdi: 99,8
Børskurs:
101,0

5 års afkastmål: 25%

Maks. tab: –5%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

KURSUDVIKLING

RISIKO

140

Best case

Formuepleje Optimum er nystiftet og har
i sagens natur derfor en kort afkast- og

135

risikostatistik.
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 investe
ring i 100% obligationer. Udover det abso
Afkastmål

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: 4%

Selskabets aktieportefølje består af 49
selskaber. Her er listet de 10 største.

Asien: 3%

% af aktiebeh.

Europa: 20%

1 Sanofi-Aventis. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,29%
2 Alstom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,08%
3 Praktiker Bau-und Heimwerk. . 2,81%
Investeringer
kr. 873 mio.

4 Allianz AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,66%
5 France Telecom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,66%
USA: 12%

4% Flex: 46%
5% 2025-35: 15%

6 Cigna Corp. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,65%
7 Symantec Corp. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,62%
8 Microsoft Corp . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,62%
9 Group 4 Securicor. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,56%
10 Unilever . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,55%

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

Faktasider

Juni 2006
Indre værdi: 227,4
Børskurs:
228,0

5 års afkastmål: 45%

Maks. tab: –10%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

KURSUDVIKLING

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
JPM Danske
Obligationer 0%

300

Afkastmål
275

Pareto 0%
Aktier 50%
/Obl. 50%

250

31%

FT World
aktieindeks
225

0%

37%
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%
40%

100

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
Selskabets aktieportefølje består af 47
selskaber. Her er listet de 10 største.

Kontanter: 2%
Asien: 3%

4% Flex: 17%

Egenkapital: 45%

Europa: 18%
4% 2020-28: 7%

% af aktiebeh.
1 Lloyds TSB Group . .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,32%
2 Samsung Electro. . .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,08%

Investeringer
kr. 2.018 mio.

USA: 8%

Kapitalfremskaffelse
kr. 2.018 mio.

3 Alstom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,06%
4 Volkswagen AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,05%
5 Koninklijke KPN. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,02%
6 Rentokil Initial PLC . .  .  .  .  .  .  .  . 2,92%
7 GlaxoSmithKline PLC. .  .  .  .  .  .  . 2,85%

Flexgaranti: 10%
5% 2025-35: 27%

6% 2019-29: 8%

8 Electricite De France . .  .  .  .  .  .  . 2,67%
CHF-lån: 55%

9 Group 4 Securicor PLC. .  .  .  .  .  . 2,64%
10 Merck & Co. Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,59%

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

Safe
Juni 2006

Indre værdi: 134,8
Børskurs:
141,0

5 års afkastmål: 60%

Maks. tab: –15%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

KURSUDVIKLING

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

3%

Aktier 50%
/Obl. 50%

Worst case

31%

FT World
aktieindeks

100

37%

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

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

Kontanter: 4%

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

Asien: 3%

EUR-lån: 6%

Europa: 18%

4% Flex: 21%

Egenkapital: 36%

% af aktiebeh.
1 Alstom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,23%
2 Sanofi-Aventis. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,70%

Investeringer
kr. 5.261 mio.
USA: 10%

Kapitalfremskaffelse
kr. 5.261 mio.

5% 2025-38: 24%

4 Allianz AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,49%
5 Constellation Brands Inc. .  .  .  . 2,42%
6 Siemens AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,41%

Flexgaranti: 6%
4% 2020-28: 8%

3 Telefonica SA . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,51%

7 Vivendi SA . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,40%
8 Merck & Co. Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,32%

6% 2019-32: 6%
CHF-lån: 58%

9 Symantec Corp. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,32%
10 Reed Elsevier NV. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,31%

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

Faktasider

Juni 2006
Indre værdi: 603,5
Børskurs:
608,0

5 års afkastmål: 75%

Maks. tab: –20%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

KURSUDVIKLING

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

4%

Aktier 50%
/Obl. 50%

600

31%

FT World
aktieindeks

37%

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

2000-02

2001-03

1999-01

1998-00

1997-99

STATUS

1996-98

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

1995-97

0

STØRSTE AKTIEPOSITIONER

Kontanter: 1%

Asien: 2%

4% Flex: 21%

Selskabets aktieportefølje består af 121
selskaber. Her er listet de 10 største.

Skat: 1%
EUR-lån: 6%

Europa: 19%

Egenkapital: 30%

% af aktiebeh.
1 Praktiker Bau und Heimwerk. . 2,47%
2 Vestas Wind Systems. .  .  .  .  .  .  . 2,46%

Investeringer
kr. 7.524 mio.
USA: 10%

4% 2020-28: 11%
5% 2025-38: 26%

Kapitalfremskaffelse
kr. 7.524 mio.

3 Unilever NV. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,45%
4 Allianz AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,44%
5 Compass Group . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,40%
6 Conocophillips . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,33%

Flexgaranti: 7%

7 Group 4 Securicor. .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,03%

6% 2019-32: 3%

8 A.P. Møller - Mærsk. .  .  .  .  .  .  .  . 2,03%
CHF-lån: 63%

9 Sumitomo Trust & Banking Co. 1,95%
10 Merck & Co. Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,90%

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

Penta
Juni 2006

Indre værdi: 352,0
Børskurs:
355,0

5 års afkastmål: 90%

Maks. tab: –25%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

KURSUDVIKLING

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

8%

Aktier 50%
/Obl. 50%

350

31%

FT World
aktieindeks

37%

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

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

50

STØRSTE AKTIEPOSITIONER

Kontanter: 1%

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

Asien: 2%
Europa: 22%

4% Flex: 21%

EUR-lån: 10%

Egenkapital: 29%

% af aktiebeh.
1 Vodafone Group. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,90%
2 Cigna Corp. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,42%

Kapitalfremskaffelse
kr. 13.218 mio.

Investeringer
kr. 13.218 mio.

5% 2025-38: 23%

5 Sanofi-Aventis. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,23%
7 Group 4 Securicor PLC. .  .  .  .  .  . 2,21%
8 Sumitomo Trust & Banking Co. 2,19%

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

4 Telefonica SA . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,33%
6 GlaxoSmithKline PLC. .  .  .  .  .  .  . 2,23%

USA: 11%
4% 2020-28: 9%

3 Allianz AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,35%

CHF-lån: 61%

9 Unilever NV. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,14%
10 Altria Group Inc. . . . . . . . . . . .2,13%

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

Faktasider

Juni 2006
Indre værdi: 240,6

5 års afkastmål: 55%

Maks. tab: –12,5%

Nettoafkast efter skat og omkostninger

KURSUDVIKLING

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%

31%

FT World
aktieindeks

250

0%

Worst case

225

37%
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%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

STATUS

2004-06

2003

2003-05

2002

2002-04

2001

2001-03

2000

2000-02

1999

1999-01

1998

1998-00

75

STØRSTE AKTIEPOSITIONER
Her er listet selskabets 10 største aktier.

Kontanter: 15%
4% Flex: 12%

Skat: 1%

Europa: 6%

Egenkapital: 33%

USA: 1%
Formueplejeaktier: 16%

2 Formuepleje Penta A/S. .  .  .  .  .  .  . 4,2%

Flexgaranti: 5%

Kapitalfremskaffelse
kr. 855 mio.

Investeringer
kr. 855 mio.

% af investeringer
1 Formuepleje Pareto A/S. .  .  .  .  .  . 8,0%
3 Formuepleje Optimum A/S. .  .  .  . 3,1%
4 Allianz AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,1%
5 Sanofi-Aventis. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,1%
6 Vivendi Universal. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,1%

6% 2016-32: 3%

7 Group 4 Securicor. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,1%
8 Cigna Coperation . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,1%

4% 2020-28: 12%
5% 2025-35: 30%

CHF-lån: 66%

9 France Telecom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0%
10 A.P. Møller Mærsk. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,0%

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

LimiTTellus
Juni 2006

Indre værdi: 122,5

5 års afkastmål:

Maks. tab: –15%

Bedre end FT World

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

KURSUDVIKLING

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%
130

LimiTTellus

120

USA

Japan

Emerging
Markets

Sektorfordeling
Diff ift. FT World: 36%

20%

FT World (DKK)

15%

110

Worst case

10%
5%

100

0%
Telekom

STØRSTE AKTIEPOSITIONER
Telekom: 9%

Asien: 8%

USA: 33%

Finans

STATUS – Aktieportefølje

IT

2010

Medicinal

2009

Stabilt forbrug

2008

Cyklisk forbtug

2007

2006

Industri

2005

Materialer

80

Energi

Forsyning

90

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

IT: 8%

Industri: 19%

Selskabets aktieportefølje består af 49
selskaber. Her er listet de 10 største.
% af aktiebeh.
1 Alstom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,84%
2 Electricite De France . .  .  .  .  .  .  . 3,59%

Geografisk
fordeling
kr. 938 mio.

3 A.P. Møller - Mærsk. .  .  .  .  .  .  .  . 3,16%

Sektorfordeling
kr. 938 mio.

4 Merck & Co. Inc.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,91%
5 Vivendi SA . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,87%
6 Phelps Dodge Corp. .  .  .  .  .  .  .  . 2,81%
7 Sumitomo Trust & Banking Co. 2,62%

Finans: 21%
Europa: 59%

Medicinal: 13%

Cyklisk forbrug: 13%
Stabilt forbrug: 6%

8 Aegon NV. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,54%
9 GlaxoSmithKline PLC. .  .  .  .  .  .  . 2,52%
10 Volkswagen AG. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,43%

Maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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Adagio

Faktasider

Juni 2006
Indre værdi:

98,373

5 års afkastmål:

Maks. tab: 0%

Bedre end dansk obligationsindeks

Maks. formuetab over 3-årsperioder med 90% sikkerhed

AFKAST inkl. udbetalt udbytte

FAKTABOKS

120

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

118

Afdelingens CVR.-nr.. .  .  .  .  .  .  . 27 63 52 96
Best case

116

Finanstilsynsnr.. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . FT. nr. 11152
Stykstørrelse. .  .  .  .  .  .  . kr. 100.000 pr. andel

114

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

112

Notering. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Unoteret
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: 10%
4-5 år: 12%
Statobl. 2008-10: 30%

0-1 år: 10%

6% 2016-22: 32%

Løbetidsfordeling
Kort . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75%
Mellemlang. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25%

2-3 år: 13%

Lang. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0%
Formue
fordelt på
varighed

Beholdning
kr. 85 mio.

Varighedsfordeling
Porteføljens optionsjusterede varighed. .  . 1,90

1-2 år: 65%
4% 2008: 28%

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

