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LEDEREN

af erik Møller Direktør, formueplejeselskaberne

Værste uro i 10 år
Januar kvartal 2008 blev for aktionærerne i Formueplejeselskaberne det værste
kvartal siden Ruslandskrisen i 1998.
En stor del af kvartalet blev præget af paniksalg og rygter om massive udsalg
og sågar rygter om, at en af verdens største banker ville gå i betalingsstandsning.
Mange aktionærer er meget forståeligt blevet nervøse. Men heldigvis er det de fær
reste, der har taget skridtet og solgt ud af deres aktiebeholdninger på de meget lave
kurser. Nettotilbagesalget i kvartalet har udgjort mindre end en ½ procent af den cir
kulerende aktiebeholdning.
Kriser er en naturlov
Kriser er en naturlig del af udviklingen på finansmarkederne, da vi lever i et kapita
listisk samfund, hvor pengene pr. definition søger derhen, hvor de får den bedste
aflønning. Og da prisen afgøres af en blanding af fremtidsforventninger og psykologi,
vil der fra tid til anden ske store kursbevægelser, som primært er styret af psyko
logiske forventningsdannelser.
Det er svært - tenderende til umuligt - at forudsige, hvordan forventningsdannel
sen vil udvikle sig. Specielt fordi markedet reagerer meget hurtigt på forventninger
med en klar tendens til overshooting og undershooting. Vi har set det, når noget
går godt, som under Nasdaq-feberen, hvor aktiemarkedet overshootede og som nu
under kriser, hvor markedet undershooter. Jeg skal være den første til at beklage
kursudviklingen i selskaberne, som primært er begrundet i en fejlvurdering af styrken
af subprimekrisen og den overdrevne fokusering på alt, hvad der sker i USA.
Læren af subprimekrisen er svær at drage, fordi vi har været bekendt med begre
bet siden marts 2007. Men så sent som i oktober 2007 udtalte den amerikanske
nationalbank, at man mente, at problemet var ”contained” og at det sig drejede
sig om et beløb omkring 50 mia. US$. Det skulle vise sig at være et beløb, der var
mangefold større og at mange af de banker, der havde støbt de ompakkede obliga
tioner, selv havde dem på bogen. Derfor har det ramt finanssektoren og aktiemarke
det så hårdt.
Tålmodighed belønnes
Men vi vil stadig ikke lade psykologien styre vores investeringer. Som det fremgår af
markedsartiklerne i dette magasin ligner reaktionen på både aktie- og obligations
markedet en klar overreaktion på begge markeder – med modsat fortegn.
Det er smerteligt at se sin formue blive formindsket med tocifrede procenter på så
kort tid, som det er sket i januar kvartal. Men tålmodighed i den slags situationer er
altid blevet godt belønnet efterfølgende. Der er ingen grund til at tro, at det ikke vil
ske igen.
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Afkast på kort sigt
Finansmarkederne har de seneste måneder været
betydeligt påvirket af boliglånskrisen i USA.
af Brian Leander, direktør, partner, Formuepleje A/S

Selvom de amerikanske boliglån udelukkende
relaterer sig til USA, har mange institutioner
verden over købt de udstedte obligationer og
dermed tabt penge. Indtil videre har amerikan
ske og europæiske banker tabt op imod 1.000
milliarder kr. på miseren. Usikkerheden har væ
ret det dominerende tema, og problemerne er
ikke blevet mindre af den manglende tillid ban
kerne imellem. Den amerikanske centralbank
har til gengæld været meget aktiv for at afbøde
de værste spændinger, og har bla. nedsat den
korte lånerente markant og stillet et omfattende
likviditetsberedskab til bankernes disposition.
det sker for at sikre finansiel stabilitet og hindre
en nedsmeltning af lånemarkedet. Reaktionen
på finansmarkederne har især været faldende
aktiekurser. Det ses bl.a. på verdensaktieindek
set, som over det seneste år er faldet 13%. Til
sammenligning er danske investeringsforenin
ger med globale aktier i snit faldet 11%.
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Formueplejeselskaberne er også påvirket af
markedssituationen, og som det ses, bevæger
afkastet sig fra 0% i Optimum til et tab på 12%
i Penta.

1 års afkast

Feb. 2007 –
Feb. 2008

Verdensaktieindekset i DKK

-13%

Investeringsforeninger – globale aktier

-11%

Formueplejeselskaber - gennemsnit

-6%

Formueplejeselskaber - fordeling:
Optimum
Pareto
Safe

0%
- 4%
-7%

Epikur

-10%

Penta

-12%

Merkur

-6%

LimiTTellus

-3%
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1 5-ÅRS AFKAST EFTER SKAT – FEB. 2003 TIL FEB. 2008
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Afkastspændet er stort
Investeringsforeningernes produktpalette er i dag ganske
overvældende: Der findes omkring 350 forskellige afde
linger. Derfor er det ikke tilstrækkeligt alene at se på
gennemsnitsafkastene, men også på afkastspændet – dvs.
fra laveste til højeste afkast. Afkastspændet i Formue
plejeselskaberne ligger fra 50% i Pareto til 123% i Penta.
Det er et relativt lille spænd sammenlignet med inve
steringsforeningerne, hvor der er betydelig større afkast
spænd. Det skifter naturligvis over tid, hvilke områder eller
nichesektorer der giver mest. De seneste 5 år har det været
latinamerikanske aktier som har givet absolut mest – i figur
2 vist som ”toppene” på over 300%. I bunden findes health
care, bioteknologi og korte danske obligationer. En investor
havde næppe investeret hele formuen i ”toppen” eller i ”bun
den”, men figuren giver et godt billede af de afkastforskelle,
der opstår over tid.

40%

Carnegie

Mål: At være blandt de bedste på 5 års sigt
Formueplejeselskaberne opererer med 5-års afkastmål, og
vi har som mål, at de opnåede afkast efter skat og omkost
ninger skal befinde sig blandt toppen af danske kapitalforvaltere. I figuren til højre vises de opnåede afkast efter
skat udfra Investeringsforeningsrådets opgørelsesmetode.
Alle investeringsafdelinger med en afkasthistorik på 5 år er
medtaget i opgørelsen, hvorefter det gennemsnitlige afkast
for den enkelte kapitalforvalter er beregnet. Afkastfeltet be
væger sig mellem et afkast på 18% til et afkast på 102%.
Over de seneste 5 år har de danske investeringsforenin
ger efter skat og omkostninger i gennemsnit givet et afkast
på 54%. Til sammenligning ligger Formueplejeselskaberne
på en andenplads med et afkast på 93%.

3 5-ÅRS AFKAST EFTER SKAT – FEB. 2003 TIL FEB. 2008
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Afkast på kategorier
Ses der på de mest almindelige investeringsområder inden
for aktier og obligationer er fordelingen som vist på figur 3.
Nordiske aktier har klaret sig rigtig godt i de seneste 5 år
med afkast på knap 100%, mens obligationer efter skat
generelt ligger med afkast nede på 5-8%. Formuepleje
selskaberne er vist selskab for selskab, idet der risikomæs
sigt er stor forskel på Pareto, som kan karakteriseres til en
middellav risiko, og Penta som har en noget højere risiko
profil. I gennemsnit har Formueplejeselskaberne skabt et
afkast på 93%, hvilket er konkurrencedygtigt med eksempel
vis globale aktier, som har et gennemsnitsafkast på 41%.

Formuepleje
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Back to basics

Når man er ude i stormvejr er det ikke det rette tidspunkt at
skifte strategi. Men det er måske tid for at genopfriske, hvad
investering rent faktisk går ud på.
af Erik Møller, direktør, Formueplejeselskaberne

”

Det er nemt at lade
sig gribe af den
aktuelle negative
stemning. Men jeg vil
i stedet minde om, at
investeringsfilosofien
og konceptet bag
Formuepleje Safe har
bestået prøven.
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Øjebliksbillede:
Værste finanskrise i 10 år
Det ældste Formueplejeselskab, For
muepleje Safe, startede for tyve år
siden, den 1. maj 1988, og går nu i sit
21. regnskabsår. Lige nu ser markedet
surt ud, og vi gennemlever den værste
finanskrise siden Ruslandskrisen i
1998, hvor kursfaldene var endnu
større, men hvor tabene var indhentet
blot 9 måneder senere.
Det er nemt at lade sig gribe af den
aktuelle negative stemning. Men jeg
vil i stedet minde om, at investerings
filosofien og konceptet bag Formue
pleje Safe har bestået prøven, når vi
kigger på de rå data.
Afkast 8 gange højere
Selskabet har skabt et afkast på mere
end 1200% på tyve år efter omkost
ninger og selskabsskat. Til sammenlig
ning har verdensindekset for aktier
givet et afkast på blot 140% i samme
periode.
Og risikoen for tab har været mindre
i Safe end ved at investere i verdens
indekset. Safe har haft underskud i 3 år

ART I K L E R
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”

Økonomer siger altid, at der ikke eksisterer
nogen form for ”Free lunch” på de finansielle
markeder. Men den rigtige fordeling af aktier
og obligationer giver en rabat på op til 30%.

ud af 21 regnskabsår, hvor en investe
ring i verdensindekset har givet under
skud i 7 år.
Men back to basics…
Min filosofi omkring investering bygger
på tre piller.
Den første pille er, at der bør være
en klar ansvarsfordeling mellem inves
tor og formueforvalter. Investor fast
lægger det risikoniveau, som han kan
acceptere i et dårligt investeringsår, og
formueforvalteren søger at skaffe det
bedst mulige afkast inden for risiko
rammen.
Den anden pille er, at man i størst
muligt omfang bygger sine investe
ringer på gennemprøvet finansiel teori
og empiri og ikke på tro eller markeds
stemninger.
Den tredje pille er tålmodighed.
Både investor og formueforvalter er
nødt til at være langsigtede. På kort
sigt styres markedsbevægelser af
stemninger og en ukendt strøm af ny
information. Men på langt sigt vender
afkastene tilbage til gennemsnittet
uafhængigt af markedsstemningen.
Første pille:
Investor vælger risiko
Klar arbejdsdeling
De fleste investeringsprodukter eller
aktieinvesteringer betinger, at det er
investor, der træffer de store investe
ringsbeslutninger: Skal jeg have aktier
eller obligationer og hvor mange? Skal
det være amerikanske eller kinesiske
aktier og skal det være lange eller korte
obligationer?

Den
arbejdsdeling
er
inoptimal.
Logik tilsiger, at det er økonomer og
finansfolk, der bedst kan bedømme for
delinger af investeringer samt deres
potentiale – ikke den enkelte investor.
Til gengæld er den enkelte investor
helt suverænt bedst til at beslutte, hvil
ken risiko han er villig til at løbe.
Sig det lige ud:
Hvor meget kan du tåle at tabe?
Der er gennem tiden opfundet mange
slags spørgeteknikker, der skal af
dække investorers accept af risiko.
Min erfaring er, at man ligeså godt
kan spørge lige ud: Hvor meget kan
du og din familie tåle at se jeres inve
steringer falde i værdi på en tre-års
horisont?
Der er en tendens til, at investorer
lægger mindre vægt på risiko, når
markederne er gået godt i en længere
periode og omvendt. Det skal man
selvsagt tænke over, inden man kon
kluderer, at ”min familie kan godt tåle
at se vores formue falde med 25% over
de næste 3 år, hvis det bliver en dårlig
periode”.
Vælg rigtigt fra starten
Det er vigtigt, at investor får lagt det
rigtige risikoniveau. Vælger man for
lav risiko – og markedet stiger – er der
en tendens til, at investor ønsker at
sætte sin risiko op, når markedet har
vist en kraftigt stigende tendens. Med
andre ord øge sin risiko efter store kurs
stigninger.
Men endnu værre er det i det aktu
elle negative marked, hvis investorer,
der har valgt for høj risiko, vælger at
gå i lavere risiko. Så har man kun fået
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tabene og mindsker sandsynligheden
for at genvinde tabene og mere til.
Men når man har valgt risiko, har
vi et Formueplejeselskab, der passer
netop til denne risiko. Og vi vil gerne
måles på, at risikoen bliver overholdt.
Anden pille:
Gennemprøvet finansiel
teori og empiri viden
I de samfundsvidenskabelige discipli
ner ændres den videnskabelige sand
hed over tid. Men når man vil inve
stere, er det utrolig vigtigt at skelne
mellem, hvad man ved, og hvad man
ikke ved (tror eller håber).
I Formueplejeselskaberne har viden
og ikke tro eller håb altid været det
bærende element i investeringsstrate
gien siden starten i 1988.
Når et nyt investeringsår starter, er
der en række ting, vi ved – ting, som
kan måles objektivt. ”At vide” betyder i
den økonomiske verden, at noget er
overvejende sandsynligt, fordi det har
været sådan i årevis eller har gentaget
sig i normalsituationerne.
Den viden og erfaring vi gør brug af,
kan samles i en syv-trinsraket.

1
Altid aktier og obligationer
i en portefølje
Ønsker man lav risiko, bør der altid
indgå både aktier og obligationer i en
portefølje. De seneste 50 år er det kun
sket to gange i Danmark, at både ak
tier og obligationer har givet underskud
i det samme år.

korrelationen på månedsafkast været
tæt på 0, dvs. at stigninger og fald i
henholdsvis aktie- og obligationsmar
kedet ingen sammenhæng har. Det
fører os over i faktum nummer 3.

3
Porteføljen med den laveste risiko
Når korrelationen er tæt på nul skal der
komme lige så meget risiko fra obli
gationsinvesteringer, som der gør fra
aktieinvesteringer. Man måler risiko
som kursudsving, og heldigvis er kurs
udsving mere konstante i størrelse end
afkast, så her er vi også tæt på viden.
Aktier har vist sig at have kursud
sving på ca. 15% om året og obliga
tioner på ca. 5%. Hvis vi skal have den
laveste risiko, skal vi have lige stor ri
siko fra begge markeder. Det betyder
¼ aktier og ¾ obligationer, fordi ¼ ak
tier giver en risiko (kursudsving) på ca.
¼ × 15% = 3,75% og ¾ obligationer
giver en risiko på ¾ × 5% = 3,75%.
Så kommer der lige stor risiko fra
begge markeder, og det giver den lave
ste risiko af alle porteføljesammen
sætninger (se figur 1).
1 SAMMENHÆNG ML. AFKAST OG RISIKO MED
INDREGNET FORDEL VED RISIKOSPREDNING
Afkast
Ingen sammenhæng mellem
aktier og obligationer

100% obligationer

100% aktier

Når aktier og
obligationer
stiger og falder
samtidigt

tier giver en risiko på 3,75% (15% ×
¼) og ¾ i obligationer giver også en ri
siko på 3,75% (5% × ¾).
Man skulle tro, at det gav en samlet
risiko på 7,5% (3,75% + 3,75%), men
det gør det ikke. Når vi har to investe
ringer som aktier og obligationer, hvor
der ingen sammenhæng er i afkastet
(en korrelation på 0), så bliver den
samlede risiko kun 5,3%. Altså en
besparelse i risiko på næsten 30% (fra
7,5% til 5,3%).

5
Hvordan finder vi den bedste
portefølje – ikke bare den laveste
risiko?
Vi kender køb-og-behold afkastet på
en obligation, og vi ved hvad meraf
kastet har været på aktier i forhold til
obligationer de seneste 75-100 år. Nu
er 10.000 kroners spørgsmålet: Hvor
dan opnår jeg det højeste merafkast,
hvis jeg er villig til at påtage mig
risiko?
Det er ikke så svært, som det lyder.
Vi så før, hvordan vi kunne forbedre
afkast/risikoforholdet ved at blande
aktier og obligationer. Når vi ved, at
obligationer på lang sigt giver 4,5%
og aktier giver 8,5% og korrelationen
er 0, kan vi udregne en række afkast
i forhold til risiko, som danner en buet
linje.
Hvis jeg sætter pengene i banken,
får jeg et meget stabilt og sikkert
afkast. Vi kan godt tillade os at kalde
det et risikofrit afkast (se figur 2).

Risiko

4
The Free Lunch
Økonomer siger altid, at der ikke eksi
sterer nogen form for ”free lunch” på
de finansielle markeder. Men den rig
tige fordeling af aktier og obligationer
giver en rabat på op til 30%. Det er
den eneste ægte ”free lunch”. ¼ i ak

Afkast
Risikofrit afkast

2
Der skal komme næsten lige meget
risiko fra aktier og obligationer
Man kan måle i hvilket omfang to inve
steringer – her aktier og obligationer –
stiger eller falder samtidig ved hjælp
af den såkaldte korrelation. Det har
vist sig, at de seneste 25 år har

2 SAMMENHÆNG ML. AFKAST OG RISIKO MED
INDREGNET FORDEL VED RISIKOSPREDNING

100% aktier
Optimum

Absolut
laveste risiko

Risikobesparelse
”Free lunch”

100% obligationer
Risiko
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Men så snart vi placerer pengene i
aktier eller obligationer, opstår der en
risiko for, hvad afkastet bliver. Hvis jeg
som investor kan vælge mellem det
samme afkast uden risiko og med
risiko – vælger jeg selvsagt det risikofri
afkast. Hvis vi tegner en linje fra det
risikofri afkast (bankrenten) til skæring
med den buede linje, har vi den porte
følje (sammensætning af aktier og
obligationer), som giver det bedste
afkast ift. risiko. Den bedste porte
følje. Med et forslidt udtryk: Den
optimale portefølje.

Uanset hvad man vælger, kan man ikke
opnå et bedre afkast/risikoforhold ved
andre investeringer uden belåning.

Tredje pille:
Tålmodighed – Investeringshorisont minimum 3 år

7

Man bør ikke investere i aktier, hvis
man har kortere investeringshorisont
end 3 år. Men det er endnu bedre med
5 år eller længere. Matematisk skyldes
det, at afkast stiger med potensen af
tiden – rentes-rente-effekten. Men risi
koen – kursudsvingene – stiger meget
langsommere, kun med kvadratroden
af tiden.
Det betyder, at en investering med
et årligt afkast på 10% og med årlige
kursudsving på 15% har meget større
tabsrisiko end den samme investering
over f.eks. 9 år, hvor det forventede
afkast bliver 135%, mens risiko kun
vokser med kvadratroden af 9, altså
3, hvilket giver en risiko på 45% (3 x
15%).
Det betyder, at den samme investe
ring med et års tidshorisont har 25%
sandsynlighed for at give underskud,
hvorimod den med 9 år har en tabs
risiko tæt på nul.

Det kan betale sig at låne…
Hvis vi holder fast i, hvad vi ved – og
ikke hvad vi håber, kan det betale sig at
låne – også til en rente, der kan være
højere end obligationsrenten.
(Se figur 4).

4 DEN OPTIMALE PORTEFØLJE
VED HØJ OG LAV RENTE

6

Afkast

”.. så bør man låne…”
Den optimale portefølje vil næsten
altid ligge lidt ”over” porteføljen med
den absolut laveste risiko, men risi
koen vil stadig være lav og vil derfor
ikke give et tilfredsstillende afkast til
alle investorer. Det er her selskabet
med den laveste risiko, Formuepleje
Optimum ligger.
Hvis man ønsker et højere afkast –
og vil acceptere større kursudsving
– bør man låne til investering.
Da følges afkast og risiko ad – som
perler på en snor. Det har vi gjort i de
øvrige Formueplejeselskaber.
Fra Pareto med typisk 1 gang skale
ring af lavrisikoporteføljen i Optimum
op til Penta med typisk 3 gange
skalering.
(se figur 3).

3 DEN OPTIMALE PORTEFØLJE
MED SKALERING
Afkast
Penta
Epikur
Safe

100% aktier

Pareto
Optimum

Risikofri rente

100% obligationer
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100% aktier
Optimum
ved lav rente

Optimum
ved høj rente

Høj rente
Lav rente

100% obligationer
Risiko

Når renten er lav, vil den optimale
portefølje indeholde relativt mange
obligationer (den blå linje) og når ren
ten er høj vil den indeholde mange
aktier (den orange linje).
Det er en almindelig misforståelse,
at man ikke bør anvende lån, hvis blot
én del af porteføljen giver et forventet
lavere afkast end lånerenten – f.eks. at
lånerenten i en periode skulle være
højere end obligationsrenten.
Det ses af figuren, at selv i en situ
ation, hvor lånerenten er højere end
obligationsrenten giver det et bedre
resultat at fastholde tangentporte
føljen (den bordeaux linje) end andre
alternativer.
Mange investorer er skeptiske over
for finansielle teorier eller har svært
ved at forstå dem. De vil se resultater.
Vi har mere end 50 årsresultater i
Formueplejeselskaberne, så der er tal
materiale nok til at konstatere, at teo
rien holder i praksis. Det bør et dårligt
år som 2007/08 ikke rokke ved.

Konklusion:
Investor bør primært bruge tid på at
fastlægge sit risikoniveau ud fra en
maksimal tabsrisiko og dernæst finde
en leverandør, der vil måles på om det
overholdes.
Formueforvalteren skal bruge al den
viden, der er tilgængelig om investe
ringer og forsøge at undgå markeds
stemninger.
Både investor og formueforvalter
bør udelukkende arbejde ud fra 3-5 års
tidshorisonter.
Hvis de tre kriterier overholdes, har
man øget sandsynligheden for at få et
attraktivt langsigtet afkast.
Og i den sammenhæng må man
ikke lade øjeblikkelige markedsstem
ninger styre sine beslutninger.

Risiko
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Tidshorisonten, der forsvandt
De sidste måneder på aktiemarkedet har været hårde
– også for Formueplejeselskaberne. Vores bedste råd er:
Hold fast i tidshorisonten – uanset hvor hårdt det er.
af Jakob Madsen, Formuerådgiver, Formuepleje A/S
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1 UDFALDSRUM 10 MIO. KR.
Mio. kr.
18

90% nedre og øvre grænse

Forventet afkast
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2
0
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01/10 11

01/10 10

01/10 09

01/10 08

01/10 07

-4

Det forventede afkast er den blå linje mellem de to bordeaux
buede streger. Den nederste bordeaux bue viser, at investor
med 90 pct. sandsynlighed ikke på noget tidspunkt vil opleve
et tab på mere end ca. 2½ mio. kroner eller ca. 25 pct. af
værdien af investeringen. Efter 3 års investering bør tabet
ikke overstige 20 pct. Det fremgår også, at investor selv i det
rigtigt dårlige scenario efter 5 år så småt begynder at tjene
penge på placeringen.
Der er også et positivt eller for den sags skyld et forventet
scenario, men det er sjældent her, man som investor skifter
strategi pga. det kortsigtede afkast.

Investor er langsigtet. Pengene skal faktisk ikke bruges
overhovedet. Placeringshorisonten er derfor på - lad os sige
– minimum 10 år. Formuen kan derfor svinge undervejs
– uden det reelt har nogen betydning.
Problemet kommer så nu efter 6 måneder. Lad os zoome
ind på denne del af udfaldsrummet fra før (se figur 2).
2 ZOOM PÅ DE FØRSTE 6 MDR. FRA FIGUR 1
Mio. kr.
4

90% nedre og øvre grænse

Faktisk afkast

Forventet afkast

3
2
1
0
-1
-2
-3
03/03 08

28/01 07

17/12 07

05/11 07

-4
01/10 07

Aktierne falder, schweizerfrancen stiger og spændet mellem
realkreditobligationer og statsobligationer udvides. Konse
kvensen for Formueplejeselskaberne er hård. Kurserne fal
der, når vi taber penge på alle tre ben i porteføljen.
Vi ved godt, at der over tid vil være udsving i værdien af
aktierne. Vi kan også beregne et skræk-scenario, hvilket vi
90 pct. af tiden vil holde os til. Medio marts 2008 er vi på
den korte bane – og dermed for relativt nye investorer - uden
for skalaen. Desværre på nedsiden.
De 3 års risikorammer, som vi arbejder efter, er stadig in
takte og overholdt - også i disse turbulente dage. En investor,
der har været med i eksempelvis Formuepleje Epikur de
seneste 3 år, har faktisk ca. 20 pct. i (positivt!) afkast. Det
er et godt bevis på, at man som investor skal tænke langsig
tet. Men uanset hvor langsigtet man er, skal man igennem
investeringer, som er nystartede og derfor mere mentalt føl
somme overfor udsving i værdi.
Lad os betragte en tænkt situation for en ny investor:
Porteføljen bliver den 1. oktober 2007 investeret ligeligt
mellem Formuepleje Safe, Epikur og Penta. Det er 10 mio.
kroner i alt. Det forventede udfaldsrum for afkastet på de 10
mio. kroner ser således ud:
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De bordeaux buede linjer og den blå linje vedrørende det
forventede afkast er de samme som før. Nu er det faktiske
afkast siden 1. oktober 2007 vist ved den orange linje.
De første 4 måneder holder afkastet sig indenfor græn
sen, men medio januar og medio marts går afkastet ned
under det værst forventede scenario. Det betyder, at nu op
lever investoren det, som statistisk set kun sker én gang i lø
bet af 10 år. Og det som faktisk sker én gang på 20 - 25 år
eller måske endda endnu sjældnere. Det rationelle er ikke
her at sælge aktierne og flygte over i obligationer eller kon
tant. Investor havde minimum en 10-årig horisont og skal
ikke bruge pengene. Det er jo stadig gældende, men ople
velsen og resultatet på de første 6 måneder gør bare, at
investoren kan komme til at lade sig rive med mentalt og
agere uhensigtsmæssigt i forhold til et fornuftigt godt lang
sigtet afkast.
Ovenstående er absolut ikke en bortforklaring af resul
taterne. Der er INGEN i Formuepleje, som er tilfreds med
resultaterne de sidste 6-9 måneder. Men det betyder heller
ikke, at når investorerne oplever noget ekstremt, som sker én
gang hver måske 20-25 år, at de skal gå i panik. Istedet skal
fokus være på det lange seje træk, som historisk har vist sin
holdbarhed.
Det er træls, men vi ved, det bliver bedre over tid.
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Det vi ikke forstår, er vi bange for
Aktiemarkedet drives lige nu af frygt. Investorer bør se frygten i øjnene, så de
kan finde ud af, om de behøver være frygtsomme eller ej.
af Torben Vang-Larsen, Regionschef, partner, Formuepleje A/S

Frygt er fravær af tryghed ved en ting, situation,
hændelse eller person(er); En ubehagelig for
nemmelse af, at noget – reelt eller ej – truer
eller er farligt.
Frygt kan også beskrives som voldsomt ube
hag ved visse forhold eller objekter som mørke,
spøgelser osv. Frygt er en af de grundlæggende
følelser, som opleves med variation i grader fra

Formuemagasin 2. kvartal 2008

person til person, og kan tage form af fobier. In
tens frygt kan føre til, at man begår irrationelle
og/eller farlige handlinger.
Syn på ”nytteværdien” af frygt strækker sig
fra, at det er en negativ følelse med udeluk
kende dårlige konsekvenser til, at frygt viser sin
berettigelse ved faktisk at animere en til at
handle i farlige situationer.

A r t i k le r

Samme reaktion på aktiemarkedet
De reaktioner, som man kan se, når
man investerer i værdipapirer, er de
samme følelser. Lige for tiden er inve
storerne drevet af frygt, der som be
skrevet sagtens kan være irrationel. Så
gælder det om at se frygten i øjnene,
så at man kan finde ud af, om man
behøver at være frygtsom eller ej.
Kapitalforvalterne taler om, at ear
nings/yield-ratioen er attraktiv i aktiers
favør, at price/earning er lav, at kredit
spreads er kørt ud, at aktiepræmien er
høj, at indtjeningsvæksten er høj og så
videre. Men det er tilsyneladende ikke
nok til at fjerne vores frygt.
Lad mig derfor prøve på en måde,
der har givet mening for mig selv:
En investering er, at man giver nogle
penge ud i dag, mod til gengæld at
få muligheden for nogle flere penge i
fremtiden. Det gælder for alle investe
ringer – og det er let at gennemskue,
når man f.eks. kigger på en obligation.
Man giver 100 kroner ud i dag og man
modtager 5 kroner om året i 5 år, hvor
efter man får sine 100 kroner tilbage.
Det er ”let” – og man kan endda hurtigt
regne sig frem til at afkastet er 5% om
året.
Faktisk er det ligeså let med aktier.
Blot er problemet, at vi ikke kender
tilbagebetalingen med sikkerhed.
Eksemplet: Danske Bank
Lad mig give et eksempel, og jeg væl
ger en konkret virksomhed, som vi alle
kender, og hvor vi alle kan forholde os
til deres forretning.
I 2007 tjente Danske Bank 22 kro
ner pr. aktie. Deres prognoser for de
næste 5 år er, at de regner med i gen
nemsnit at øge denne indtjening med
8% om året. Det kan godt være, at det
ikke bliver 8% i 2008, men så bliver
det måske lidt højere i 2009 eller

2010. Et hurtigt kik i kurslisten viser,
at kursen lige nu er 180 kroner pr. ak
tie. Nu ved vi faktisk nok til at kunne
lave en forsimplet vurdering af en inve
stering i Danske Bank. Vi betaler 180
kr. mod at vi til gengæld får 23,50 i
2008 og så 8% mere om året i de næ
ste 4 år. Banken udbetaler ikke hele
indtjeningen som udbytte, men for be
regningens skyld antager vi, at den gør
det i fremtiden. For perioden der løber
efter 2013, antager vi, at betalingen
er uændret. Se figur 1.
1 PENGESTRØMSANALYSE
for Danske Bank
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• indtjeningen falder til det halve?
– så bliver forrentningen kun 6%.
En anden central ting er, at det som
regel mere er kursen, der flytter sig end
den fremtidige indtjening, der svinger.
Dette gør sig især gældende, hvis man
kigger på aktiemarkedet som helhed
i stedet for at kigge på den enkelte
aktie. Hvis kursen falder til 100, bliver
afkastet 28% og hvis kursen stiger til
250, falder afkastet til 12% om året.
På den måde kan man også regne den
anden vej – hvad skal kursen være, hvis
afkastet på Danske Bank kun skal være
f.eks. 8%? – da skal kursen være 350
kroner pr. aktie. Og hvis man sammen
ligner med 4% rente på en statsobli
gation, begynder tingene at blive inte
ressante. Det lyder måske ikke af
meget, men hvis man f.eks. skal inve
stere sin pension i 30 år, får man 3
gange så meget at leve for som pensi
onist, hvis man altså tør låne sine
penge ud til aktiemarkedet.

2008 2009 2010 2011 2012

Når vi kender pengestrømmen, kan vi
beregne afkastet til ca. 16% om året.
Det betyder jo ikke, at det ender så
dan, men det er bankens bedste bud
på indtjeningen.
Som investor skal man naturligvis
være meget kritisk overfor den forven
tede indtjening, som selskaberne læg
ger for dagen. Men uden at være
aktieanalytiker, kan man måske godt
forholde sig til om en bank bliver i
stand til at øge eller blot fastholde de
res indtjening, eller om den måske skal
halveres i de kommende år.
Hvad nu hvis…
Man kan også kigge på ”hvad nu hvis”:
• indtjeningen ikke vokser?
– så bliver forrentningen kun 13%.

Hvis verden ikke går under…
Lige nu hører og læser vi kun om pro
blemer – man kan ikke åbne en avis
eller tilbringe blot en aften foran TV’et
uden at høre om faldende huspriser,
faldende dollar, stigende oliepriser, fal
dende økonomisk vækst og så videre.
Alt dette har fået aktieinvestorer
over hele verden til at kræve et eks
tremt højt afkast for at købe eller be
holde aktier, og det har fået kurserne til
at falde med 25%. Aktiekurserne er ca.
det samme i dag som for 10 år siden,
men indtjeningen i virksomhederne er
den dobbelte.
Dermed ser situationen helt eks
trem ud, og hvis verden ikke går
under rent økonomisk, ja så har man
lige nu chancen for at gøre sit livs bed
ste investeringer.
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Ingen slingrevals
Kursen er sat mod nye udfordringer. Mød pianisten,
komponisten og forretningsmanden Bent Fabricius-Bjerre.

af Gitte Wenneberg, kommunikationskoordinator, Formuepleje A/S

Det er ikke nødvendigt at vride armen
rundt på Bent Fabricius-Bjerre for at få
ham til at fortælle om sit liv. Men han
lægger ikke skjul på, at han ikke selv
bruger meget tid på tilbageblik. For
ham er der kun én vej – fremad.
Måske derfor blev mit møde med
Bent Fabricius-Bjerre en indsprøjtning
med et livsbekræftende stof, der min
dede mig om, hvor vigtigt det er at for
følge sine drømme, leve i nuet og al
drig gå i stå.
At sidde overfor et menneske, der
stort set har opnået alt, en musiker kan
drømme om, er i sig selv fascinerende.
Og at han som 83-årig stadig formår
at forny sig og udvikle sig i en musik
verden, der er under konstant foran
dring, er i den grad et spark bagi til
alle, der lader sig bremse af forandring.
Det gør Bent Fabricius-Bjerre ikke.
- Jeg bruger ikke meget tid på at se
tilbage. For mig er det en slags gen
brug at leve på det, der er sket. Af
samme grund har jeg heller aldrig gemt
noder til melodier, der ikke blev brugt.
Jeg har konsekvent smidt alt væk i
skræk og advarsel for, at jeg en dag
skulle læne mig op ad fortiden.
Den første turné som 75-årig
I generationer har vi fået hans utallige
melodier ind med modermælken, og
der er næppe tvivl om, at Bent har sat
dybe fingeraftryk i den danske musik
kultur.
- I årtier har jeg kommunikeret min
musik gennem TV og radio. Først da
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jeg var 75, tog jeg på min første turné.
Det har været fantastisk for mig at
opleve, hvor godt publikum kender
mine melodier. Der opstår en nærmest
magisk stemning og publikum bliver
stille, når jeg slår den første tone til
Matador an. Den magi bliver jeg også
selv grebet af.
Alder ingen hindring
I 2004 kastede Bent sig ud i elektro
nisk musik under kunstnernavnet Bent
Fabric. Alene den gode historie om en
80-årig, der debuterer indenfor disko
teksmusik, var med til at gøre album
met Jukebox til et hit, som kunne høres
på dansegulve verden over. Og om sin
transformation til Bent Fabric, der spil
ler høj, dundrende disko sammen med
en række unge kunstnere, havde Bent
ingen bekymringer.
- For mig var det en ny udfordring.
Fra at være kendt for gamle ever
greens, blev jeg pludselig et brand for
dagens dansemusik, der appellerede til
de helt unge.
- Specielt i Japan blev Jukebox en
succes, blandt andet pga. min alder.
Derovre er alder lig med visdom. Så
når jeg får besøg af journalister der
ovrefra, skal jeg gerne fylde huset med
så mange børn, børnebørn og oldebørn
som muligt, så de kan få billeder af
mig omringet af en stor familie.
- Det samme gjorde sig gældende
da min svigersøn, der arbejder i
reklamebranchen, skulle føre nogle
forhandlinger i Kenya. Han inviterede

mig, fordi det var godt at have famili
ens ældste medlem med. Jeg ind
vendte naturligvis, at jeg intet ved om
reklamebranchen, hvortil han svarede:
”Det betyder ingenting. Du skal bare se
gammel ud”. Det gjorde jeg så.
En kat i Amerika
Men Bent var med længe før, der
blev sat strøm til musikken. Hans
internationale gennembrud kom i 1962
i Amerika, da melodien Alley Cat blev
et stort hit. PR-apparatet blev kørt i
stilling med en historie om, at det var
Bents egen kat, melodien handlede
om. Og de amerikanske ”housewifes”
var vilde med det. Bent måtte spille
med på legen i adskillige TV-shows
og sågar åbne en katteudstilling i
New York.
- Det er ikke nødvendigvis de bed
ste melodier, der overlever. Alley Cat
er egentlig bare en dum lille melodi,
der åbenbart var behov for i Amerika
på den tid. Den blev et hit, der over
halede Elvis på hitlisterne og banede
vejen for mine seks plader derovre.
Den blev også nomineret til en
Grammy. Men jeg troede det var en
fejl, og derfor valgte jeg ikke at deltage ved prisoverrækkelsen. Jeg vandt
Grammy’en og gik glip af at hilse på
selveste Elvis Presley.
Musikalske forbilleder
Listen over de interessante mennesker
og kunstnere som Bent har kendt gen
nem årene er alenlang og tæller navne

>>
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Aktionærerne i Formueplejeselskaberne havde fornøjelsen
at opleve Bent Fabricius-Bjerre og Trine Gadeberg med trioen
”De Græd” ved forårets Formueplejedage i Århus.
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”

Jeg er ikke tilfreds
med det, jeg har nået,
men jeg er glad for
det, jeg har lavet.
Dynamikken stopper
ved tilfredsheden.

som Bette Midler, Louis Armstrong,
Quincy Jones, Marlene Dietrich og Clint
Eastwood – foruden en lang række fra
hjemlige himmelstrøg. Og når man
spørger til hans egne musikalske for
billeder, er der specielt én, der er større
end alle andre.
- Indenfor komposition er Mozart jo
uovertruffen. Og det er primært hans
kompositioner, jeg ynder at høre, når
jeg er alene. Men jeg er også stor fan
af Billie Holliday. Det kommer lidt an
på stemningen.
Store koncertoplevelser foran sce
nen har der været mange af med
legendariske kunstnere som Louis
Armstrong og Oscar Peterson. Én af de
største koncertoplevelser var med The
Beatles i KB Hallen i 1964.
- Det var skelsættende, hæsblæ
sende og fuldstændig banebrydende.
Alene den måde de optrådte på, var
ikke set før. Koncerten var helt fan
tastisk – og det på trods af, at man
næsten ikke kunne høre musikken på
grund af de øredøvende pigehvin.
Den store familie
Bent er gift for 3. gang, og har derfor
en stor flok af børn og børnebørn at
holde styr på. Og man fornemmer
hurtigt, at Bent ikke er én af de bed
steforældre, man ringer til mandag
morgen, når børnene er syge.
- Jeg har 18 eller 19 børnebørn og
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fire oldebørn. Det er svært at holde
styr på dem alle sammen. Jeg ved da,
hvis de har været på sygehuset, men
forkølelser og influenza følger jeg altså
ikke med i.
Og de er egentlig heller ikke vold
somt interesserede i, hvad Bent render
og laver. De er vant til, at han har gang
i 117 ting. Og der er ikke nogen
solstrålehistorie at hente, da snakken
falder på, om hans musiske talent er
gået i arv.
- Nej, ingen af dem spiller klaver.
De har alle klimpret lidt på flyglet
derhjemme, men så heller ikke mere.
Jeg har i hvert fald ikke spottet noget
talent.
Men det tager han ikke tungt. Det
ligger i det hele taget ikke til ham
– ligesom han ikke bruger kræfter på at
ærgre sig.
- Jeg går ikke og ærgrer mig over
ting. At ærgre sig er spild af energi.
Man bestemmer selv hvilken vinkel,
man vil se livet fra. Og jeg har altså
valgt den positive.
Men selv om han ikke vil indrøm
mer det, så lur mig, om Bent ikke ærg
rer sig – bare lidt – over, at han ikke fik
hilst på Elvis.
Nye mål forude
Inden for de seneste 18 måneder har
Bent været med i opsætningen af to
musicals, nemlig Matador i Operaen

og Olsen Banden i Tivoli, komponeret
musik til et par børnefilm og givet en
lang række koncerter i det ganske land.
Men Bent har stadig mål, han ikke har
nået. Og selv om han just er gået i
gang med et nyskabende projekt, hvor
virksomheder får lavet deres eget lyd
billede, er han evigt utålmodig efter
nye udfordringer. Utålmodigheden er
drivkraften i det, han laver.
- Jeg vil gerne opsætte en musical
i Amerika. Det har jeg endnu ikke
prøvet. Vi var igang med en opsætning
af musicalen Esther, men Paul Ham
merich døde pludseligt, da vi var
igang med forberedelserne, og derfor
mistede vi energien på det projekt.
Ingen laurbær, tak
Udfordringer er der nok af, og der er
ikke udsigt til, at Bent skal hvile på
laurbærrene. De sidste linjer i Bents
seneste bog ”Tanker ved tangenterne”
sammenfatter det smukt:
- Jeg er ikke tilfreds med det, jeg har
nået, men jeg er glad for det, jeg
har lavet. Dynamikken stopper ved
tilfredsheden. Jeg har ikke behov for,
at ville andet end det, jeg synes jeg
kan. Og skal man endelig tale om en
form for tilfredshed, kunne det være
tanken om, at nogle af mine melodier
forhåbentlig vil blive spillet ud over
min egen tid – så lever jeg ligesom
lidt længere.
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Næse for forretning

Bent Fabricius-Bjerre har skabt en formue på sin musik og ikke
mindst på salget af livsværket Metronome. Men han synes, det
er sjovere at tjene end at bruge penge. Så det gør han.

Blå bog
Bent Fabricius-Bjerre
Født: 7. december 1924
Familie: Gift i 1948 med Harriet
Dessau (død 1975), som han fik fire
børn sammen med.
Gift med Anne Mechlenburg

Det er ikke kun foran klaviaturet,
Bent ved hvilke, tangenter der skal
trykkes på. Han er også en dygtig
forretningsmand. Parallelt med sin
musik har han siden 1950 opbygget
produktionsselskabet Metronome. Og
på spørgsmålet, om hvorvidt han er
en benhård forretningsmand, er der
ingen uklarhed at spore.
- Jeg vil hellere kalde det konse
kvent. Når jeg involverer mig i et pro
jekt forretningsmæssigt, så gør jeg mig
på forhånd klar, hvad det er jeg vil. Og
så er jeg temmelig urokkelig. Derfor er
jeg ikke en god forhandler.
Pengene skal være tjente
I 1996 solgte Bent Metronome, hvor
mange af hans klassikere blev skabt.
De nye ejere blev TDC.
- Metronome blev med årene et stort
selskab. Vi begyndte med grammofon
plader og endte med at blive en kon
cern med 400 ansatte, der dækkede
hele spektret inden for underholdning.
Men jeg tror, Metronome kunne have
vokset sig stort hurtigere, hvis jeg
havde været villig til at låne startkapi
tal. Men sådan er jeg ikke indrettet. Jeg
bruger ikke pengene, før de er tjent.

aktier, obligationer og ejendomme.
- Det er nok ens temperament, der
afgør, hvordan man forvalter sin for
mue. Jeg er ikke en speciel forsigtig
investor, og jeg synes obligationer er
kedelige. Når jeg investerer, betragter
jeg i høj grad de mennesker, der står
bag et selskab. Det var der engang en
klog mand, der rådede mig til. Så det
har jeg gjort.
Selv synes han ikke, han er for
nærig til at bruge af formuen. Men han
bliver ikke hverken gladere eller lykke
ligere af det.
- Det er gerne mine børn, der til
skynder, at jeg bruger lidt penge ind
imellem. Og jeg har da også lige købt
en ny bil – en Morris Mini Coopers.
Men ellers går jeg ikke rundt og kaster
med pengene. Ikke fordi jeg ikke vil
bruge af dem, men jeg har ikke fantasi
til at finde ud, hvad jeg skulle bruge
dem til. Jeg synes helt grundlæggende,
at det er sjovere at tjene penge end at
bruge dem. Men det er altså ikke, fordi
jeg er fedtet…

(skilt 2004).
I 2005 gift med
Camilla Padilla Arndt.
Uddannelse: Pianist ved Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium i 1946.
Erhverv: Direktør i selskabet
Metronome, som han startede i
1950 og solgte i 1996 til TDC.
Bestyrelsesposter: Medlem af
bestyrelsen for: Multitone A/S,
Børnefonden og Bellevue Teatret.
Værker: Har lavet musik til omkring
100 film, foruden kompositioner til
musicals, balletter samt musik til en
række TV-serier og kendingsmelodier
til underholdningsprogrammer.
Priser:
1962 	Grammy i USA for
kompositionen Alley Cat
2000 	Gentofte Kommunes
	Kulturpris
2005 	Danmarks Film Akademi
Ærespriser:
2006 	Danish Music Award
2007 	AHA Respekt pris 007

Formuen investeret
Denne sindighed og snusfornuft præ
ger også den måde, Bent har valgt at
investere formuen på. Med lige dele

www.bentfabricius-bjerre.dk
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Et grimt kvartal
Første kvartal 2008 vil gå over i historien som et af de
værste kvartaler på de globale finansmarkeder i nyere tid
og i Formueplejeselskaberne. Fremadrettet bør der være
lys for enden af tunnelen.
af Søren Astrup, investeringschef, partner, Formuepleje A/S
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Kreditkrisen eskalerede til usete højder i løbet af kvartalet.
Specielt januar og marts var præget af store kursfald på
aktiemarkederne, bl.a. udløst af bølger af tvangssalg af
aktier og nedlukning af højtgearede investeringer blandt
hedgefonde. Kulminationen på sammenbruddet i det finan
sielle system var kollapset af den amerikanske investerings
bank, Bear Stearns, kort før påske.
Som et spejl af usikkerheden var de daglige kursudsving
på finansmarkederne ligeledes meget store. Som eksempel
havde det amerikanske aktieindeks, S&P 500, daglige kurs
udsving på over 1% i mere end halvdelen af dagene i kvar
talet. Sidst, denne hyppighed forekom, var i 1938. Valuta
markederne oplevede i høj grad øget risikoaversion, idet de
populære lånevalutaer CHF og JPY styrkedes betydeligt.
Samtidig faldt USD til det laveste niveau i 35 år ovenpå
kraftige rentenedsættelser i USA og forventning om endnu
lavere renter fremover.
Den sure stemning ramte desværre også Formuepleje
selskaberne ganske betydeligt, hvilket gør kvartalet til et af
de værste i selskabernes historie.

1 3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST
Seneste 12 mdr.

Optimum

Seneste kvartal

Seneste år

CHF

5,5%

-3,6%

USD

-7,6%

-15,4%

JPY

3,5%

0,0%

Seneste kvartal

Pareto
Safe
Safe VSO*
Epikur
Penta
Merkur
LimiTTellus
Globale aktier DKK
Danske oblig.
-30% -25% -20% -15% -10%

-5%

5%

0%

10%

*) Safe VSO har endnu ikke eksisteret et år

Kilde: Formuepleje og Bloomberg

2 ”SAMMENBRUD” PÅ PENGEMARKEDET
(Euribor 1 måned)
5,0%

Euribor

4,8%

Valutabevægelser
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ECB styringsrente

Kreditkrisen

4,6%
4,4%
4,2%
4,0%
Genopblussen af
uro på pengemarkedet

3,8%
3,6%
3,4%
3,2%

Forværret vækstbillede for 2008
I løbet af 1. kvartal er væksten i amerikansk økonomi gået
kraftigt tilbage, og balancerer sandsynligvis på kanten af
recession.
Ligeledes er der begyndende tegn på aktivitetsnedgang i
europæisk økonomi, og samlet set ser det globale vækst
billede noget mere dystert og mudret ud ved indgangen til
2. kvartal end for blot få måneder siden.
Samtidig bør man dog hæfte sig ved, at høje priser på
olie samt en række øvrige råvarer afspejler et højt aktivitets
niveau og ikke umiddelbart en verdensøkonomi på vej i
markant afmatning.
I vores optik har aktiemarkederne i stort omfang taget
højde for kraftig tilbagegang i virksomhedernes indtjening. Vi
mener derfor, at prisfastsættelsen af aktier generelt er at
traktiv - både absolut og relativt. Derfor har vi mange ak
tier.
Vores tilgang til obligationsinvesteringerne vil – som i
starten af året - være præget af en vis forsigtighed, ligesom
vi nøje vil tage stilling til valutafinansieringen, som ved
indgangen af kvartalet hovedsageligt består af CHF. På de
følgende sider kan De se dette uddybet.

3,0%
Jan. 07

Apr. 07

Jul. 07

Okt.07

Jan. 08

Apr. 08

Kilde: Bloomberg

Note: Normalt vil 1. md. pengemarkedsrenter ligge 0,15% point højere end
styringsrenten fra ECB. Dette forhold brød sammen 1. juli 2007.

Budgetforventninger pr. april 2008
Pro anno afkast
Aktier

10%

Obligationer

4,5%

Valuta: kursbevægelser
og lånerenter (=omk.)

3,0%

Strategi:
Aktier
Obligationer
Valutafinansieringen

Maksimal udnyttelse af risikorammer
Lav varighed
CHF primær valuta med taktisk EUR-andel.
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Synlig vækst i en usikker verden
Trods de faldende aktiekurser er der stadig områder, hvor den
fremtidige vækst er til at få øje på. Serviceselskaber indenfor
olieindustrien er et af dem.
af Anders Lund Larsen, analytiker, Formuepleje A/S

Usikkerheden omkring de makroøko
nomiske fremtidsudsigter er større end
set længe, og indtjeningsestimaterne
bliver fortsat nedjusteret. Som hårdt
prøvet aktieinvestor kan det i disse
tider være svært at se, hvorfor man
overhovedet skal investere i aktier.
Svaret er, at for mange aktier er de
dystre fremtidsudsigter allerede af
spejlet i prisen i dag. Udfordringen som
investor er at finde de virksomheder,
hvor det alligevel ikke kommer til at gå
så skidt, som de aktuelle kursniveauer
tilsiger.
Ingen går ram forbi
Under en aktiekrise, som den vi nu
er vidner til, går ingen selskaber ram
forbi. Fundamentale dyder som værdi
ansættelse tilsidesættes og fokus flyt
tes udelukkende til nedbringelse af
risiko. Aktier er per definition en risika
bel aktivklasse, og derfor sælges der
ud fra alle hylder, når risikoaversionen
stiger. Uagtet, at ikke alle selskaber
påvirkes ens af den aktuelle kredit
krise. Som vi beskrev i sidste Formue
magasin, mener vi fortsat, at der fin
des en række sektorer med udsigt til en
fornuftig fremtidig indtjeningsvækst.
Selskaber, som lever af at servicere
olieproducenterne, er et af de områder,
hvor sigtbarheden omkring den fremti
dige vækst er ganske høj.
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Magtbalancen skifter
Mens olieindustriens ubestridte konger
tidligere var de store internationale
olieselskaber som BP og Shell, er
magtbalancen i dag flyttet over til de
servicerende underleverandører. Olie
producenterne har groft sagt outsour
cet alle andre funktioner end lige at
drive produktionen fra eksisterende
felter. Derfor ligger kernekompetencer
såsom seismiske undersøgelser, prø
veboringer, stimulering af modne felter
etc. i dag hos separate olie-service
selskaber. Disse selskaber sidder der
med på den afgørende viden og de
teknologiske kompetencer, som olie
producenterne skal bruge for fortsat at
kunne udbygge produktionen, og der
med er de blevet hele sektorens livs
nerve for fremtidige vækst.
Den enes død er den andens brød
Udfordringerne for de internationale
olieselskaber er mange. Dels kæmper
de med, at størstedelen af den eksiste
rende produktion kommer fra ældre
felter, som har et naturligt årligt fald
på knap 5%. For at forsøge at opret
holde produktionen fra disse felter skal
brøndene i stigende grad stimuleres,
hvilket giver mere arbejde til serviceselskaberne.
Derudover kæmper olieproducen
terne med at erstatte den eksisterende

produktion. Fundet af nye reserver har
mere end svært ved at holde trit med
produktionen, og dermed eroderes de
fremtidige muligheder for vækst. Som
en konsekvens heraf har olieproducen
terne på det seneste øget deres bud
getter for ny efterforskning med mere
end 20%, hvilket giver service-selska
berne kronede dage på tværs af hele
værdikæden.
Olieproducenterne presses yderli
gere af, at det gennemsnitlige fund pr.
boret oliebrønd bliver mindre og min
dre, ligesom efterforskningen og de
efterfølgende produktionsforhold bliver
mere og mere krævende. Dermed
stiger enhedsomkostningerne, hvilket
betyder, at olieproducenterne får færre
serviceydelser for den samme sum
penge. Igen er olieproducenternes pro
blemer positivt for leverandørerne af
serviceydelserne.
Reserverne svinder
Den største udfordring for de interna
tionale olieproducenter er imidlertid
adgangen til nye reserver. Gennem de
seneste 25 år har OECD landenes an
del af verdens oliereserver været støt
faldende (se figur 1) – og der er intet
tegn på, at tendensen vender.
Mere end 3/4 af verdens oliereser
ver ligger i dag i hænderne på OPEC,
og de statskontrollerede olieselskaber i

MARK E D E R AKT I E R

disse lande er dermed blevet en bety
delig magtfaktor. Læg dertil de stats
kontrollerede olieselskaber i Kina, Rus
land, Brasilien og Mexico og billedet af
en olieindustri domineret af statslige
selskaber er intakt.
Konsekvensen er, at det bliver sta
dig sværere for de store internationale
(vestlige) olieproducenter at skabe
vækst i fremtiden, da adgangen til nye
lettilgængelige reserver er forholdsvis
begrænset. Væksten må ske via sam
arbejder med statslige selskaber, og
her er det sidstnævnte, som har fat i
den lange ende. Vi har allerede set
resultatet, nemlig højere skatter eller
øget andel af produktionen til staterne,
som også vil have del i gevinsterne ved
de høje oliepriser.
Investeringsmæssigt betyder disse
tendenser, at vi trods den høje oliepris
ikke er voldsomt positive på de store

internationale olieselskaber. Fremtids
udsigterne er derimod noget lysere for
statskontrollerede Petrobras fra Bra
silien og Petrochina fra Kina – begge
selskaber, vi investerer i.

1 OECD-LANDENES ANDEL
AF VERDENS OLIERESERVER
20%
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Kilde: BP Statistical Review of World Energy 2007
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Og vinderen er…
De helt store vindere bliver imidlertid
serviceselskaberne. De beskrevne ten
denser i retning af øget efterforskning
og øget service betyder, at servicesel
skaberne over de kommende år vil
opleve overnormal høj vækst. Nu er et
godt selskab med solide fremtidsud
sigter jo ikke nødvendigvis det samme
som en god aktie, da det altafgørende
filter altid er værdiansættelsen. Dvs.
om den fremtidige vækst allerede er
afspejlet i kursen. Men ovenpå de
seneste måneders markante kursfald
er der for en del af serviceselskaberne
opstået store diskrepanser mellem den
realistiske fremtidige vækst og den
vækst, som er afspejlet i dagens kur
ser. Derfor er Formueplejeselskabernes
aktieeksponering indenfor energisek
toren i høj grad rettet mod servicesel
skaberne.
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Spændt til bristepunktet
Kreditkrisen betyder, at danske realkreditobligationer
handler på store renteforskelle i forhold til statsobligationer.
Denne forskel forventes at blive mindre – til fordel for
Formueplejeselskabernes obligationsporteføljer.

af Rene Rømer, analytiker, Formuepleje A/S

2008 har indtil nu været et udford
rende år for hovedparten af obliga
tionsinvestorerne. I takt med, at det
overordnede økonomiske billede for
værredes i løbet af 1. kvartal 2008
kulminerende med den amerikanske
investeringsbank Bear Stearns næsten
konkurs, er alt med et element af kre
ditrisiko blevet solgt. Årsagen er en
kombination af markant øget risiko
aversion blandt markedsdeltagerne og
tvangssalg hos investorer i bekneb for
kapital. Desværre falder det danske
obligationsmarked ind under oven
nævnte kreditrisiko-kategori blandt
investorerne.
Revet med af strømmen
Mens både danske stats- og realkreditobligationer virkede forholdsvis
immune under kredituroen i 2. halvår
2007, ændrede billedet sig i 2008.
Det forgangne kvartal viste nemlig
med al tydelighed, at når uroen er på
sit højeste, findes der kun to sikre
havne i obligationsmarkederne: Ameri
kanske og tyske statsobligationer. Alt
andet bliver revet med af strømmen.
To eksempler herpå er vist i figur 1.
Den orange kurve viser, at i løbet af
blot én måned sprang forskellen mel
lem renten på en tysk og en dansk
10-årig statsobligation hele 0,16%
-point, hvilket er en udvikling, der også
kunne ses på eksempelvis franske
statsobligationer. Kursmæssigt bety
der denne renteudvidelse mere end 1%
relativ lavere dansk kurs.
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På tilsvarende vis viser den bordeaux
kurve hvordan en dansk 5% 2038
realkreditobligation har tabt i forhold
til den danske statsobligationsrente.
I samme periode som nævnt ovenfor
tabte 5-38’erne 0,13%-point (options
justeret) til statsrenten, hvilket også
svarer til lidt over 1% på kursen.
Indvirkning på Formuepleje
I Formueplejeselskaberne består obli
gationsporteføljerne i øjeblikket ude
lukkende af danske realkreditobliga
tioner. Og selv om langt fra alle
realkreditobligationer har tabt lige så
meget som 5-38’eren (i forhold til en
statsobligation), har porteføljerne lidt
under denne udvikling.
På samme vis er porteføljerne ble
vet ramt af de tyske statsobligationers
relative bedre kursudvikling. For at
styre renterisikoen på vores porteføljer
har vi nemlig i perioden haft solgt futu
res på tyske statsobligationer.
Frem og tilbage
Hos Formuepleje føler vi os overbeviste om, at ovennævnte spændudvidelser bl.a. har været udtryk for
en overreaktion fra markedsdeltagerne
- sandsynligvis hjulpet på vej af så
kaldte tvangssalg, hvor papirer er ble
vet solgt på foranledning af fx banker
eller andre kreditorer. Vi har da også i
kvartalets løb set indtil flere meget
store hedgefonde lukke og tvangsrealisere porteføljen. Derfor er vi over
beviste om, at realkreditobligationerne

kommer til at vinde det tabte hjem
igen, og at investorernes overnormale
forkærlighed for tyske statsobligatio
ner vil svinde.
Konklusion
Formueplejeselskabernes obligations
porteføljer vil derfor fortsat udeluk
kende bestå af danske realkreditob
ligationer, og afdækningen af rente
risikoen vil fortsat ske ved hjælp af
statsobligationer. Fremadrettet forven
ter vi moderat stigende renter, hvilket
bl.a. skyldes den nuværende lave real
rente. Derfor holdes renterisikoen i
porteføljerne på et lavt niveau.

1 RENTESPÆND
Forskel mellem
dank 10-årig statsrente
og tysk 10-årig
statsrente

Renteforskel
(optionsjusteret)
mellem 5% 2038
fra Nykredit og
statsrentekurven
(højre akse)

0,30%

0,80%
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Kilde: Bloomberg, Nordea Analytics
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Hvad er risikoforholdet?
Schweizerfrancen er blevet styrket meget hurtigt.
Dette skyldes investorernes øgede frygt for risiko.
Fremadrettet tror vi, valutaen vil svækkes i takt med,
at investorernes forhold til risiko normaliseres.

af Rene Rømer, analytiker, Formuepleje A/S

I forsommeren 2007 forlod de gearede
Formueplejeselskaber schweizerfran
cen (CHF) som lånevaluta og gik i ste
det over til udelukkende at have lån i
euro. Alt andet lige betød dette en
højere rente på lånene. Men argumen
tationen bag handlingen var, at inves
torernes afslappede forhold til risiko
havde resulteret i en uhørt høj grad af
anvendelse af carry-trades – det at låne
i lavrentevalutaer som f.eks. CHF og
placere pengene i højtforrentede pro
dukter. De mange lån i CHF (i praksis
sælges den valuta, der lånes) havde
presset kursen meget langt ned, og
vi frygtede, at kursen pludselig ville
styrkes markant.
For tidligt ude i 2007…
Vi ved nu, at vi dengang forlod CHF for
tidligt i forhold til det optimale tids
punkt. Men vi ved også, at den valgte
strategi var langt bedre end at forblive
i CHF igennem hele perioden. Som alle
sikkert er klar over, ændredes mar
kedsdeltagernes forhold til risiko sig
markant i løbet af 2. halvår 2007 og i
1. kvartal 2008. Fra at være meget
afslappede omkring risiko i 1. halvår
2007 til i denne periode at være
næsten hysterisk bange for at påtage
sig risiko.

valuta. Denne gang var argumentet
bl.a., at den kraftige styrkelse af CHF
er sket på baggrund af en overreaktion
fra markedsdeltagerne, der simpelthen
er blevet for bange for risiko. At kursen
på CHF p.t. er drevet af holdningen til
risiko er eksemplificeret i figuren, hvor
det er tydeligt, at der en klar sammen
hæng mellem udviklingen på aktie
markedet og kursen på CHF. Når
investorerne bliver yderligere bange,
sælges aktier og CHF købes – mens
det modsatte er tilfældet, når frygten
aftager.
Vi står efterfølgende i en situation,
hvor det er tydeligt, at det havde været
fordelagtigt, hvis vi havde ventet med
vores første omlægninger tilbage til
CHF. Vi har nemlig i kvartalet set CHF
helt oppe i 4,82 i forhold til DKK. Et
spring på over 4% på kun 3 uger. No
get vi inden for de seneste 10 år ellers
kun har oplevet omkring terrorangre
bene 11. september 2001. Sådanne
spring har selvsagt en markant indfly-

delse på Formueplejeselskabernes
kurser, specielt i de selskaber, der har
den højeste gearing, hvilket bestemt
har været tydeligt i 1. kvartal. Som
en tommelfingerregel kan man, hvis
lånene er foretaget 100% i CHF, gange
den procentvise ændring i CHF-kursen
med det specifikke Formueplejesel
skabs gearing for at finde den procent
vise ændring i Formueplejeselskabets
indre værdi som følge af valutakurs
ændringer. Er gearingen 2, betyder en
styrkelse af CHF på 1% i forhold til
DKK alt andet lige en direkte påvirk
ning af selskabets indre værdi på -2%.
Fremadrettet
Hos Formuepleje forventer vi, at mar
kederne falder lidt mere til ro, hvilket
bør medføre en svækkelse af CHF.
Strategien fremadrettet er derfor den,
at vi fortsat vil have tæt på 100% af
låneporteføljerne i CHF. Vores mission
er nemlig, at sikre den laveste risiko
vægtede lånerente over tid.

1 RENTESPÆND
Kurs, DAX-indekset (tyske aktier)

Kurs CHF/DKK omvendt skala (højre akse)
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…og for tidligt inde i 2008
Og her er vi ved kernen i forhold til For
mueplejeselskabernes valutastrategi:
Vi valgte nemlig tidligt i 1. kvartal
2008, at gå tilbage til CHF som låne
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Den mørkeste tid
Vi har i Formuepleje undervurderet risikoen for en nedsmeltning af det
finansielle system som en udløber af subprimekrisen.
af Søren Astrup, investeringschef, partner, Formuepleje A/S

Faktum er, at subprime-krisen nu har varet 10
måneder, hvilket er noget længere end den
gennemsnitlige varighed af finanskriser på 4,8
måneder.
Det nye og ganske alvorlige ved subprimekrisen er, at den har ledt til et egentligt sam
menbrud af det finansielle system. Lånemarke
det fungerer ikke bankerne imellem, og tilliden
til banksystemet fungerer ikke. Dette blev der
sat en tyk streg under i ugen op til påske,
hvor USAs femtestørste investeringsbank, Bear
Stearns, måtte lade sig ”støtteopkøbe”, fordi
kunder og en række ”samarbejdspartnere” trak
deres penge ud (se figur 1).
Nedturen for Bear Stearns har naturligt nok
fået markederne til at spekulere på, hvem der
bliver den næste bank til at gå ned. Dermed er
tilliden i banksystemet fuldstændig væk, og
vi er havnet i en mareridtsagtig situation for det
finansielle system. At krisen dertil tager sit ud
spring og udspiller sig på verdens største finans
marked, betyder desuden, at det for investorer
verden over opleves som en horribel situation
med store kurstab til følge.
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10. marts 2008:
” bear Stearns’ balance, likviditet og kapital
er stærk... Der er absolut INGEN SAND
HED i de rygter om likviditetsproblemer
som idag cirkulerer i markederne.”
Alan D. Schwartz,
Adm. Direktør, Bear Stearns

ART I K L E R

”Men aktier er jo billige…”
Lyder det hult?
Vi har gennem hele denne uro ikke ment, at det var aktie
markedet, som skulle ”straffes”, primært fordi det var på et
voldsomt overvurderet kredit- og rentemarked, de værste
skævheder lå.
Situationen adskiller sig dermed markant fra ”Bear” mar
kedet i 1999-2002, hvor vi reducerede vores aktieekspone
ring, fordi det var på et voldsomt overvurderet aktiemarked,
at de værste skævheder lå (se figur 2).

3 NORMALFORDELING OG FEDE HALER
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Netop fordi aktierne var og er billige, har vi nu holdt fast i vo
res aktieeksponering. Når vi så betragter afkastet de senere
måneder, kan alle med bakspejlet i hånden se, at selv når
aktier er billige, kan det ikke udelukkes, at de bliver endnu
billigere. Skal status gøres op på de sidste 6 måneder, lyder
dommen fra visse sider: Markedet har altid ret! Formuepleje
har taget fejl!
De fede haler
Og nej – vi er absolut hverken stolte eller tilfredse med
afkastudviklingen her, hvor vi står i dag.
Men vi er i en situation på finansmarkederne, der må
betegnes som en alvorlig krise, hvor risikoaversionen blandt
markedsaktørerne sætter nye rekorder på alle former for
finansielle aktiver.
Statistikere plejer at beskrive den slags ekstreme begi
venheder som fede haler. Forklaringen er, at mens afkast på
finansmarkeder ”normalt” følger den statistiske fordeling,
som kaldes normalfordelingen, så opstår der af og til situa
tioner, hvor enten meget negative eller meget positive afkast
pludselig bliver overrepræsenteret i den statistiske fordeling
(se figur 3).

Forklaringen på eksistensen af de fede haler er basalt set
den, at investorernes beslutninger på markederne ikke altid
er fuldstændigt uafhængige eller logiske. Ved ekstreme stig
ninger i et marked opstår der ofte en stemning af grådighed,
hvor alle køber – uden at spørge om prisen. Det modsatte gør
sig gældende i et kraftigt faldende marked, hvor investorerne
rammes af panik og sælger, enten fordi de er tvunget af ban
ken, eller fordi tabene er for smertelige at se på, og frygten
får overtaget. Alle sælger – men ingen spørger om prisen.
De negative fede haler har vi desværre oplevet før i
Formuepleje, og Formueplejeselskaberne har lidt tab og fået
skrammer hver gang, fordi den positive samvariations
egenskab mellem det at have aktier, obligationer og valuta i
porteføljerne midlertidigt forsvinder, når alle trykker på
”sælg”-knappen.
Men selv når det ser sortest ud, bør det være klart for
enhver, at disse fede haler ikke er en normalsituation, som
varer ved. Som nævnt har vi været der før, og vi har navigeret
i det med et fornuftigt resultat efterfølgende. Over tid har
konceptet og forvaltningen endog vist sin styrke ved, at der
er langt langt flere positive afkastperioder end negative
(se figur 4).
4 12 MD. RULLENDE AFKAST, SAFE 1995-2008
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Løgn, forbandet løgn, og statistik
Statistiske halmstrå og undskyldninger i den situation vi står
i nu, hjælper ingen hårdtprøvet investor. Men det forklarer
nogle af de voldsomme daglige kursudsving, vi har været
vidner til på markederne i 2008. Og frem for alt, så forklarer
det, at uroen ikke vil fortsætte i al evighed. Statistisk set kan
det ikke lade sig gøre.
Uroen og bølgerne af tvangssalg har også bevirket, at der
er opstået en række skævheder på finansmarkederne, som
enhver investor bør vise opmærksomhed.

1
P/E- niveauerne er ikke set lavere siden 1991. Nogle vil nok
mene, at det kan man ikke stole på, fordi indtjeningen jo skal
falde, når USAs økonomi går i recession. Og jo, når barome
teret står på recession, betyder det alt andet lige faldende
indtjening.
I de sidste to recessioner var faldet i indtjeningen hen
holdsvis 33% og 35% fra top til bund.
Den gennemsnitlige P/E de sidste 25 år er 15,8 målt på
den faktiske indtjening for europæiske aktier, og med en
faktisk P/E på 11 er der priset et indtjeningsfald på 30% ind
i aktierne.
Dermed har markederne allerede indpriset konsekven
serne af en recession mellem 86% (30/35) og 91%
(30/33).
For 2008 er konsensusforventningen til indtjeningen,
at den skal stige svagt, således at P/E-niveuet for de 500
største aktier i EU vil ligge på 10,3. I forhold til det historiske
gennemsnit de sidste 25 år, er der således allerede taget
højde for et fald i indtjeningen på 35% i 2008!

2
På kreditmarkederne prisfastsættes virksomhedsobligationer
også med frygten som inputparameter.
Blandt de selskaber, som har de højeste ”kreditkarakter”
– såkaldt ”Investment Grade” papirer, prisfastsætter mar
kedet nu sandsynligheden for konkurs til 27% indenfor
de næste 10 år i USA. Det historiske gennemsnit ligger
under 5%!
Blandt de 500 største selskaber i USA er 360 ratede som
”Investment Grade”. Markedet ”priser” altså ind, at 97 af de
største og højest ratede virksomheder i USA går konkurs de
næste 10 år! Hertil kommer naturligvis alle de lavere ratede
virksomheder, hvor markedets implicitte konkursrisiko er
endnu større!

Formuemagasin 2. kvartal 2008

3
Udbytteafkast overstiger den risikofri rente. Købte man i
starten af marts en aktie i Danske Bank, fik man kort tid
efter udbetalt 8,50 kr. i udbytte. Med en børskurs på ca.
175 kr. er det direkte afkast dermed 4,8% .
At udbytteafkastet generelt er højt gælder ikke kun ud
valgte bankaktier. Blandt de 50 største aktier i Europa ligger
udbytteafkastet nu på 4,2% og overstiger dermed renten på
en tysk 10-årig statsobligation.
Dette er ikke set i nyere tid.

4
Risikopræmien for at investere i aktier er på det højeste i
nyere tid. Risikopræmien beskriver det merafkast, investor
kan forvente ved at investere i aktier frem for det risikofri
alternativ, som typisk er en statsobligation. Denne risiko
præmie er p.t. på mellem 7%-9% alt afhængig af, om man
betragter amerikanske eller europæiske aktier. Omkring år
2000 lå denne risikopræmie omkring 2%. Mange købte
dengang aktier. I dag er der ingen købere.

5
Rentemarkederne viser ligeledes tegn på frygt og usikker
hed. Realrenter i både EU og USA er meget lave, hvis ikke
negative, og 2-årige amerikanske renter har befundet sig på
niveauer, der ikke er set siden 1950’erne.
”Alle” investorer flygter over til statsobligationer, hvor
Tyskland er det foretrukne for europæiske investorer. Selv
danske statsobligationer kan ikke følge med kursstigningerne på de tyske, fordi Danmark i denne situation bliver
betragtet som et lille illikvidt randmarked. Danske realkreditobligationer er ligeledes ramt af dette, og sat i skamme
krogen, fordi alle frygter for kredit- og likviditetsrisiko. Med
200 år på bagen uden en eneste konkurs blandt danske ud
stedende realkreditinstitutter er det svært at argumentere
for, at kreditrisikoen er øget betydeligt de seneste 6 måne
der. Men markedet har jo altid ret…
Markedet ”fortæller” også, at:
• I marts steg omfanget af insiderkøb ganske betragteligt.
	Dvs. aktieselskabernes egne direktører, ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer har travlt med at købe
aktier i de selskaber, hvor de besidder intern viden.
• Kontantandelen blandt professionelle investorer er på
det højeste niveau siden 2003. Dvs. mange af de ”nye”
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The darkest hour is just before dawn
Engelsk talemåde

pensionsindskud fra årets start er endnu ikke investeret i
markedet. Med lave eller negative realrenter skal disse
penge næppe i obligationsmarkedet, men derimod før
eller senere placeres i aktiemarkedet.
Hvor er bunden?
De daglige kursudsving er stadig meget høje, hvilket er et
spejl af, at frygten fuldstændig har overtaget markederne.
Historisk har det vist sig, at når udsvingene er størst og mar
kederne er i panik, så kan den langsigtede investor gøre en
god investering. Problemet er naturligvis bare, at det kan
være, uroen skal vare ved et stykke tid endnu, og så bliver
det jo endnu billigere!
Ingen kan sige hvorvidt bunden er nået og uroen vil
fortage sig herfra. Men sammenlignet med tidligere tiders
uroligheder kan det konstateres, at 3 ting normalt skal være
opfyldt for at markedet vender.
1) Vi skal have været igennem en periode med tvangssalg,
hvilket vi har været.
2) Aktiemarkedsvalueringen skal se fornuftig ud, hvilket er
tilfældet udfra vores vurdering.
3) Markedet skal have en såkaldt ”trigger” eller undskyldning
for at vende den negative stemning. I 2003 var triggeren
Irak-krigen.

I 2008 kan triggeren meget vel tænke sig at være kollapset
af Bear Stearns og deraf følgende lovgivning og hjælpe
pakker. Et yderligere kollaps af denne kaliber, hvor tilliden
til den vestlige civilisations bankvæsen fuldstændig vil
forsvinde, tåler næppe en gentagelse. Det er både central
bankdirektører og politikere sandsynligvis fuldstændig klar
over og enige i.
Selvom omkostningerne af subprimekrisen endnu ikke
er gjort op, vil den uden tvivl gå over i historien og blive
sammenlignet med tidligere episoder, hvor det finansielle
system er brudt sammen.
Én fællesnævner for disse kriser er, at de har kostet inve
storerne rigtig mange penge. En anden er, at kriserne har
været kendetegnede ved lovindgreb og i de fleste tilfælde
fornuftig centralbankstyring. Alle gange, hvor det er kommet
så vidt, at lovgiverne har reguleret bankvæsenet for at løse
de alvorlige kriser, har aktiemarkederne kvitteret med bety
delige kursstigninger.
Og præcis fordi aktievalueringen er attraktiv, også når der
tages højde for afmatning og mulig recession, står vi ikke
overfor en gentagelse af årene 2000-2003, hvor aktiemar
kedsrisiko var noget, man skulle undgå. Tværtimod vil det
ikke undre mig, hvis vi har været igennem den mørkeste tid.

Sammenbrud i det finansielle system
Tid

Omkostninger
(Mia USD)/% BNP

Indgreb

Aktieafkast efter lovindgreb*

3 md.

6 md.

12 md.

1,1

2,0%

Emergency Banking Act (mar. 1933)

80%

53%

72%

1986-1995

175

3,0%

Resolution Trust Corporation (aug. 1990)

2,4%

14%

23%

1992-1993

9,2

3,6%

Statsgaranti (sep. 1992)

34%

43%

88%

Japansk Bankkrise

1990-1999

600

13,0%

Lov om Finansiel Revitalisering
(okt. 1998)

7%

23%

32%

Subprime krise/Finansiel
nedsmeltning

2007-

295**

2,2%

Finanspakke.
Nye tiltag fra FED, Lovgivning?

?

?

?

30%

33%

53%

Den store depression

1930’erne

Savings and Loans
Svensk Bankkrise

Gennemsnit
*	Aktieafkast målt på de respektive markeder
** Pr. 3. april er offentliggjort tab på 232 mia. USD.
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Er virkeligheden virkelig?
Der er faktisk værdi bag fondskoderne.
Det glemmer markedet ofte i turbulente tider.
af Nicolai Borcher Hansen, seniorkapitalforvalter, Formuepleje A/S
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Realkreditten konkurstruet?
På linje med boligmarkeder verden over mærker
det danske også krisen. Et rekordstort antal bo
liger er til salg, og ejendomspriserne er på lands
plan faldet i omegnen af 5-10%. Association til

1 REALKREDIT MERRENTE
vs. stat 10 år (dk)

95

1

det amerikanske boligmarked, og ikke mindst
deres boliglån, har også haft sin indvirkning på
det danske realkreditmarked.

94

Finansmarkedet ligger i ruiner og atter toner en
”finansekspert” frem for at berette om, hvorfor
de finansielle markeder er i ubalance, og hvorfor
man fortsat må forvente voldsomme udsving på
børserne verden over.
Men spørgsmålet er, om det overhovedet er
muligt at opstille en kompleks og dynamisk ver
den i form af en objektiv algoritme.
Kontrasten til finansanalytikerens budskab
kunne med rette findes hos dem, der til daglig
mærker konsekvenserne af den økonomiske
konkjunktur. Nemlig håndværkeren, den familie
drevne industrivirksomhed eller den nystartede
iværksættervirksomhed.
I denne artikel vil vi centrere om fem forhold,
som vi vurderer med rette eller urette præger
den tid, vi lever i. Ligeledes vil vi beskæftige os
med nogle af de misforståelser, der i usikre ti
der, får skabt sit eget liv. Alt sammen i håbet om
at skabe flere nuancer i opfattelsen af investe
ringer i turbulente tider.

Kilde: Bloomberg og Formuepleje

Rentespændet mellem realkreditobligationer og
den 10-årig danske statsobligation er steget, og
prisstiller-faciliteten (market maker) har været
midlertidig lukket.
Men er denne frygt berettiget, eller har et
nervøst finanssystem skabt en ”ny” virkelighed?
Med en gennemsnitlig realkreditbelåning af det
danske ejendomsmarked på blot 53%1 tyder
meget på, at et hypersensitivt finansmarked har
valgt at sælge først og regne bagefter.
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Med en gennemsnitlig realkreditbelåning
af det danske ejendomsmarked på blot
53% tyder meget på, at et hypersensitivt
finansmarked har valgt at sælge først og
regne bagefter.

Dette er ikke anderledes end tidligere. Vi så det i 1994, hvor
lande som Italien og Sverige var i voldsomme problemer.
Også Danmark blev ramt, med to offentlige redningsaktioner
af Varde Bank og Himmerlandsbanken. I 1998-1999 hvor
Asien- og Ruslandskrisen og efterfølgende kollapset af
hedgefonden, Long Term Capital Management, sendte døn
ninger gennem det finansielle system. Og endelig i forbin
delse med IT-krakket i 2000. Alle gange har vi efterfølgende
set en normalisering af rentespændet, når investorerne har
sundet sig og atter er vendt tilbage til det, der af nogle
kaldes for verdens sikreste realkreditmarked.

2 FAKTISK KURS VS. FUNDAMENTAL KURS
S&P 500 (trailing 12 md.)
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Kilde: Bloomberg og Formuepleje

Aktiemarked: Hysteri eller fundamentale værdier
Aktiemarkedets himmelflugt og det efterfølgende fald
leder tankerne hen på Ikaros, der kom for tæt på solen, og
efterfølgende styrtede til jorden med brændte vinger.
I kølvandet på store kursstigninger efterfulgt af kursfald
opstår der altid diskussioner om, hvorvidt krakket ikke var
evident for alle. Billedet i medierne bliver hurtigt, at turbu
lensen har været skabt af kyniske spekulanter på jagt efter
en hurtig profit.
Sandheden er dog mere nuanceret end som så. Skeler vi
til de finansielle lærebøger, ved vi, at markedet på kort sigt
er præget af ”random walk”. Det vil sige, at den næste kurs
bevægelse er tilfældig. På langt sigt forholder det sig ander
ledes. Betragtes perioden for det amerikanske aktiemarked
fra 1871 og frem til i dag kan indtjeningen i virksomhederne
forklare ca. 85% af udviklingen (variationen) i kursen2 .
Vi kan derfor på rimelig vis antage, at der over tid eksi
sterer en sammenhæng mellem børskursen og de funda
mentale værdier.

I den forbindelse har vi har opstillet en model for at under
søge, i hvor stor grad bevægelserne har været irrationelle.
Modellen tager afsæt i den gennemsnitlige værdiansættelse
(P/E) over de seneste 20 år, der multipliceres med den
løbende indtjening. Sammenholdes dette resultat med den
observerede kurs danner der sig et billede af et marked, der
umiddelbart ser ud til sjældent at være i ligevægt. Nogle
gange fjerner det sig fra ligevægt i korte, sommetider læn
gere, perioder – eksempelvis under IT-boblen.
Dog er det interessant, at trods den tilsyneladende tilfæl
dige kursbevægelse på kort sigt, skabes der over tid en ba
lance, således at den ”fundamentale” værdi kommer til ud
tryk i kursdannelsen.
Dette har vi oplevet gennem de seneste år, hvor stigende
indtjening har resulteret i stigende kurser. Men at et større
kursfald var under opsejling, er ikke begrundet i prisfastsæt
telsen af aktiemarkedet, dertil var indtjeningen fortsat for høj
og kursen for lav.
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Som langsigtet investor arbejder vi meget
med at synliggøre, at der faktisk eksisterer
værdier bag de fondskoder, vi investerer i.

3
Er der værdi bag fondskoden?
Som langsigtet investor arbejder vi meget med at synliggøre,
at der faktisk eksisterer værdier bag de fondskoder, vi inve
sterer i. Denne kommunikationsindsats tiltager typisk i
forbindelse med længerevarende kursfald.
Udfordringen er ikke blevet mindre af mediernes finans
nyheder, hvor kommunikationen mest centrerer sig om at
lade forkortede selskabsnavne rulle hen over skærmen med
dagens stigninger eller fald.
Væk er dermed fokus på selskabernes underliggende
dynamik. Væk er tanken om, at der bag fondskoden gemmer
sig kompetente medarbejdere, fabriksanlæg og langsigtede
strategier.
Få virksomhedsledere ville drive deres virksomhed
på samme vis, som korttidsdynamikken på børsmarkedet
kommunikeres. For faktisk er værdiskabelsen blandt børsno
terede og unoterede selskaber over tid sammenlignelig.
3 EGENKAPITAL BLANDT DANSKE VIRKSOMHEDER
Egenkapitalforrentning
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Kilde: Bloomberg, NN Markedsdata og Formuepleje

Figur 3 viser egenkapitalforrentningen på henholdsvis det
danske aktieindeks, OMX København (KAX) og for 2741
små og mellemstore (SMS) unoterede selskaber med 50 til
400 medarbejdere.
I perioden er forrentningen af egenkapitalen vokset en
smule mere blandt de unoterede selskaber, men tendensen
er den samme. Værdien af disse unoterede selskaber burde
derfor alt andet lige vise samme takter som det danske
aktieindeks – hvis de altså var børsnoterede. Det vil sige
stigende værdi de seneste år. Men som aktiemarkedet ville
værdien af disse selskaber være faldet ganske betragteligt
det seneste halve år. Måske endda mere, da selskaberne i
gennemsnit er mindre og dermed mere skrøbelige. Virksom
hedsdynamikker og værdier er derfor sammenlignelige over
tid – uanset om de er børsnoterede eller unoterede.
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4
Bankkrisen kradser
I tider som disse, hvor en finanskrise har krævet en af USAs
største banker som offer (Bear Stearns), er det naturligt
at frygte, det vi for blot et år siden, ville have opfattet som
hypotetisk. Denne mentale tilstand fremkalder ubehagelige
tvangstanker. Glemt er logikken om, at der er værdier bag
fondskoderne og alle banker ikke er, som Bear Stearns.
Hongkong Shanghai Banking Corporation (HSBC) er et ek
sempel på en sådan bank. Vel er HSBC faldet i kurs det se
neste halve år, men langt fra i samme omfang som resten af
banksektoren. Investorernes frygt har især været centreret
om bankens amerikanske aktiviteter.
1H04
60%

40%

1H05
57%

43%

1H06
58%

42%

1H07
49%

51%

Trending
towards...

40%

60%

Mature economies
Kilde: HSBC company presentation

Fast growing economies

Men med aktiviteter i bl.a. Fjernøsten, Latinamerika og Rus
land fungerer det som gynger og karruseller. Og vil i frem
tiden udgøre en endnu større katalysator.
HSBC er ikke enestående. Banker verden over vil fortsat
generere indtjening. Måske ikke i samme tempo som de
seneste år, men mindre kan også gøre det, når banksektoren
er faldet 30% i kurs siden juli 2007.

5
Globaliseringens berigelse
Som det fremgår af ovenstående figur er verden i dag
mere balanceret, og nedgang i de ”modne” økonomier redu
cerer ikke nødvendigvis ambitionsniveauet hos morgenda
gens økonomiske supermagter.
Den kinesiske økonomi er i høj vækst og vil uundgåeligt
være det i mange år. Det skaber mange muligheder for virk
somheder verden over. Skal elektricitetsforsyningen kunne
følge trit med den økonomiske udvikling, kræver det en
fordobling af kapaciteten over de næste fem år.
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Kilde: Bloomberg, ABN AMRO og Formuepleje

Det er det, som afspejler sig i store globale selskaber
som Siemens, ABB, General Electric, Alstom, Caterpillar
etc. Markedet for industrielle produkter har sjældent været
bedre for disse virksomheder – siger de selv.
Alligevel har flere af disse selskaber måtte sande, at
finanskriser sjældent diskriminerer.
Er virkeligheden så virkelig?
Den finansielle verden er fyldt med paradokser. Finans
markedets opfattelse af virkeligheden kan være ganske
anderledes end opfattelsen i den brede befolkning.
Det, vi oplever i disse tider med voldsom turbulens på
tværs af den finansielle verden er langt hen ad vejen ”virke
ligheden”. Krisen i den amerikanske økonomi er reel. Bolig
markedet er i mange områder udfordret. Og det er vanskeligt
at se, at økonomien i blandt andet Danmark kan blive meget
bedre.
Som investor er det dog vigtigt at sande, at ikke alle
områder er udfordret på samme tid og på samme vis. Som
bekendt diskriminerer finansmarkedet ikke i turbulente tider,
men det er ikke ensbetydende med, at den underliggende
værdi forsvinder.

1): RD’s opgørelser af egne serier tages som proxy for markedet som helhed.
2): http://formuepleje.dk/graphics/User/PDF/Formuespot_13.08.2004_JAL.pdf
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Formuerådgiverens
centrale spørgsmål

Bag enhver vellykket investering ligger en indledende fase, hvor investor får
dannet et overblik over sin økonomiske situation.
af Anders Bjørnager, Formuerådgiver, Formuepleje A/S

sætte tid til at stille en række spørgsmål, vi
kunne kalde formuerådgiverens hvem, hvad og
hvor. I mange tilfælde er der tale om langtids
planlægning, hvor man tilrettelægger formue
strukturen ud fra ønsker og behov mange år ud
i fremtiden.

Overblikket over den aktuelle økonomiske situ
ation giver, sammen med ønsker og behov for
fremtiden, mulighed for planlægning og optime
ring af formuen. En analyse af formuesammen
sætningen tager sit udgangspunkt i investors
individuelle karakteristika. Det er vigtigt at af

HVAD

HVOR

Investor/ægtefælle
Børn
Virksomhed

Aktier
Obligationer
Kontant
Ejendomme/grunde
Hedgefonde m.v.

Frie midler
Pension
Virksomhedsordninger
Selskab
Fond

>

HVEM

Risiko
Investeringshorisont
Likviditetskrav
Skat
Aktiv/Passiv investor

Hvem investerer?
Der er stor forskel på investorers familiemæs
sige situation, skattemiljø, sammensætning af
indkomst- og formueforhold samt forsikringer i
tilfælde af f.eks invaliditet og dødsfald.
Hvilken livsfase – opsparingsfasen, pleje
fasen eller nedsparingsfasen – er der tale om og
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>

>

Op- og nedsparing
Arv og testamente
Forsikringsordninger
Generationsskifte

Afkast efter skat
Hæverækkefølge

hvordan skal formuen fordeles i forhold til nu
tidige og fremtidige ønsker og behov for investor
og dennes familie?
Selvom det kan virke som uaktuelt er det vig
tigt at forholde sig den økonomiske situation,
der måtte opstå, hvis investor eller dennes æg
tefælle bliver uarbejdsdygtig eller dør. Har man
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sikret sin familie økonomisk og hvem og hvor meget arves?
Den nye arvelov åbner op for en række nye muligheder. Det
kræver, at der etableres et testamente, hvor den forøgede
fleksibilitet i forbindelse med arv kan komme ægtefælle,
samlevende, børn og øvrige til gode. Testamentet giver mu
lighed for en planlagt og styret fordeling af formuen frem for
arvelovens standardløsning.
I forbindelse med generationsskifte af virksomheder kan
det føles som planlægning langt ude i fremtiden, men det er
vigtigt at begynde tidligt, da der typisk kan gå 3-5 år før den
optimale løsning er på plads.
Hvad skal der investeres i?
Afkast og risiko hænger sammen. Valget mellem de forskel
lige investeringsmuligheder kan ikke ske uden en afklaring af
det meget essentielle spørgsmål: Hvad er min risikoprofil?
Det er et af de vigtigste spørgsmål, som desværre i mange
tilfælde ignoreres, overlades til kapitalforvalteren/investe
ringsrådgiveren eller katagoriseres som lav, mellem eller høj
uden angivelse af, hvad det reelt betyder1. Udfordringen er,
at mange investorer først definerer risikoprofilen, når risikoen
manifesterer sig og herefter erkender, at de hverken mentalt
eller økonomisk kan fortsætte. Dette sker typisk, når tabet
på investeringen er størst!
Når risikoprofilen defineres, er det vigtigt at inddrage en
for mange investorer vigtig post nemlig værdien af de frem
tidige arbejdsindkomster kaldet human kapital. Den humane
kapital er for mange specielt unge mennesker det væsentlig
ste aktiv, som typisk er udeladt i den traditionelle formue-
rådgivning, der alene ser på kundens finansielle formue. For
ventes de fremtidige arbejdsindkomster at minde om en
obligationen eller en aktie, vil i det omfang arbejdsindkom
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sten samvarierer med de finansielle aktiver/passiver, give et
bedre valg af risikoprofil.
Risikoprofilen bør ses i sammenhæng med tidshorisonten
på investeringen. En lang investeringshorisont på 5-10 år
giver investor mulighed for at immunisere ugunstige delperi
oder og planlægge og realisere investeringen på et gunstigt
tidspunkt.
Aktier og ejendomme/grunde er typisk langsigtede inve
steringsobjekter, hvor investorer som har behov for løbede
afkast af deres investeringer og en kort investeringshorisont
vælger fordringer så som kontantplacering eller obligationer.
Valg mellem de forskellige aktivtyper er ikke et enteneller, men et både- og. Ved at inddrage forskellige aktiver
med en lav grad/ingen samvariation opnår man en risiko
spredning, som forbedrer forholdet mellem afkast og risiko.
Optimeringen bør rettes mod den sammensætning af
investors aktiver og passiver, som giver det største risiko
justerede afkast efter skat.
Hvor skal man investere?
Spørgsmålet om hvor man bør spare op hænger sammen
med den største omkostning ved investering, nemlig skat.
Hvilket skattemiljø er optimalt for investor i forhold til de
valgte aktiver?
En virksomhedsejer (A/S) kan vælge følgende opsparings
muligheder:
•
•
•
•

Spare op i selskabet
Udbetale udbytte og opspare op i frie midler
Udbetale løn og opspare i frie midler
Indbetale på ratepension
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EFFEKTIV Skat ved udbetaling fra Selskab
Løn:

UDBYTTE:

RATEPENSION:

< 93.400: 46%

Pension: 43%-62%

- mellemskat: 48,5%

> 93.400 < 205.200: 57,2%

Utide:

63,2%

- Topskat:

> 205.200: 58,8%

Død:

44,8%

- bundskat:

43,0%
62,3%

Incl. AMB på 8%, excl. kirkeskat. Progressionsgrænsen for mellemskat
hæves til niveau for topskat i 2009.

Hvad er der til forbrug om 20 år i forskellige skattemiljøer?

A/S

Udbytte

Løn

Pension/38%

Pension/59%

Pension/død

Oblig. 4% p.a. f. skat

745.021

571.106

522.234

1.113.244

736.177

1.077.333

Aktier 8% p.a. f. skat

1.922.645

1.243.080

1.136.702

2.126.202

1.406.037

2.057.615

Forudsætninger: Arbejdsmarkedsbidrag 8%, Selskabsskat 25%, top- og kapitalindkomst 59%, aktieindkomst
45%. Pension beskattes med 38%/59% ved død 40%. Virksomhedsejeren har tjent 1 mill. kr. før skat som
ønskes opsparet over 20 år.

Selvom der er tale om det samme aktiv (aktie
eller obligation) giver det valgte skattemiljø en
markant forskel i fremtidige forbrugsmuligheder.
•P
 ensionsmiljøet, hvor man udnytter den høje
fradragsværdi på 59% og planlægger udbeta
lingerne til 38% beskatning er kombineret med
en lagerbeskatning på 15% af afkastet meget
attraktivt.
• Opsparing i selskabsregi giver optimal mulig
hed for akkumulering (rentes rente effekten)
ved at udnytte skattefriheden på aktier ejet
over 3 år og udskyde beskatning på aktier til
udlodning fra eget selskab.
Som langsigtede investeringsobjekt vil aktier
give større fremtidige forbrugsmuligheder end
obligationer, som yderligere kan forbedres ved
at vælge det optimale skattemiljø. Inddragelse
af investors friværdi til lånefinansieret opsparing
kan under hensyntagen til risikoattitude og
skatteforhold være en mulighed. Investor har
typisk fordelt formuen i forskellige skattemiljøer.
Når nedsparingsfasen påbegyndes skal det prio
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riteres, hvilken opsparing, der skal anvendes
først. Der skal tages hensyn til skattemiljø,
afkast og skat heraf samt om der er tale om
allerede beskattede midler med henblik på opti
mering af hæverækkefølgen.
Møde med formuerådgiver
Formuepleje tilbyder kunder med en likvid for
mue over 5 mio. kr. en uforpligtende gennem
gang af deres nuværende sammensætning af
formue herunder second opinion af nuværende
investeringer.
Med udgangspunkt i Deres aktiver og pas
siver kan vi tilbyde en analyse af den samlede
balances forventede afkast og risiko. Ved at
inddrage Deres risikotolerance, tidshorisont
og skattemiljø har vi mulighed for at optimere
afkastet efter skat – vi kalder det balanceoptimering.

1): F
 ormuepleje har risikomål i alle Formueplejeselskaberne
udtrykt som max. tab over en 3-årig
periode med 90% sandsynlighed.

n y hede r
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Nyt fra Formuepleje

Ny kapitalforvalter hos Formuepleje
Jens Rygaard er ansat som kapitalfor
valter i Formueplejes investeringsteam
i Århus. Jens er 34 år, uddannet cand.
oecon. fra Ålborg Universitet og har
tillige en HD i Finansiering. Jens kom
mer fra en stilling som kapitalforvalter
i Spar Nord Bank, hvor han de seneste
seks år har haft ansvar for bankens
pensionspuljer og diskretionære man
dater på aktier. Tidligere har Jens været
aktieanalytiker og investeringsrådgiver
og har mere end 10 års professionel
erfaring med aktieinvesteringer.
5.000 til Formueplejedage
I april afholdtes fire Formueplejedage i
Musikhuset i Århus og i Det Ny Teater
i København. Knap 5.000 aktionærer
hørte Formueplejes vurdering af den
aktuelle markedssituation og bud på
den fremtidige udvikling. Efter de fag
lige indlæg og middag var der under
holdning med Bent Fabricius-Bjerre,
Trine Gadeberg og det akustiske band
”De græd” i Århus samt musical highlights i København.

Regnskaber
De syv børsnoterede Formuepleje
selskaber kom ud af seneste halvår
med resultater mellem 0% og minus
8%. Resultatet skal ses i sammen
hæng med den generelle afmatning på
aktiemarkederne, hvor det globale ak
tieindeks FT World omregnet i danske
kroner er faldet 7% i samme periode.
Det nystiftede skattefri investe
ringsselskab Formuepleje Safe VSO
kom ud af første korte regnskabsperi
ode med tab på 8%, mens aktiemar
kedet faldt 5%. Læs regnskaberne på
formuepleje.dk
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1. JUL
I 200
7-

31. DE
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Ny brevkasse giver svar
I samarbejde med Morgenavisen
Jyllands-Posten lancerer Formuepleje
en investeringsbrevkasse, hvor inve
steringschef Søren Astrup og regions
chef Henry Høeg vil besvare læsernes spørgsmål på Jyllands-Postens
erhvervssite epn.dk og på
formuepleje.dk/brevkasse.
Markedsvurderinger
Formuepleje vurderer regelmæssigt
markedsudviklingen i periodiske udgi
velser og møder:
•
•
•
•
•
•

Månedsrapporter
Kvartalsrapporter (Formuemagasin)
Halvårsrapporter
Halvårlige Formueplejedage
Årsrapporter
Årlige generalforsamlinger

BER 2
007

H A LV Å R S R A P P O R T 1 . J U L I 2 0 0 7 - 3 1 . D E C E M B E R 2 0 0 7

OPTIM

UM

L I M I TT E L L U S

Aktieudvidelser
De tre Formueplejeselskaber Epikur,
Penta og LimiTTellus har for at imøde
komme interessen for at blive aktionær
udvidet aktiekapitalen med i alt 159
mio. kr. i 2008. Den større aktiekapital betyder, at enhedsomkostning
erne falder. Det gennemsnitlige faste
honorar udgør nu under 0,4% af værdi
papirporteføljerne, hertil betaler sel
skaberne 10% resultathonorar, når der
er overskud. Kommende aktieudvidel
ser annonceres på formuepleje.dk.

Hertil afholder vi jævnligt investor
seminarer, hvor vi fremlægger Formue
plejes aktuelle markedssyn med mulig
hed for at stille spørgsmål.
Endelig vurderer vi den aktuelle
markedssituation efter behov. De kan
tilmelde Dem Formueplejes elektro
niske nyhdsbrev på formuepleje.dk.
Seminarrække
Formuepleje har i de første måneder af
2008 afholdt en række seminarer om
optimal formue- og skatteplanlægning
i samarbejde med Pricewaterhouse
Coopers, Deloitte, Difko og Dansk
Aktionærforening.
Se kommende arrangementer på
formuepleje.dk/arrangementer.
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Syretesten
Med den negative udvikling, der har præget aktiemarkederne
siden sommeren 2007, er det naturligt, at mange spørger, om
selskaberne overholder varedeklarationen
– specielt risikorammerne.
af Erik Møller, direktør, Formueplejeselskaberne

20 års erfaring – 5 kriser
Formuepleje Safe har den 1. maj 2008 eksisteret i 20 år.
Et hurtigt tilbageblik viser, at det er femte gang i selskabets
historie, der indtræffer tab på et kvartal i samme størrelses
orden, som vi har set dette kvartal.

Er risikorammerne overholdt?
1 FORMUEPLEJE PARETO
120%

Afkast i %

Rullende 3-års afkast 1999-2008
Risikoramme: -10%

100%

Krise

		

Kurstab
i kvartal

Kursudvikling
næste 12 mdr.

60%
40%

EMS-krisen, 1992

-18%

+84%

Obligationskrakket, 1995

-26%

+13%

Ruslandskrisen, 1998

-32%

+40%

11. september, 2001

-21%

+3%

Subprime-krisen, 2008

-18%

?

Gennemsnit

80%

+ 35%

20%
0%
-20%
03

04

05

2 FORMUEPLEJE SAFE
140%

06

07

08

Rullende 3-års afkast 1996-2008
Risikoramme: -15%

Afkast i %

120%
100%

Som det fremgår af tabellen er der en tendens til, at de mest
negative kvartaler, efterfølges af positivt afkast de næste
12 måneder. Det er et spinkelt talmateriale og ingen kriser
er ens, men vi må forvente os et positivt afkast de næste
2-3 år.

80%
60%
40%
20%
0%
-20%
00

Er risikomålene overholdt?
Hvis vi tager Formuepleje Safe som eksempel, siger vare
deklarationen, at selskabet på 3 års investeringshorisont ikke
vil have et tab af egenkapital (indre værdi) på mere end 15%
med 90% sandsynlighed.
Den aktuelle status er, at risikomålet er overholdt 100%
de seneste 10 år. Det dårligste afkast på minus 13,7% ind
trådte i 3-årsperioden fra 1/3 2000 – 1/3 2003. Altså peri
oden fra Nasdaq-boblen bristede og til USA gik ind i Irak.
I samme periode faldt verdensaktieindekset med 49%.
Kigger vi på de øvrige Formueplejeselskaber, der har
mindst 3 års historik, er billedet det samme. Risikomålene
er overholdt i 99-100% af tiden.

01

02

03

3 FORMUEPLEJE EPIKUR
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%

04

05

06

07

08

07

08

Rullende 3-års afkast 1996-2008
Risikoramme: -20%

Afkast i %

99

00

01

02

03

04

05

06
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4 FORMUEPLEJE PENTA
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%

På forskellige tidshorisonter

Afkast i %
Formuepleje Safe A/S

OMX C20 aktieindeks

100%
75%
50%
25%
0%
00

01

02

03

5 FORMUEPLEJE MERKUR
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%

6 SANDSYNLIGHED FOR GEVINST

Rullende 3-års afkast 1996-2008
Risikoramme: -25%

04

05

06

07

08

Rullende 3-års afkast 1998-2008
Risikoramme: -12,5%

Afkast i %

02

03

04

05

06

07

08

Når målet er angivet med 90% sandsynlighed, betyder det,
at forventningen er, at målet vil være overholdt i mindst 90%
af tiden. Men de seneste 10 år har det været overholdt i
99-100% af tiden. Det er en ringe trøst, når man måske har
oplevet tab på 20% på et kvartal. Men investeringer kræver
tålmodighed. Den aktuelle situation er en påmindelse om,
at aktieinvesteringer kræver mindst 3, men helst en 5-årig
investeringshorisont.
På længere sigt kan man udtale sig med sandsynlighed
Årsagen til, at risikomålet er angivet som treårigt, er det
faktum, at man ikke troværdigt kan udtale sig om kortsigtede
bevægelser. Men over tid giver både aktie- og obligations
markeder afkast omkring det langsigtede gennemsnit
– ligesom risikoen (kursudsvingene) over tid også normalise
res. Og det er årsagen til, at man med sandsynlighed kan
udtale sig om, hvilket udfaldsrum investeringerne vil bevæge
sig inden for.
Tidens betydning for investeringer ses tydeligt af figur 6,
som blev bragt i en artikel i det seneste nummer af Formue
magasinet. Jo længere tidshorisont, jo sikrere er man på at
få overskud. Risikoen for tab er næsten ikke-eksisterende,
når investeringsperioden er mere end 5 år.
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1 md. 1 kvartal 1 halvår

1 år

3 år

5 år

7 år

Udfaldsrum fastfryses
De udfaldsrum, der er beregnet for hvert enkelt selskab, har
vi normalt flyttet frem til den seneste kurs i kvartalet, fordi
der kan argumenteres for, at udfaldsrummet starter neutralt
for hver ny børsdag. Men vi vil gerne måles på, om udfalds
rummene rent faktisk overholdes. Derfor har vi valgt at fast
fryse udfaldsrummene.
Varedeklarationenerne og dermed de fastlagte udfalds
rum blev introduceret 1. januar 2006. For de ældste af
selskaberne tager udfaldsrummene derfor udgangspunkt i
kursen pr. 1. januar 2006. For de yngre selskaber med min
dre end 3 års levetid (Optimum, Safe VSO og LimiTTellus)
tager udfaldsrummet udgangspunkt i selskabets startdato.
Ved at fastfryse udfaldsrummet for en længere tidsperi
ode bliver det også nemmere for investorerne at se om både
afkastmål og risikorammer overholdes.
Som det ses i figur 7 for Safes kursudvikling og udfalds
rum, kan det nu direkte aflæses hvad 5-års afkastmålet
og 3-års risikorammen er.

7 KURSUDVIKLING
Resultater

250

Budget

Best case

225
200

207

175

Afkastmål

150

Safe

125
100

Worst case 109

75
50

FT World
(DKK)

25
0
95

97

99

01

03

05

07

09

11
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Ny følsomhedstabel
For at give aktionærerne en bedre mulighed for at bedømme,
hvilke risici og hvor stor en følsomhed det enkelte selskab
har overfor aktiemarkederne, obligationsmarkederne og valu
tamarkederne vil der på hvert selskabs faktaside bagest i
dette magasin blive bragt en følsomhedstabel. Som eksem
plet for Formuepleje Safe nedenfor.
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8 MÅNEDSOMSÆTNING – FORMUEPLEJESELSKABERNE
Mio. kr.
800
700
600
500
400
300

Følsomhed for bevægelser i de enkelte markeder

200

0,33%

0,25%

Feb.08

1%

Jan.08

Amerikanske dollar USD/DKK

Dec.07

-1,37%

Nov.07

-1,82%

Okt.07

1%

Sep.07

Schweizer franc CHF/DKK

Jul.07

1,74%

Aug.07

2,32%

Jun.07

1%

Maj.07

Realkreditobligationer

Mar.07

0,05%

Apr.07

0,33%

0,05%

Feb.07

0,33%

1%

Jan.06

1%

Aktier - øvrige

Dec.06

Aktier - USA

Nov.06

0,53%

Okt.06

0,53%

0

Sep.06

1%

100
Jul.06

Aktier - Europa

Marked

Aug.06

Effekt på
indre værdi
efter skat

Jun.06

Procentvis
kursændring

Effekt på
indre værdi
før skat

9 INDRE VÆRDI OG OFFICIEL KURS
Formuepleje Penta
Indre værdi

Kurs

Officiel kurs

550
500
450

Tallene kan ikke blot lægges sammen for at finde den sam
lede følsomhed, da sandsynligheden for, at europæiske ak
tier bevæger sig 1% er meget større end at CHF bevæger sig
1%. Men det giver et godt pejlemærke for hvilke faktorer,der
afgør selskabets kursudvikling.

400
350
300
250
Jun. 06

Okt. 06

Feb. 07

Jun. 07

Okt. 07

Feb. 08

Omsætning på 500 mio kr. om måneden
Selvom de fleste investorer i Formueplejeselskaberne er
meget langsigtede, har alle et ønske om at kunne realisere
deres gevinst, når man ønsker det. Siden børsnoteringen
af de syv Formueplejeselskaber har omsætningen været
stigende og udgør nu ca. 500 mio kr. om måneden, se figur
8. Med til at sikre den gode omsættelighed er selskabet
Formuepleje Merkur, som har en egenkapital på 1.200 mio.
kr., og som har som sit vedtægtsmæssige formål at inve
stere i andre Formueplejeaktier – også mere kortsigtet.
Kursen følger indre værdi
For investeringsselskaber som Formueplejeselskaberne er
den indre værdi det naturlige udgangspunkt for selskabernes
kursdannelse. Som det ses af figur 9 ligger børskursen me
get tæt op ad indre værdi i langt de fleste perioder.
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Kreditkrisen byder på udfordringer
- men også muligheder

Historisk har krisetider budt på investeringsmuligheder for den langsigtede
investor. Den seneste uro har medført en markant ændret prisfastsættelse
af virksomhedsobligationer.
af Peter Brink Madsen, kapitalforvalter, Formuepleje A/S

Risikospredning er grundstenen i Formuepleje
selskaberne. Den bagvedliggende teori tager i
sin oprindelige form udgangspunkt i en portefølje
med alle tilgængelige aktiver for at opnå den
maksimale grad af risikospredning. Formuepleje
selskaberne har historisk set været eksponeret
mod to klassiske aktiver – aktier og obligationer.
Den eneste foræring
Gevinsten ved at sammensætte en portefølje på
tværs af forskellige aktivklasser er reelt set den
eneste foræring, man som investor får på de
finansielle markeder. Porteføljegevinsten opstår
ved, at et ellers en-til-en forhold mellem afkast
og risiko nedbrydes, og via investering i forskel
ligartede aktiver opstår muligheden for at opnå
et højere afkast til samme risiko. Typisk anven
des en Sharpe Ratio som udtryk for det risiko

justerede afkast. Jo højere ratio, jo bedre er inve
steringen.
I Formueplejeselskaberne er dette historisk
opnået ved at tage udgangspunkt i en Optimumportefølje sammensat af aktier og realkredit
obligationer. De Formueplejeselskaber, der an
vender lånekapital, medtager valuta som et
tredje aktiv.
Kreditkrisen gør kredit interessant
Formuepleje har gennem flere år argumenteret
for, at jagten på et merafkast i en verden med
faldende renteniveauer har været med til at
gøre kredit- og virksomhedsobligationer histo
risk dyre. Meget er imidlertid ændret hen over
kreditkrisen, idet alle risikofyldte aktiver, herun
der virksomhedsobligationer, er blevet solgt
kraftigt ud af porteføljerne.

1 MERRENTE VED INVESTERING I VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER
<<

2,0%

EU Investment Grade – høj kreditværdighed

EU High Yield – lav kreditværdighed >>

1,8%

16%
14%

1,6%

12%

1,4%

10%

1,2%

8%

1,0%
0,8%

6%

0,6%

4%

0,4%

2%

0,2%
0,0%
99
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Kilde: Merrill Lynch, Global Index System
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Siden ultimo 2007 er merrenten ved investering i en virk
somhedsobligation i forhold til en risikofri statsobligation
steget kraftigt. Investor bliver således i dag i højere grad
kompenseret for at investere i en virksomheds gæld. Virk
somheder med den ringeste kreditværdighed betaler en høj
risikopræmie, men en række af disse selskaber vil reelt set
også gå konkurs. Mere tankevækkende er, at investor med
en investering i de allermest kreditværdige europæiske virk
somheder vil i dag kunne tåle, at 8% af disse går konkurs, før
at investor taber penge1.
Denne udvikling giver anledning til at undersøge nærmere
hvorvidt virksomhedsobligationer i en porteføljesammen
hæng kan være med til at øge det risikojusterede afkast
efter skat.
Gynger og karruseller
Det helt centrale spørgsmål er præcis hvor stor sprednings
gevinst, der reelt opnås ved at inddrage virksomhedsobligationer i en portefølje med aktier og realkreditobligationer.
Aktier og virksomhedsobligationer vil givetvis udvise nogle
af de samme karakteristika, da der er tale om investering i
en virksomheds passiver – udgjort af 1. egenkapital (aktie) og
2. gæld (obligation). Her er det dog vigtigt at skelne mellem
obligationer med dårlig kreditkvalitet (højrente/High Yield)
eller virksomheder med god kreditkvalitet (Investment Grade).
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En investering i en obligation udstedt af en virksomhed med
dårlig kreditkvalitet vil have mere karakter af en aktieinveste
ring. En investering i en obligation udstedt af et selskab med
en sund balance og god evne til at servicere gælden vil mere
have karakter af en obligation.
Porteføljegevinsten kan måles i ét enkelt statistisk nøgle
tal – korrelation. For at opnå størst effekt af risikospredning
tilstræbes en sammensætning af aktiver, der har en lav eller
endnu mere ønskeligt, en negativ korrelation. Fordelene ved
at kombinere aktier med obligationer er kendte og afspejlet
i en lav korrelation på 0,10. En klassisk fejl er at antage
uændrede korrelationer over tid. Det kan være meget farligt,
da fordelen ved risikospredning kan udeblive, når investor
mest har brug for den. Figur 2 på næste side viser, hvor stor
en fejl, man begår ved udelukkende at stole på gennemsnit
lige korrelationer. Historisk set vil korrelationerne bevæge sig
i et bredt interval – og resultaterne kan aldrig blive bedre end
de input, der anvendes. Korrelationen mellem aktier og obli
gationer vil over tid være omkring nul, men i perioder langt
mere negativ og i andre perioder mere positiv. Med udgangs
punkt i aktier og obligationer vil den optimale portefølje ud
gøre ca. 1/3 aktier og 2/3 obligationer. Beregningen tager
udgangspunkt i et forventet afkast efter skat på 9,3% og
4,6% for henholdsvis aktier og obligationer. Risiko målt ved
standardafvigelsen er tilsvarende 17,3% og 3,7%.
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Korrelation på tværs af aktivklasser 1993-2008
Aktier
Verdensindeks

Danske
Realkreditobl.

Investment Grade
Virksomhedsobl.

High Yield
Virksomhedsobl.

1,00

0,10

0,08

0,52

Aktier - Verdensindeks
Danske Realkreditobl.

0,10

1,00

0,50

0,19

Investment Grade - virksomhedsobl.

0,08

0,50

1,00

0,40

High Yield - virksomhedsobl.

0,52

0,19

0,40

1,00

Aktier
Verdensindeks

Danske
Realkreditobl.

Investment Grade
Virksomhedsobl.

High Yield
Virksomhedsobl.

95% konfidensinterval

1

Aktier - Verdensindeks

-0,52

til

0,74

Danske Realkreditobl.

-0,52

til

0,74

Investment Grade - virksomhedsobl.

-0,31

til

0,47

0,30

til

0,71

0,36

til

0,68

0,36

til

0,68

High Yield - virksomhedsobl.

-0,31

til

0,47

0,36

til

0,68

0,30

til

0,71

-0,27

til

0,66

0,10

til

0,70

1

1
0,10

til

0,70

1

Kilde: Formuepleje A/S. Målt på rullende 3-års korrelationer.

Bundsolid realkredit
Intuitivt er resultatet ikke overraskende. For det første er
spredningsgevinsten ved at kombinere aktier med højrentevirksomhedsobligationer lav, idet de to aktivklasser udviser
lignende risikokarakteristika, mens aktier har en skattemæs
sig fordel. Virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed
ligner i høj grad realkreditobligationerne på risiko, men også
på afkastpotentialet. Danske realkreditobligationer er, på
linje med andre kreditinvesteringer, hårdt ramt under krisen
på trods af, at kreditrisiciene ved bundsolide danske real
kreditobligationer er til at overse.
Status midt i en kreditkrise er, at der ikke er meget at
hente, men yderligere kursbevægelser i et meget nervøst
marked vil givetvis ændre dette.

2 OPTIMAL PORTEFØLJE MED AKTIER OG OBLIGATIONER
Aktier og obligationer

Porteføljens forventede afkast

10%

Max Sharpe Ratio/Optimum

Aktier: 32,6%
Realkredit: 67,4%

9%
8%
7%
6%
5%
4%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16% 18%

Porteføljens forventede risiko (standardafvigelse)

3 OPTIMAL PORTEFØLJE MED AKTIER OG OBLIGATIONER
samt virksomhedsobligationer
Aktier og obligationer + virks. obl.

10%

Porteføljens forventede afkast

Aktieinvesteringer vil i et Formueplejeselskab have en klar
skattemæssig fordel, idet kun dividender beskattes, mens
aktiekursgevinster er skattefrie efter 3 år. Virksomhedsobli
gationer vil skattemæssigt være sidestillet med realkredit
obligationer, hvor alt beskattes.
Ved at inddrage de to typer af virksomhedsobligationer vil
den optimale portefølje være sammensat af 25% aktier,
37% realkredit, 36% Investment Grade samt 2% High Yield.
Umiddelbart indgår Investment Grade med en høj vægt på
bekostning af realkreditobligationer. Samlet set ændres det
risikojusterede afkast kun marginalt, idet Sharpe Ratioen
forsat ligger på ca. 0,35.

9%

Max Sharpe Ratio/Optimum

Aktier: 24,8%
Realkredit: 37,2%
High Yield: 1,8%
Investment Grade: 36,2%

8%
7%
6%
5%
4%
0%

2%

4%

(-0,0180 x 4,5år) = 7,8%. Tallet antager, at pantet er nul værd.

Formuemagasin 2. kvartal 2008

6%

8%

10%

12%

14%

Porteføljens forventede risiko (standardafvigelse)

1): Spænd på 1,80% giver konkurs sandsynlighed på 1 -eksp.
Kilde: Formuepleje A/S
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Introduktion til faktasiderne
Faktasiderne giver et overblik over investeringerne i Formueplejeselskaberne.
Her kan De se en forklaring til de mange fagudtryk, der anvendes på de følgende sider.
Alle resultater er opgjort efter selskabsskat og efter alle omkostninger.

Indre værdi er værdien af

5 års afkastmål er selskabets officielle afkastmål på 5-års peri

Risikorammen er et mål for

alle aktiver og passiver i selska

oder, opgjort efter selskabsskat og alle omkostninger. Afkastmålene er

selskabets maksimale formue

bet omregnet til en kurs pr. aktie.

ikke og må ikke forveksles med garantier.

tab på 3-års perioder, målt med

Den indre værdi opgøres og

90% sandsynlighed. Risikoram

offentliggøres hver dag via OMX
Den Nordiske Børs København.
Børskursen er gennemsnits
kursen af alle handler på opgø

merne er ikke og må ikke for
,.

veksles med garantier.
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Formuepleje Safe A/S
Indre værdi: 131,5
Børskurs:
129,3

Afkastmål: 60%
Nettoafkast over 5-årsperioder
efter skat og omkostninger

Afkast viser rullende 5-års af

Risikoramme: -15%
Maks. formuetab over 3-årsperioder
med 90% sandsynlighed

kast opgjort måned for måned,

relsesdatoen på OMX Den Nor
diske Børs København.

fx januar 2003 – januar 2008.
AFKAST

KURSUDVIKLING
Resultater

250

200%

skabets kursudvikling sammen
holdt med enten JP Morgans
danske obligationsindeks (For
muepleje Optimum) eller det
globale aktieindeks, FT World.
Endvidere vises udfaldsrummet
med kurver for det forventede

Best case

175

Afkastmål

109

100

markeret

100%

Risiko Viser rullende 3-års af

40%

Worst case

20%
0%
01

02

03

04

05

06

07

08

FT World (DDK)

25

Rullende 3-års afkast 1996-2008
140%

0
95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Afkast i %

skabets risikorammer, markeret

120%

med den orange linje.

100%

STATUS

kast opgjort måned for måned.
Risiko er sammenholdt med sel

RISIKO

50

80%
60%

4% Flex: 3%

Asien: 2%
Europa: 16%

EUR-lån:* 11%

Egenkapital: 31%

40%

Største aktiepositioner

20%
0%
USA:
10%
Investeringer
kr. 10.574 mio.

Flexgaranti:
3%

-20%
00

Kapitalfremskaffelse
kr. 10.574 mio.

01

02

03

04

05

06

07 08

5% 2025-38:
44%

4% 2020-38:
17%

vesteringer med angivelse af den

Selskabets aktieportefølje består af 122
selskaber. Her er listet de 10 største.

CHF-lån: 58%

% af aktiebeh.
1 Alstom

Følsomhedstabel

2 Vivendi

3,1%
2,7%

4 Novartis

2,6%

0,53%

5 Wal-Mart

2,6%

0,33%

0,33%

6 Halliburton

2,5%

1%

0,05%

0,05%

7 Conocophillips

2,3%

1%

2,32%

1,74%

8 Teva Pharmaceutical

2,3%

Schweizer franc CHF/DKK

1%

-1,82%

-1,37%

9 HSBC

2,2%

Amerikanske dollar USD/DKK

1%

0,33%

0,25%

10 Telenor

2,1%

Effekt på Indre
værdi før skat

Effekt på indre
værdi efter skat

Aktier - Europa

1%

0,53%

Aktier - USA

1%

Aktier - øvrige
Realkreditobligationer

procentvise andel.

3,1%

3 Danske Bank

Procentvis
kursændring

listiske mål.

viser antallet af aktier i porte
føljen samt de ti største aktiein

De største aktiepositioner
6% 2019-38:
5%

krete kursværdier. Det under

men alene ambitiøse og rea

120%

75

sandsynlighed. Endelig vises det

og worst case ikke er garantier

afkastmål,

med den orange linje.

140%

60%

Safe

125

historiske kursdata og med 90%

streges, at afkastmål, best case

skabets

160%

80%

150

scenarier opgjort på baggrund af

risikoramme udtrykt som kon

207

200

afkast, best case og worst case

5-årige afkastmål og den 3-årige

Afkast i %

180%

225

Kursudviklingen viser sel

Afkast er sammenholdt med sel

Rullende 5-års afkast 1996-2008

Budget

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* Omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
FORMUEMAGASIN 2. KVARTAL 2008

Følsomhed
Tabellen viser effekten på selska
bets indre værdi af en kursæn
dring på 1% på udvalgte marke
der. Tallene kan ikke blot lægges
sammen for at finde den samlede

Investeringer viser forde

følsomhed, da sandsynligheden

ling på aktier og obligationer. De

for, at fx europæiske aktier be
væger sig 1% er meget større

bordeaux farver angiver aktiein
vesteringer fordelt på markeder

Kapitalfremskaffelsen viser egenkapitalens andel af balancen

end at CHF bevæger sig 1%.

mens de orange farver viser for

samt lånekapitalens fordeling på valutaer. Omlægning af valutalån via

Men tabellen giver et godt pejle

delingen af obligationer.

valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.

mærke for hvilke faktorer, der af
gør selskabets kursudvikling.
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Formuepleje Optimum A/S
Indre værdi: 102,4
Børskurs:
101,0

Afkastmål: 25%
Nettoafkast over 5-års perioder
efter skat og omkostninger

Risikoramme: -5%
Maks. formuetab over 3-årsperioder
med 90% sandsynlighed

RISIKO

KURSUDVIKLING
Resultater

150

Formuepleje Optimum har startet sine
investeringer 1/2-06 og har i sagens
natur derfor en kort afkast- og risiko
statistik. I selskabets levetid har Optimum forrentet egenkapitalen med 2,4%.
Til sammenligning er obligationsindekset
steget 5,6% i samme periode.

Budget

140

Best case
130

125

Optimums portefølje er sammensat med
maksimum 35% i aktier og minimum
65% i obligationer. Det har historisk vist
sig ikke at udgøre en større tabsrisiko
på lang sigt end en investering i 100%
obligationer.

120

Afkastmål
110

JPM Danske obligationer

OPTIMUM

100

Worst case

98

90
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Udover det absolutte afkastmål på 25%
efter omkostninger og selskabsskat over
5 år, er det derfor naturligt at sammenligne afkastet i Optimum med det danske
obligationsindeks.

STATUS
Materialer: 1%

4% 2028-38:
9%
Asien: 2%

Telekomi: 9%

Europa: 20%

Finans: 10%

4% Flex: 3%
Teknologi:
11%

Energi: 12%
Stabilt
forbrug:
10%

Geografisk
fordeling
kr. 984 mio.

5% 2028-38:
49%

Branchefordeling

USA:
10%
Medicinal
11%

Flexgaranti:
5%
6% 2019-26:
2%

De største aktiepositioner
Selskabets aktieportefølje består af 58

Industri: 18%
Cyklisk forbrug:
18%

selskaber. Her er listet de 10 største.
% af aktiebeh.

Følsomhedstabel

1 Volkswagen

7,5%

2 Alstom

4,6%

3 Ahold

3,0%

4 A.P. Møller Mærsk

2,8%

5 France Telecom

2,8%

0,20%

6 Merck & Co.

2,7%

0,10%

7 ABB

2,7%

0,02%

0,02%

8 Unilever

2,7%

0,68%

0,51%

9 IBM

2,5%

0,10%

0,08%

Procentvis
kursændring

Effekt på indre
værdi før skat

Effekt på indre
værdi efter skat

Aktier - Europa

1%

0,20%

Aktier - USA

1%

0,10%

Aktier - øvrige

1%

Realkreditobligationer

1%

Amerikanske dollar USD/DKK

1%

10 Group 4

2,5%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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Formuepleje Pareto A/S
Indre værdi: 226,6
Børskurs:
224,9

Afkastmål: 45%
Nettoafkast over 5-års perioder
efter skat og omkostninger

Risikoramme: -10%
Maks. formuetab over 3-årsperioder
med 90% sandsynlighed

AFKAST

KURSUDVIKLING
Resultater

400

Rullende 5-års afkast 1999-2008

Budget

140%

Afkast i %

120%

350

Best case

320
Afkastmål

300

100%
80%
60%

250

Pareto

40%
20%

200

Worst case

198

0%
04

05

06

07

08

150

RISIKO
Rullende 3-års afkast 1999-2008

100

FT World (DDK)

120%

Afkast i %

50
99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

100%
80%

STATUS

60%
4% Flex: 2%

Kontanter: 1%
Asien: 2%

6% 2038-41:
12%

40%

EUR-lån*: 10%

Europa:
18%

Egenkapital:
40%

20%
0%

Investeringer
kr. 2.662 mio.

USA:
7%

-20%
03

Kapitalfremskaffelse
kr. 2.662 mio.

05

06

07

08

De største aktiepositioner

Flexgaranti:
5%
5% 2025-38:
43%

04

Selskabets aktieportefølje består af 64

4% 2020-38:
10%

selskaber. Her er listet de 10 største.

CHF-lån*: 50%

% af aktiebeh.
Følsomhedstabel
Procentvis
kursændring

Effekt på Indre
værdi før skat

Effekt på indre
værdi efter skat

Aktier - Europa

1%

0,46%

Aktier - USA

1%

Aktier - øvrige

1%

1 Volkswagen

6,4%

2 Alstom

5,0%

3 Acergy

3,0%

4 KPN

3,0%

0,46%

5 Electricite De France

2,8%

0,17%

0,17%

6 Siemens

2,8%

0,06%

0,06%

7 France Telecom

2,6%

8 ABB

2,5%

Realkreditobligationer

1%

1,76%

1,32%

Schweizer franc CHF/DKK

1%

-1,21%

-0,91%

Amerikanske dollar USD/DKK

1%

0,17%

0,13%

9 Group 4

2,4%

10 A.P. Møller Mærsk

2,4%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* Omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
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Formuepleje Safe A/S
Indre værdi: 131,5
Børskurs:
129,3

Afkastmål: 60%
Nettoafkast over 5-årsperioder
efter skat og omkostninger

Risikoramme: -15%
Maks. formuetab over 3-årsperioder
med 90% sandsynlighed

AFKAST

KURSUDVIKLING
Resultater

250

Rullende 5-års afkast 1996-2008

Budget

200%

Afkast i %

180%

225

Best case

207

200
175

Afkastmål

160%
140%
120%
100%
80%

150

60%

Safe

125

109

100

40%

Worst case

20%
0%
01

75

02

03

04

05

06

07

08

RISIKO

50

FT World (DKK)

25

Rullende 3-års afkast 1996-2008
140%

0
95

96

97

98

99

00

01
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07

08

09

10

11

Afkast i %

120%
100%

STATUS

80%
60%

4% Flex: 3%

Asien: 2%
Europa: 16%

EUR-lån*: 11%

Egenkapital: 31%

40%
20%
0%

USA:
10%
Investeringer
kr. 10.574 mio.

Flexgaranti:
3%

-20%
00 01

Kapitalfremskaffelse
kr. 10.574 mio.

02
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07 08

De største aktiepositioner
6% 2019-38:
5%
5% 2025-38:
44%

4% 2020-38:
17%

Selskabets aktieportefølje består af 122
selskaber. Her er listet de 10 største.

CHF-lån*: 58%

% af aktiebeh.

Følsomhedstabel

1 Alstom

3,1%

2 Vivendi

3,1%

3 Danske Bank

2,7%

4 Novartis

2,6%

0,53%

5 Wal-Mart

2,6%

0,33%

6 Halliburton

2,5%

0,05%

7 Conocophillips

2,3%

Procentvis
kursændring

Effekt på indre
værdi før skat

Effekt på indre
værdi efter skat

Aktier - Europa

1%

0,53%

Aktier - USA

1%

0,33%

Aktier - øvrige

1%

0,05%

Realkreditobligationer

1%

2,32%

1,74%

8 Teva Pharmaceutical

2,3%

Schweizer franc CHF/DKK

1%

-1,82%

-1,37%

9 HSBC

2,2%

Amerikanske dollar USD/DKK

1%

0,33%

0,25%

10 Telenor

2,1%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* Omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
Formuemagasin 2. kvartal 2008
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Formuepleje Safe VSO A/S
Indre værdi: 74,2

Afkastmål: 65%
Nettoafkast over 5-årsperioder
efter skat og omkostninger

Risikorammer: -15%
Maks. formuetab over 3-årsperioder
med 90% sandsynlighed

LAGERBESKATNING
Selskabet er skattefrit. Til gengæld skal
aktionærer hjemmehørende i Danmark
beskattes efter lagerprincippet.

KURSUDVIKLING
Resultater

Budget

180
170

Best case

160

165

Det betyder, at både urealiserede og realiserede avancer eller tab skal indgå
som kapitalindkomst på selvangivelsen
for den enkelte aktionær. For virksomhedsskatteordninger og i selskaber be
tales 25% og i pensionsordninger 15%
i skat. For private investorer beskattes
stigningen i indre værdi som kapitalindkomst med op til 59%. Safe VSO hen
vender sig derfor specielt til midler i virksomhedsskatteordningen.

150
140

Afkastmål

130
120
110
100
90

FT World (DKK)

Worst case
85

80

Safe VSO

70

April 08

April 09

April 10

April 11

April 12

April 13

STATUS
Kontanter: 5%
4% Flex: 15%
Asien: 1%

EUR-lån*: 14%
Periodeafg.: 3%

Europa:
15%

Egenkapital:
27%

USA:
9%
Flexgaranti:
3%

Investeringer
kr. 1.344 mio.

RISIKO
Formuepleje Safe VSO A/S har startet
sine investeringer medio oktober 2007
og har i sagens natur derfor en kort
afkast- og risikostatistik. I selskabets
levetid har Safe VSO givet et tab på
26%. Til sammenligning er det globale
aktieindeks omregnet til danske kroner
faldet 21% i samme periode.

Kapitalfremskaffelse
kr. 1.344 mio.

De største aktiepositioner
5% 2035-38:
31%

4% 2028-38:
10%

6% 2038:
11%

Selskabets aktieportefølje består af 50
selskaber. Her er listet de 10 største.

CHF-lån*: 56%

% af aktiebeh.
Følsomhedstabel
Procentvis
kursændring

Effekt på indre
værdi før skat

Effekt på indre
værdi efter skat

Aktier - Europa

1%

0,52%

Aktier - USA

1%

Aktier - øvrige

1%

1 Wal-Mart

3,8%

2 IBM

3,7%

3 Halliburton Co.

3,6%

4 Novartis

3,4%

0,52%

5 Vivendi

3,3%

0,34%

0,34%

6 Allianz

3,2%

0,05%

0,05%

7 Group 4

3,2%

8 Telenor

3,1%

9 Barr Pharmaceuticals

3,0%

Realkreditobligationer

1%

2,54%

2,54%

Schweizer franc CHF/DKK

1%

-2,05%

-2,05%

Amerikanske dollar USD/DKK

1%

0,34%

0,34%

10 Siemens

2,9%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* Omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
Formuemagasin 2. kvartal 2008
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Formuepleje Epikur A/S
Indre værdi: 574,2
Børskurs:
569,6

Afkastmål: 75%
Nettoafkast over 5-årsperioder
efter skat og omkostninger

Risikoramme: -20%
Maks. formuetab over 3-årsperioder
med 90% sandsynlighed

AFKAST

KURSUDVIKLING
Resultater

1,200

Rullende 5-års afkast 1996-2008

Budget

225%

1,100

Best case

200%

1.000

1.000

Afkastmål

900

Afkast i %

175%
150%
125%

800

100%

700

75%

600

50%

Epikur

25%

500

0%
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400
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Worst case

300
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RISIKO

200

Rullende 3-års afkast 1996-2008

FT World (DDK)

100

160%

0
95
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07
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09

10

11

Afkast i %

140%
120%
100%

STATUS

80%
Kontanter: 2%
4% Flex: 3%

60%

Asien: 1%
Europa: 16%

EUR-lån*: 12%

Egenkapital: 23%

40%
20%
0%
-20%

USA:
10%
Investeringer
kr. 14.630 mio.

Flexgaranti:
4%

-40%
99 00

Kapitalfremskaffelse
kr. 14.630 mio.

01
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07 08

De største aktiepositioner
6% 2016-38:
5%
5% 2025-38:
44%

4% 2020-38:
15%

Selskabets aktieportefølje består af 133
selskaber. Her er listet de 10 største.

CHF-lån*: 65%

% af aktiebeh.

Følsomhedstabel
Procentvis
kursændring

Effekt på indre
værdi før skat

Effekt på indre
værdi efter skat

Aktier - Europa

1%

0,70%

Aktier - USA

1%

Aktier - øvrige

1%

1 Constellation Brands

3,0%

2 Halliburton

2,8%

3 Conocophillips

2,7%

4 Vivendi universal

2,7%

0,70%

5 Aviva

2,5%

0,42%

0,42%

6 Group 4

2,4%

0,05%

0,05%

7 A.P. Møller Mærsk

2,4%

8 Siemens

2,3%

9 Telenor

2,1%

Realkreditobligationer

1%

3,07%

2,30%

Schweizer franc CHF/DKK

1%

-2,84%

-2,13%

Amerikanske dollar USD/DKK

1%

0,42%

0,32%

10 Aegon

2,1%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* Omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
Formuemagasin 2. kvartal 2008
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Formuepleje Penta A/S
Indre værdi: 318,0
Børskurs:
315,9

Afkastmål: 90%
Nettoafkast over 5-årsperioder
efter skat og omkostninger

Risikoramme: -25%
Maks. formuetab over 3-årsperioder
med 90% sandsynlighed

AFKAST

KURSUDVIKLING
Resultater

700

Rullende 5-års afkast 1996-2008

Budget

250%
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200%

Afkastmål
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150
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Afkast i %

160%
140%
120%

STATUS

100%

4% Flex: 6%

Kontanter: 1%
Asien: 3%

Europa:
16%

80%

Skat og periodeafg. 1%
EUR-lån*: 11%

60%

Egenkapital:
19%

40%
20%
0%
-20%

Investeringer
kr. 27.902 mio.

5% 2025-38:
48%

USA:
9%

Fleksgaranti:
4%
6% 2022-41:
4%
4% 2020-38:
9%

-40%
00

Kapitalfremskaffelse
kr. 27.902 mio.
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07 08

De største aktiepositioner
Selskabets aktieportefølje består af 132
selskaber. Her er listet de 10 største.

CHF-lån*: 69%

% af aktiebeh.
Følsomhedstabel

1 IBM

3,6%

2 Mitsui Sumitomo Insurance

3,4%

3 Vivendi Universal

2,9%

4 Conocophillips

2,6%

Procentvis
kursændring

Effekt på indre
værdi før skat

Effekt på indre
værdi efter skat

Aktier - Europa

1%

0,82%

0,82%

5 Siemens

2,5%

Aktier - USA

1%

0,48%

0,48%

6 Time Warner

2,2%

Aktier - øvrige

1%

0,16%

0,16%

7 FMC Technologies

2,2%

8 Novartis

2,2%

9 Aegon

2,1%

Realkreditobligationer

1%

3,69%

2,77%

Schweizer franc CHF/DKK

1%

-3,55%

-2,66%

Amerikanske dollar USD/DKK

1%

0,48%

0,36%

10 Danske Bank

2,1%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* Omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
Formuemagasin 2. kvartal 2008
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Formuepleje Merkur A/S
Indre værdi: 236,1
Børskurs:
233,0

Afkastmål: 55%
Nettoafkast over 5-årsperioder
efter skat og omkostninger

Risikoramme: -12,5%
Maks. formuetab over 3-årsperioder
med 90% sandsynlighed

AFKAST

KURSUDVIKLING

Rullende 5-års afkast 1998-2008

Resultater
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Budget
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375

120%

Best case
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346

325

100%
80%

300

Afkastmål
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Rullende 3-års afkast 1998-2008
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70%
60%
50%

STATUS

40%

Kontanter: 5%
4% Flex: 2%
6% 2029-32:
1%

30%
Asien: 2%
Europa: 10%

EUR-lån*: 6%

20%
10%

CHF-lån*: 28%

5% 2025-38:
31%

0%

USA:
9%

-10%
-20%
02

Kapitalfremskaffelse
kr. 1.764 mio.

Investeringer
kr. 1.764 mio.

03

04

05
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07

08

De største aktiepositioner

4% 2020-38:
5%
Flexgaranti:
3%

Selskabets aktieportefølje består af 75
Formueplejeaktier:
32%

selskaber. Her er listet de 10 største.
Egenkapital: 66%

% af aktiebeh.

Følsomhedstabel
Procentvis
kursændring

Effekt på indre
værdi før skat

Effekt på indre
værdi efter skat

Aktier - Europa

1%

0,67%

Aktier - USA

1%

Aktier - øvrige

1%

1 Formuepleje Safe A/S

19,7%

2 Formuepleje Epikur A/S

13,8%

3 Formuepleje Merkur A/S

9,8%

4 Formuepleje Penta A/S

9,0%

0,54%

5 Formuepleje Optimum A/S

5,2%

0,14%

0,14%

6 Formuepleje Pareto A/S

2,2%

0,03%

0,03%

7 Citigroup

1,5%

Realkreditobligationer

1%

0,64%

0,48%

8 Metro

1,3%

Schweizer franc CHF/DKK

1%

-0,42%

-0,31%

9 Vodafone Group

1,1%

Amerikanske dollar USD/DKK

1%

0,14%

0,10%

10 Vivendi Universal

1,1%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* Omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
Formuemagasin 2. kvartal 2008

FAKTA - MART S 2 0 0 8

51

Formuepleje LimiTTellus A/S
Indre værdi: 127,7
Børskurs:
126,4

Afkastmål:
Bedre end FT World

Risikoramme: -15%
Maks. formuetab over 3-årsperioder
med 90% sandsynlighed

KURSUDVIKLING

AKTIEFORDELING
Resultater

200

Regionsfordeling – Diff ift. FT World: 56%

Budget

75%

LimiTTellus

FT World

60%
175

Best case

45%
30%
15%

154

150

0%

Afkastmål
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LIMITTELLUS

125

USA

Japan

Emerging
Markets

AKTIEFORDELING
Sektorfordeling – Diff ift. FT World: 46%

FT World (DKK)

Worst case

100

30%

LimiTTellus
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25%
85

20%

75
2005
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2008
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STATUS

15%
10%

Forsyning: 4%
Asien: 7%
USA: 30%

Telekom: 7%

5%

Energi: 8%

Telekom

IT

Følsomhedstabel

Finans

Cyklisk forbrug:
15%

Medicinal

Stabilt forbrug:
8%

Europa: 63%

Stabilt forbrug

IndustrI:
26%

Medicinal:
10%

Cyklisk forbtug

Sektorfordeling

Industri

Geografisk fordeling
kr. 1.078 mio.

Materialer

Finans :
14%

0%

Energi

Materialer: 1%

Forsyning

IT: 7%

De største aktiepositioner
Selskabets aktieportefølje består af 61
selskaber. Her er listet de 10 største.
% af aktiebeh.
1 Alstom

7,0%

2 Volkswagen

5,2%

3 Vestas

4,6%

4 Electricite De France

3,9%

5 A.P. Møller Mærsk

2,7%

6 Group 4

2,5%

0,62%

7 Caterpillar

2,4%

0,30%

0,30%

8 ABB

2,3%

0,06%

0,06%

9 Merck & Co.

2,3%

0,30%

0,23%

Procentvis
kursændring

Effekt på indre
værdi før skat

Effekt på indre
værdi efter skat

Aktier - Europa

1%

0,62%

Aktier - USA

1%

Aktier - øvrige

1%

Amerikanske dollar USD/DKK

1%

10 Metro

2,1%

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