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”Hvorfor var der ingen, der så det komme?”, spurgte den engelske Queen elizabeth  
i en tale til Storbritanniens ledende økonomer på London School of economics den  
14. november. Der blev helt stille i salen. Jeg skal være den første til at beklage,  
at jeg heller ikke så det komme.

Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig:
•  at Danske Banks aktier kunne falde 80%
•  at danske aktier skulle få deres dårligste år nogensinde
•  at bankerne selv lå inde med hovedparten (flere trillioner US$) af de meget  

tvivlsomme subprime-obligationer
•  at flertallet af verdens største banker ville blive delvist nationaliserede 
•  at hele Wall Street ville blive udraderet i 2008 – enten ved konkurs, ved overtagel-

ser eller ved, at de to sidste aktører på Wall Street, J.P.Morgan og Morgan Stanley, 
måtte opgive at være investeringsbanker

•  at den største konkurs i USA nogensinde ville ramme Lehman Brothers 
•  at bankerne derefter ville ophøre med at låne hinanden (og kunderne) penge
•  at alle indskud i danske banker uden begrænsning ville blive statsgaranterede
•  at det danske realkreditmarked (verdens sikreste) skulle have kunstigt åndedræt  

for ikke at knække sammen  

risikostyring, når verden vælter
Men når jeg ikke kunne forudse 
disse hændelser, burde risiko-
styringen så ikke i det mindste 
sikre, at tabene blev minimerede? 
Udfordringen med risikostyring er, 
at hvis man ønsker at tjene penge 
på investeringer, kan man ikke ind-
rette sine investeringer efter det, 
der sker meget sjældent. 

For at billedliggøre det, har jeg 
fundet den længste troværdige  
aktiestatistik, der findes, S&Ps 
ameri kanske aktieindeks, der går tilbage til 1825. Det fremgår, at det er sket to 
gange på 185 år, at aktier er faldet 40-50% på ét år. Første gang var i 1931 og an-
den gang var i 2008. Man kan ikke indrette sin risikostyring efter noget, der indtræf-
fer 2 gange på 185 år. Til gengæld kan vi glæde os over, at det er yderst  
sjældent, at der følger endnu et negativt aktieår efter et Annus Horribilis.

Jeg beklager
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nytårsbrev til aktionærerne

2008 blev et investeringsår de fleste ønsker at glemme.  
Der blev sat en mængde kedelige rekorder.  
Det danske aktiemarked gav det dårligste afkast nogensinde. 

af ERIk MøLLER, DIREktøR, fORMuEpLEjEsELskabERNE

2008 blev et investeringsår de fleste ønsker  
at glemme. Der blev sat en mængde kedelige  
rekorder. Det danske aktiemarked gav det dårlig-
ste afkast nogensinde (målt siden 1925). 

Verdensindekset, Europaindekset, det engel-
ske og japanske aktieindeks oplevede de største 
tab siden indeksene blev etableret. I USA regi-
strerede man det største fald siden 1931 og  
de fleste af verdens største banker blev delvis 
nationaliseret i 2008. Den primære årsag til, at 
man bør søge at fortrænge de ekstremt dårlige 
oplevelser fra 2008 ligger nu primært i det fak-
tum, at året efter ekstremt dårlige afkast tende-
rer mod meget attraktive afkast.

et dårligt aktieår er et godt varsel
En undersøgelse af afkastet fra danske aktier 
målt i perioden fra 1925-2006 viser, at der er 
en omvendt sammenhæng mellem afkastet det 
ene år og afkastet året efter. Se figur 1. Med an-
dre ord efterfølges et år med meget højt afkast 
af et år med et mindre attraktivt afkast. F.eks. er 
aktieår, der har givet mere end 40% i afkast ble-
vet efterfulgt af år med meget lave afkast (ca. 
2% p.a.) Omvendt er år med meget negative af-
kast (minus på 20% eller mere) blevet efterfulgt 
af år med attraktive afkast (i gns. 25%).  
 
 Bjerget af kontanter sjældent set større
En ny undersøgelse af formuende amerikanske 
investorer viser, at 70% af de adspurgte svarer, 
at de mener, at aktier får en rebound i 2009 og 
at det er et godt tidspunkt at investere i aktier, 
men kun et fåtal har aktuelt valgt at købe flere 
aktier. Hertil kommer det faktum, at der sjældent 
har været så mange kontanter i omløb, som vi 
ser i disse uger. De nyeste tal fra USA viser, at 
mængden af kontanter som private og virksom-
heder ligger inde med nu udgør 75% af værdien 
af hele det amerikanske aktiemarked. Mængden 
af kontanter er næsten fordoblet de seneste 12 
mdr., hvilket er den største stigning siden målin-
gen startede i 1959. Kontanter, som får et af-
kast på 0-2% p.a.

To gange tidligere har mængden af kontanter 
oversteget 75% af aktiemarkedets værdi. Det 
skete i september 1974 og juli 1982. De føl-
gende seks måneder steg aktier hhv. 31% og 
36%. Både i 1974 og 1982 var økonomien også 
i recession, men renterne var også tocifrede. For-
skellen til i dag er, at de korte renter er tæt på nul 
procent eller på vej mod nul procent. Dermed vil 
kontanter med sikkerhed give et negativt afkast 
efter skat og inflation. Det kan være den gnist, 
der skal til for at starte vandringen fra kontanter 
til aktier. Vi er kommet fornuftigt fra start.  
Se figur 2.
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nyt fra 
Formuepleje

erfaren aktiestrateg 
Stephen Rammer er ansat som aktie-
strateg i Formuepleje investerings-
team. Stephen Rammer er 42 år, ud-
dannet cand.merc. i finansiering og 
regnskab og kommer fra en stilling 
som analysechef (Head of Equity  
Research and Strategy) i Alm. Brand 
Markets, hvor han har haft ansvaret for 
aktiestrategien og opbygningen af hele 
aktieanalysen hos Alm. Brand Bank. 
Før den tid har Stephen været i Sven-
ska Handelsbanken, i Handelsbanken 
Capital Markets i Danmark og London 
samt i Gudme Raaschou.

Stephen Rammer har mange års 
aktieerfaring og er gennem sin karriere 
gentagne gange blevet bedømt som  
en af de bedste analytikere i Danmark 
generelt samt inden for sektorerne 
Transport og Energi af bl.a. Prospera, 
Økonomisk Ugebrev, Børsens Nyheds - 
magasin etc.

Finanskalender

Halvårsrapport 1. halvår 2008/2009

Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, LimiTTellus 26.02.2009

Årsrapport 2008

Safe vSO 26.02.2009

generalforsamling 2009

Safe vSO 11.03.2009

Periodemeddelelse 3. kvartal 2008/2009

Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, LimiTTellus 06.05.2009

Årsrapport 2008/2009

Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, LimiTTellus 24.09.2009

generalforsamling 2009

Optimum, Merkur, LimiTTellus 19.10.2009

Pareto, Penta 21.10.2009

Safe, Epikur 22.10.2009

Aktiestrateg Stephen RammerFormueplejedage med blæs i
Forårets Formueplejedage afholdes traditionen tro i Musikhuset i Århus 
mandag den 30/3 2009 og i Det Ny Teater i København mandag den 23/3 
2009. Ud over en grundig orientering om udviklingen på finansmarkederne 
og Formueplejes aktuelle markedsvurdering byder Formueplejedagene  
tillige på middag og underholdning: Klüvers Big Band vil - ledsaget af Dan-
marks nye store jazz-sangerinde Sinne Eeg og Danmarks bedste crooner 
Bobo Moreno – levere en storslået koncert i den klassiske Las Vegas-stil. 
Publikum får mulighed for et genhør med mange af de grov-swingende, 
klassiske Frank Sinatra hits som ’I’ve Got You Under My Skin’, ’Fly Me To 
The Moon’ og ’The Lady Is A Tramp’. Sæt allerede nu kryds i kalenderen  
– alle aktionærer modtager en personlig indbydelse i februar. Læs mere på 
formuepleje.dk/formueplejedag.

Læs Stephen Rammers aktieanalyse 
af A.P. Møller-Mærsk A/S på side 30 i 
dette magasin, hvor han giver indblik i 
de vurderinger, der ligger til grund for 
vores investeringer i rederigiganten.

klüvers Big Band
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krisen gjorde indhug i Formueplejes ellers så flotte afkast.  
Direktør erik møller erkender, at der er beslutninger han ærgrer 
sig over. men han holder fast i sin overbevisning om, at der i den 
nære fremtid venter aktionærerne attraktive afkast.

om svære beslutninger,  
personlige tab og 
forventninger til fremtiden

af GIttE WENNEbERG, kOMMuNIkatIONskOORDINatOR, fORMuEpLEjE a/s

2008 vil i de flestes erindring stå som dét år, 
hvor finansmarkederne gik i panik. Og desværre 
gik Formuepleje ikke ram forbi. Jeg har konfron-
teret direktør Erik Møller med en række spørgs-
mål om de beslutninger, han traf, da krisen var 
på sit højeste og om de personlige tab, han har 
måttet se i øjnene.

Hvad har overrasket dig mest i finanskrisen?
Der er tre ting, som har overrasket mig: Det før-
ste er omfanget af finanskrisen, som er blevet 
mangefold større, end jeg i min vildeste fantasi 
havde forestillet mig. De første udmeld inger  
fra den amerikanske nationalbank lød jo på  
50-100 mia. dollars i dårlige lån – nu taler vi om 
trillioner.

Det andet er Lehman Brothers konkurs, som 
betød, at pengemarkedet frøs til is på 24 timer 
og det er vi ikke ovre endnu – specielt ikke i Dan-
mark. Men den største overraskelse har været, 
at de banker, som selv var med til at støbe alle 
de værdiløse obligationer og yde enorme lån til 
køb af de samme obligationer, viste sig at ligge 
inde med broderparten, da markedet knækkede, 
hvorfor de fleste af verdens store banker nu er 
delvist nationaliserede. 

Hvilke reaktioner har du mødt under krisen? 
Hvis vi starter i den gode ende, har den mest  
positive reaktion helt klart været et sødt brev fra 
en kvindelig aktionær på Sjælland, som blot ville 
gøre opmærksom på, at hun syntes, at jeg måtte 

stå i en ekstrem vanskelig situation med kritik 
fra alle sider, men at jeg for alt i verden ikke 
måtte give op. Personligt ville hun tage et par 
ekstra arbejdsår for at sikre pensionen.

Der har forståeligt været langt flere negative 
reaktioner. Kursbevægelserne har jo været eks-
treme, hvilket har gjort mange af vores aktio-
nærer både meget skuffede og nervøse. 

Den mest negative reaktion har nok været en 
aktionær, der opfordrede mig til at begå harakiri 
eller offentligt selvmord, som bod for den nega-
tive kursudvikling.  

Hvilke beslutninger ærgrer du dig mest over?
I bakspejlet er der mange beslutninger, jeg kan 
ærgre mig over. Men jeg ved jo, hvor svær  
beslutningen var i nuet. 

Jeg kan godt ærgre mig over, at vi i nogle af 
Formueplejeselskaberne delvist gik ud af vores  
finansiering i schweizerfranc (CHF) på et kursni-
veau omkring 5,15 danske kroner. Men når man 
kender baggrunden, bliver ærgrelsen lidt mindre:

På én af Bloody Mondays i oktober var japan-
ske aktier faldet 10%, og europæiske aktier faldt 
næsten ligeså meget. 

Så sker der pludselig det, at den amerikanske 
aktiefuture bliver lukket i europæisk åbningstid, 
fordi den er faldet mere end ”tilladt” på én dag. 
CHF/DKK-kursen reagerer straks og stiger i lø-
bet af formiddagen fra under 5,00 til over 5,12. 
Det samlede, urealiserede tab på CHF-kursen 
udgjorde inden for dagen ca. 1.500 mio. kr. 

erik møller:
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Hvad overbeviste dig om, at nu skulle vi ud af CHF?
Der opstår det – ikke ubegrundede – rygte, at de amerikan-
ske aktiemarkeder ikke vil åbne kl. 15:00, fordi man er 
bange for, at markedet vil bryde sammen. Hvis markedet 
ikke åbner, så er valutamarkedet, det eneste marked, hvor 
man kan afvikle risiko. Kan jeg så afvise, at CHF-kursen kan 
hedde 5,30 eller 5,50, da det er ren panik, der styrer valuta-
kurserne? Det er 1 mio. kroner spørgsmålet. 

Hvis CHF i løbet natten steg til 5,30 ville vi have tabt ca. 
3.000 mio. kr. af selskabernes egenkapital. Det ville udover 
tabet af egenkapital betyde, at vi næste dag skulle sælge  
obligationer og aktier for 12.000 – 15.000 mio. kr. Det 
havde været mere end svært at håndtere uden yderligere 
store kurstab. 

I bakspejlet ved vi nu, at det amerikanske marked åbnede 
og CHF-kursen toppede omkring 5,15. Men den information 
havde jeg ikke 4 timer forinden. Jo – det ærgrer mig lidt nu, 
når jeg tænker tilbage. Men hvordan ville jeg reagere, hvis 
jeg nogensinde skulle stå i den samme situation igen?

aviserne har skrevet, at Formuepleje er ved at  
gå konkurs. Hvor tæt har vi været på det? 
Vi har ikke på noget tidspunkt været bare i nærheden af at gå 
konkurs. Faktum: For at gå konkurs skal man have mere 
gæld, end man har aktiver, og det har vi aldrig været i nær-
heden af – heller ikke under den værste finanskrise i 100 år! 
Tager vi først formueforvaltningsselskabet Formuepleje A/S, 
så har det selskab overhovedet ingen gæld. Selskabet  
forvalter en kapital på 33 mia. kr. Selskabet får intet resul-
tathonorar i 2008, men det faste honorar udgør ca. 0,4 % 
p.a., hvilket giver en årsindtægt på 132 mio. kr. Ser vi  
på de børsnoterede Formueplejeselskaber har de aktiver  

(investeringer) på ca. 33 mia. kr. De er finansieret med en 
egenkapital på knap 9,0 mia. kr. suppleret med lån på  
ca. 24 mia. kr.

men hvordan kan vi tåle at tabe så mange procent?
Det er også en af de ting, som mange har haft svært ved at 
forstå – specielt i forhold til Formuepleje Penta og Epikur. 
Når vi var nået til de ekstremer, som markedet bød på i ok-
tober måned, er det ikke den almindelige risikostyring, der 
bestemmer vores investeringer. 

I disse ekstreme situationer er der et ufravigeligt krav om, 
at egenkapitalen skal udgøre mindst 15% af investeringerne. 
Det betød på den ene side, at vi på den mest negative dag 
solgte værdipapirer for over 5 mia. kr. for at sikre, at egen-
kapitalandelen var intakt. Omvendt var prisen for slavisk at 
overholde de 15%, at vi – sandsynligvis og i bakspejlet – har 
solgt nogle værdipapirer, som vil stige senere.

men man kan vel ikke bare blive ved med at sælge ud?
Vi kunne have fortsat i det uendelige med at nedbringe  
porteføljen, hvis egenkapitalen var blevet ved med at falde. 
Nogen har brugt billedet, at det er som at skære bidder af en 
lagkage: Har man mistet 60%, er der 40% tilbage. Taber 
man herefter 10%, så har man 36%, og taber man igen 10% 
så har man 32,4% tilbage osv. Men det går man ikke konkurs 
af, bare man justerer sin portefølje undervejs.

Til sammenligning er årsagen til, at flertallet af verdens 
største banker nu er delvist nationaliserede netop, at de ikke 
justerede deres porteføljer undervejs. Det skal dog retfær-
digvis siges, at en bankbalance er betydelig sværere at slanke 
end en investeringsportefølje.

  Direktør erik møller, Formueplejeselskaberne >
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Hvor meget har du selv tabt i 2008?
Jeg har tabt et trecifret millionbeløb – primært investeret i 
Formueplejeselskaberne.

 
Hvordan har de tab påvirket dig?
Det har ikke påvirket mig direkte, men måske mine arvinger. 
Tabene siger mig professionelt intet, fordi de intet siger om 
fremtiden. Men jeg kender adskillige af vores aktionærer, 
som er blevet tvunget til at sælge de fleste af deres aktier. 
Og aktionærer, som har fået deres pensionsplaner fuldstæn-
digt ødelagt. Det berører mig dybt, men det påvirker ikke 
mine fremtidige beslutninger.

Det er klart, at når man har investeret store beløb i en  
investeringsmodel, som man selv kan styre, så tænker man 
hele tiden – 24/7 – på at gøre det langsigtet mest begavede. 
Men jeg vil ikke lade mig styre af psykologiske stemnings-
skift. I de mest hektiske dage i slutningen af oktober, var der 
mange – både eksternt og internt – som opfordrede mig til at 
”nulstille” vores investeringer, for at ”slippe for” mere risiko 
og søvnløse nætter. Det kunne jeg aldrig finde på, hvis det 
ikke var valueringsmæssigt begrundet.

Vores koncept bygger på rationale og tørre tal.  
er det ikke et problem i en verden, der styres af  
panik og kaos, når frygten melder sig?
Det kan lyde som et paradoks, men hvad er alternativet? 
Hvis investeringer ikke skal bygge på tal er alle investeringer 
jo lige attraktive – uanset prisen – hvilket jo er nonsens. 

Nu skal vi lige huske, at efterårets panik blev målt til et 
niveau, der var 4-5 gange værre end det, man har oplevet 
under tidligere kriser. Så det ville være ubegavet generelt at 
indrette sig investeringsmæssigt efter ”The 100 Year Perfect 
Storm”, som amerikanerne omtaler oktober 2008. 

  
når kunderne har lidt store tab, har konceptet så  
ikke spillet fallit?
Siden vi startede det ældste selskab, Formuepleje Safe, i 
1988 har selskabet givet 750% i afkast mod verdensaktie-
indekset, der har givet 80% i samme periode.  

I 2008 har halvdelen af alle danske børsnoterede aktier tabt 
mere end 60%, det er mere end gennemsnittet for vores  
selskaber. Så tabene siger mere om markedsbetingelserne 
end konceptet.

Det er rigtigt, at de store tab i Penta og Epikur skyldes, at 
vi statistisk nåede ud i en begivenhed, som kun burde ind-
træffe en gang hver million år (ifølge det engelske ”The Ro-
yal Statistical Society”). Når flertallet af verdens største ban-
ker er blevet delvist nationaliserede, og 25-50% af alle 
hedgefonde forventes lukket i 2008 er det ikke udtryk for, at 
deres koncept har spillet fallit, men et udtryk for, at mar-
kedssituationen i 2008 har været helt ekstrem.

Du har klart meldt ud, at du ser lyst på fremtiden.  
Hvad baserer du det på?
Når man kun får 100% negative forventninger fra hele om-
verdenen: Nøgletal, medier, aktionærer, kolleger og venner 
og familie, så bør man lige knibe sig i armen. Alle tegner et 
dystert billede og ingen tør investere. Ikke fordi de kender  
eller interesserer sig for værdien af aktier eller obligationer, 
men kun fordi de frygter fremtiden.

Sådan var billedet også i:

1982:
...hvor verden var ved at knække under renter på 15-
25%. Året efter steg danske aktier over 100%.

1992:
...hvor EMS’en knækkede og tvangsauktioner toppede. 
De næste 12 måneder steg kurserne på Formuepleje 
Safe med 85%.

1998:
...hvor Rusland gik i betalingsstandsning og verdens 
største hedgefond blev reddet på målstregen. Et år se-
nere var kursen på Formuepleje Safe steget med 40%.

2003: 
...inden Bush gik ind Irak var aktier faldet mere end 
50%. Et år senere var kursen på Formuepleje Safe  
steget med 73%.

2008:
...hvor vi oplevede den største finanskrise i 80 år, hvor 
vi oplevede det største gab mellem amerikanske stats-
obligationer, der handlede til en P/E på 45 og aktier, der 
handlede til en P/E på 7. Hvad sker der året efter? Min 
forventning er meget høje tocifrede procentstigninger.

Warren Buffett har vel stadig sagt det klarest, som rammer 
min taktiske investeringsfilosofi:

”når de andre er grådige skal du 
være frygtsom, og når de andre er 
frygtsomme skal du være grådig.” 
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Formuemagasinet kan læses på disse fine hoteller og kroer:

Bredal kro

Brobyværk kro

Color Hotel Skagen

Det Lille Hotel, Ærøskøbing

Havreholm Slot

Hellerup Parkhotel

Hotel Fjordgården

Hotel kronprinds Frederik

Hotel Lunderskov

Hotel Strandtangen

Hotel Svedskegyden, Samsø

Hotel Sønderborg garni

Hotel Viking

Hotel Vissenbjerg Storkro 

Lundeborg Hotel & Café 

Løndal Østerskov

marienlund, Skagen

radisson SaS, Silkeborg

rold Storkro

royal oak, rødding

Skjoldenæsholm Hotel & konferencecenter

Steensgaard Herregaardspension
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ti bud på 2009
efter alle tiders katastrofeår i 2008 vover vi endnu engang pelsen  
og kigger ind i den globale krises tredje kalenderår.

af Søren aStrup, inveSteringSchef, partner, formuepleje a/S

Der skal ikke herske tvivl om, at 2009 bliver  
et udfordringens år, og at alle kapitalforvaltere i 
deres iver efter at komme med spådomme om 
slagets gang i 2009 vil indtage en udsædvanlig 
ydmyg holdning til egne evner udi spådommens 
”ædle” kunst. Ikke desto mindre vil jeg igen i år 
rette fokus på, hvordan vi her i huset som inve-
storer ser verden og de muligheder, der byder sig 
for at lægge en fornuftig investeringsstrategi  
i starten af 2009. Nedenfor følger derfor vores  
10 bud for 2009.

  i    Længste recession siden 1929

Siden 2. Verdenskrig har der været en række  
perioder med tilbagegang i verdensøkonomien. 
Fraregnet den negative vækst omkring 2. Ver-

denskrig tegner den nuværende afmatning til  
at blive den længste periode med recession  
for amerikansk økonomi siden perioden 1929-
1933. Dybden og længden af recessionen tåler 
sammenligning med de kraftige tilbageslag i 
’73-’75 og ’80-’82. Mere præcist udtrykt havde 
begge disse meget lange recessioner en varig-
hed af ca. 16 måneder. Da recessionen officielt 
startede i 1. kvartal 2008 i USA, skal vi altså  
se en markant vending i amerikansk økonomi  
allerede i 1. kvartal 2009 for at recessionens 
varighed bliver mindre end 16 måneder. Des-
værre tror vi ikke på det. I Eurozonen, UK og Ja-
pan er billedet tilsvarende dystert med kraftig 
tilbagegang, mens eneste lyspunkt i forhold til 
ikke at realisere egentlig negativ vækst i 1. og. 
2. kvartal 2009 er emerging markets, som dog 
vil vokse langt under trendvækst.  
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  ii    Deflation og japanske tilstande – nej!

Ganske tankevækkende har finansmarkederne på under 6 
måneder skiftet holdning til inflationsbilledet flere gange. 
Styrende for dette stemningsbarometer har været de kraftige 
udsving til olie- og råvarepriserne. Så mens den udtalte infla-
tionsfrygt fra midten af 2008 senere blev afløst af enighed 
om stagflation, synes frygten ved indgangen af 2009 at 
dreje sig om, at vi det kommende år får kraftigt faldende  
priser. Mange økonomer ser samtidig dette som begyndel-
sen på en periode med ”japanske tilstande”, hvor økono-
mierne kører baglæns i en lang årrække, fordi al privat forbrug 
udskydes. For hvorfor købe en vare i dag, som man ved kan 
købes billigere i morgen? Buddet er, at det ikke kommer til 
at gå så galt, netop fordi de meget lave globale renter går 
hånd i hånd med et hidtil uset omfang af finanspolitiske  
lempelser, som i den grad sikrer at forbrugernes disponible 
indkomster øges kraftigt, når den værste periode med  
afmatning og stigende arbejdsløshed er overstået. 

 iii    Stigende renter i uSa

Med centralbankrenten tæt på 0 og lange renter, som sæt-
ter bundrekorder ved årets start, synes et bud om stigende 
renter i 2009 i USA temmeligt sikkert. Dog vil det naturlig-
vis kræve, at vi ser en bedring i konjunkturbilledet. Så bud-
det er også, at den amerikanske centralbank vil sætte renten 
op i løbet af 2009 og mest sandsynligt sidst på året. Det vil 
dog først ske, når bankerne igen begynder at lade de kraftige 
rentenedsættelser komme forbrugere og virksomheder til 
gode. Når dette sker, vil Ben Bernanke efter alt at dømme 
være meget hurtig til at sætte renten op, fordi han for alt i 
verden vil undgå en gentagelse af den ”fejl”, som forgænger 
Greenspan begik ved at holde renten for lav i for lang tid. For 
ECB bliver der næppe tale om renteforhøjelser. Tværtimod 
lyder vurderingen herfra, at ECB erkender, at centralbank-
renten på p.t. 2,5% skal endnu længere ned.   

 iV    Danskerne stemmer ”ja” til euroen

I lyset af forventningen til yderligere rentenedsættelser fra 
ECB, vil den danske rente også komme ned. Samtidig er  
vurderingen herfra, at danskerne senest i forbindelse med 
kommunalvalget i efteråret 2009, vil stemme ja til ”Euro-
medlemskab”. Forudsætningen for, at politikerne vil ”vove” 
en afstemning er dog, at det danske rentespænd i forhold til 
Eurozonen er nogenlunde normaliseret, således at eventuel 
tvivl om udfaldet af afstemningen - eller et nej - ikke sår tvivl 
om holdbarheden af den danske fastkurspolitik. Samtidig  
ønsker ja-politikerne også flere og andre argumenter end  
blot det faktum, at det er dyrt for boligejerne at stå uden for 
Euroland.  

  V    Dansk realkredit bliver et hit 

I enhver danskers portefølje bør der i 2009 ligge en meget 
stor del danske realkreditobligationer. Det er meget muligt, 
at en lang række erhvervs- og emerging markets-obliga-
tioner på papiret kan byde på langt højere afkast. I min optik 
er kreditrisikoen – dvs. risikoen for konkurs og bankerot – dog 
for det første meget større og for det andet en reel mulighed. 
Så med mindre det 212 år gamle danske realkreditsystem 
kollapser i 2009, fastkurspolitikken for kronen trues, euroen 
bryder sammen eller andre usandsynlige begivenheder ind-
træffer, så er det at have realkreditobligationer en ”win-win 
situation” fordi:

1)  Enten får vi et ekstraordinært rentefald med ”normalise-
ring” af rentespændet til euro-landene (eller et euro-ja). 
Dermed ”får” obligationsinvestoren ekstra 5-7 kurspoint, 

eller

2)  Den nuværende højere danske rente fastholdes og obliga-
tionsinvestoren får et vedvarende højt renteafkast i hele 
2009.

 Vi    tocifret positivt aktieafkast i 2009 

Når vi skal forholde os nøgternt til valueringen af aktiemar-
kederne, kan konklusionen desværre kun blive, at ”aktier er 
billige”. ”Desværre” fordi investorer og markeder i 2008 har 
vist, at valueringsargumentet kan ignoreres i lang tid. Derfor 
tillægges det ikke megen vægt, når beslutningen om aktie-
køb for 2009 skal foretages i disse tider. Investorerne er 
simpelthen for bekymrede for den kraftige strukturelle mod-
vind og de negative forventninger til den økonomiske vækst 
den kommende tid. Og det er da også meget svært at se, 
hvordan der skal komme flere købere end sælgere i et aktie-
marked, som i den grad er præget af nedbringelse af gearing. 
En udtalt bekymring om deflation i de toneangivende økono-
mier, og at 2009 tegner til at blive den værste indtjenings-
recession i 40 år. gør ikke tingene bedre. Så at sige ”aktier er 
billige” hjælper ingen, når ”aktiekulturen er død” og mange 
investorer – både private, pensionskasser og hedgefonde - 
melder ud, at de absolut ikke vil købe aktier i 2009. 

Meget af retorikken ved indgangen af 2009 lyder som 
ved starten af 2003, hvor aktiemarkederne havde været 
gennem en periode med massive aktiesalg. Derfor: Så snart 
vi ser en lille stabilisering af konjunkturnedgangen i økono-
mierne, vil en stor del af de rekordmange kontanter, som er 
parkeret på sidelinjen og på bankernes højrentekonti igen 
blive placeret i erhvervsinvesteringer – herunder aktiemar-
kedet. Da valueringen i mange tilfælde er på de laveste  
niveuer i mere end 50 år, bør det sagtens kunne gå hånd i 
hånd med tilbagegang i virksomheders indtjening. >>
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 Vii    ”gældfri” selskaber bliver vinderne

”Vinderstrategien” for aktieinvesteringerne i 2009 inde bærer 
som altid en fornuftig spredning. Mit bud på begrebet ”for-
nuft” i dette år er at holde et skarpt fokus på selskaber med 
en lav finansiel gearing – dvs. selskaber, som ikke er stærkt 
afhængige af en hårdt ramt finanssektor. Her kommer det 
aktieinvestoren til gode, at virksomhederne generelt i eks-
pansionsperioden fra 2003 til 2007 har været yderst  
disciplinerede i deres anvendelse af gearing. Så lige nu fin-
des der en del ”lavgearede” eller selvfinansierende selskaber, 
eksempelvis indenfor klassisk defensive sektorer, såsom  
telekom og medicinal. Skulle vi pege på nogle danske aktier, 
som må formodes at skille sig positivt ud i 2009 kunne det 
være FLSmidth, Novo Nordisk og Vestas Wind Systems. 

 Viii   uS-dollar viser styrke

Med renter på næsten 0 og en seddelpresse, som kører i 
”døgndrift”, kan der sagtens argumenteres for, at USAs  
galopperende underskud på stats- og handelsfinanserne ikke 
kan finansieres, og at dollaren derfor bør sætte en ny bund-
rekord over for euro og dermed danske kroner i 2009. Men 
netop det, at amerikanerne igen viser mere handlekraft i  
forhold til europæerne og en række yderligere økonomier  
betyder, at amerikansk økonomi bliver den første til at 
”komme” sig. At FED dertil sætter renten op før ECB, bør  
betyde at dollaren kommer styrket ud af 2009. 

 iX   olieprisen stiger mindst 25%

For et år siden lå olieprisen i 100 US$ pr. tønde, og da pri-
sen toppede på knap 150 US$ pr. tønde i sommeren 2008, 
mente mange, at den ville befinde sig omkring 200 US$ pr. 
tønde. At give et bud på, hvor olieprisen skal være selv få 
måneder frem i tiden, kan derfor hurtigt bringe folk på glat 
is. Dette skal dog ikke afholde undertegnede alligevel. Der-
for lyder buddet herfra, at olieprisen om et års tid ligger over 
de 50 US$ pr. tønde – altså en stigning på mere end ca. 25% 
fra dagens niveau omkring 40 US$ pr. tønde. Og ja – en sti-
gende oliepris og stigende dollarkurs kan fint gå hånd i hånd 
i 2009. Olieprisen vil nemlig stige af samme årsag som  
dollaren – nemlig, at der kommer lidt mere gang i hjulene  
i verdensøkonomien og ikke mindst hos verdens største olie-
forbruger, USA. 

  X    uroen vil lægge sig

Bud nr. 10 bliver en gentagelse af sidste års tiende bud, som 
så absolut viste sig ikke at holde stik i 2008. Tværtimod. 
Alene det, at 2008 vil gå over i verdenshistorien som det 
mest urolige år på de finansielle markeder nogensinde bør i 
sig selv indebære, at 2009 ikke kan blive ”værre”. Lige så 
lidt, som jeg ved indgangen af 2008 kunne forudse, at vi 
ville se et totalt kollaps af den globale finanssektor med de  
største konkurser i verdenshistorien som resultat – lige så lidt 
skal man ”aldrig sige aldrig”. Når dette er sagt, må det  
samtidig også være ganske usandsynligt at ”gratis” penge fra 
centralbankerne, verdenshistoriens største regerings - 
 ud pumpning af penge og ”aktivitetsprogrammer” ikke før  
eller siden får en positiv effekt i genskabelse af tilliden til de 
finansielle markeder.  
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2008 vil gå over i verdenshistorien 
som det mest urolige år på de  
finansielle markeder nogensinde. 
Det i sig selv indebærer, at 2009 
ikke kan blive ”værre”.

”



De ti bud fra 2008 - sådan gik det

i) ingen recession i uSa ÷
”Derfor er buddet: Vækstnedgang Ja. Recession Nej!”

Ved indgangen til 2008 delte vi helt holdning med den ame-
rikanske centralbankdirektør. Desværre fik ingen af os ret, og 
i 4. kvartal erklærede National Bureau of Economic Research 
(NBER), at recessionen startede i 1. kvartal 2008.  

ii) global vækst over trend ÷
Med udgangspunkt i en historisk trendvækst på ca. 4% tyder 
de foreløbige tal fra den internationale valutafond (IMF) på 
en vækst i 2008 på 3,7%.    

iii) FeD sætter renten op! ÷
”Centralbankerne verden over vil i starten af 2008 sætte alle 
resourcer ind på at få det finansielle system og interbank
markederne til at fungere igen…. Bliv derfor ikke overrasket, 
hvis FED bliver nødsaget til at trykke på rentebremsen i slut
ningen af 2008!

Som bekendt forværredes krisen markant i 4. kvartal og  
renten blev sat ned til 0-0,25%. 

iV) De lange renter ”topper ud” +
Den 10 årige amerikanske rente startede året i 4%, lå på ca. 
4,3% i juni måned for at slutte året lidt over 2%. Den tyske 
ditto startede i 4,3%, toppede ud omkring 4,7% for at slutte 
året omkring 3%. 

V) aktier giver 10% ÷
”Risikoen ved dette bud er naturligvis tosidet:
En dyb recession i USA betyder, at resten af verden ikke går 
ram forbi. Heller ikke de store globale aktier. Meget af dette 
dommedagsscenario er dog priset ind i markederne, så kra
vet til, at 2008 bliver et rigtig skidt aktieår  er en global øko
nomi i slæbegear og noget nær et indtjeningskollaps på det 
brede aktiemarked.”….sandsynligheden (for dette) bør kun 
tillægges en sandsynlighed på 510%. 

Vi) kæmpepotentiale i finansaktier ÷
”Den store taber fra 2007 bliver den store vinder i 2008.  
Det ser ellers sort ud for bankerne i 2008!”

Desværre kunne intet være mere forkert. Finansaktier blev 
alle tiders største taber i 2008 – endog med eget afviklings-
selskab til bankerne i Danmark. Bud nr. 6 begrænsede sig 
dog ikke kun til finansaktier:

”En fornuftig investeringsstrategi for 2008 vil ud over finans
aktier også betyde mange aktier inden for mere defensive 
sektorer som teleselskaber og medicinalselskaber. Dertil bør 
man i den grad passe på råvarerelaterede selskaber, men dog 
have et godt øje til selskaber, som nyder godt af høje  
fødevarepriser.”
 
Vii) Big is beautiful – small cap taber terræn +
”Med den stigende risikoaversion blandt investorer vil likvide 
aktier med stor sikkerhed klare sig bedre end illikvide aktier”

…En ringe trøst, at små aktier klarede sig dårligst idet store 
såvel som små aktier havde et katastrofeår.

Viii) Carry trades bliver ”umoderne” +
”Vinderstrategien på valutamarkederne i 2007 – såkaldte 
carry trades – får det svært i 2008.”
  
Ikke blot fik ”carry-traden” det svært. Den knækkede nakken 
på mangt en investor og sendte dem helt ud af finansmarke-
derne.

iX) kinesiske aktier underperformer +
”Buddet herfra lyder derfor, at afkastet på  
kinesiske aktier meget vel kan blive lige til 
rotterne.” 

X) uroen vil lægge sig ÷
Desværre kunne næsten intet 
komme så langt fra det realise-
rede i 2008. Med bakspejlet i 
hånden vil vi se tilbage på 2008 
som det mest urolige år på  
finansmarkederne nogensinde.  

Det er svært at spå – især om fremtiden
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er det her 30’erne om igen?

Sammenligningen af finanskrisen med depressionen i 30’erne  
er kuriøs, men værdiløs. Faktum er, at de to kriser kun har lidt 
til fælles – ud over det psykologiske.

af ERIk MøLLER, DIREktøR, fORMuEpLEjEsELskabERNE

Pessimisterne har altid let spil, når det ser mørkt 
ud. Det er særlig let nu, hvor mange investorer 
har tabt mellem 50% og 75% af deres penge på 
aktiemarkederne siden sommeren 2007.

Er det her 30’erne om igen, kan man spørge. 
Medierne ynder at lave sammenligningen med 
depressionen i 30’erne. Spørgsmålet er for de 
fleste afledt af en simpel frygt, der er skabt  
via iagttagelse af aktiemarkedernes styrtdyk. De 
færreste ved, om det var krakket, der skabte en 
depression i 30’erne. Men alle ved, at 30’ernes 
nedtur startede med krakket på Wall Street.

Vi er stadig lemminger - men dog klogere 
Hvad er forskelle og ligheder mellem 30’ernes 
og dagens økonomiske situation?

ForSkeLLe i PengePoLitikken

renter

1929 

Efter krakket på Wall Street satte New Yorks 
centralbank straks renten op for at beskytte ban-
kernes indskud, men det gjorde selvsagt tilbage-
slaget endnu værre.

2009 

I dag har de fleste nationalbanker – med den 
amerikanske, den engelske og den schweiziske i 
spidsen, nedsat renterne aggressivt. De korte 
renter globalt er nu tæt på det laveste niveau i 
50 år for at give ilt til verdensøkonomien.

Soliditet

1929  

De amerikanske banker var meget tyndt pol-
strede, da krakket kom i 1929, hvilket gav en 
meget langvarig bankkrise og en meget stram  
likviditet, og i hundredevis af banker gik konkurs.

2009 

Både amerikanske og europæiske banker har 
kørt hårdt gearet op til finanskrisens start i efter-
året 2007. Til gengæld har både regeringer og 
nationalbanker grebet ind for at undgå større 
bankers konkurs og sikret indskydernes indlån. 
ubegrænset. Over hele verden er de større ban-
ker blevet delvist nationaliserede for at sikre, at 
bankerne har den fornødne egenkapital til fort-
sat at kunne foretage udlån.  

aRtIkLER14 

Formuemagasin 1. kvartal 2009



>>

1929  

I 1929 og senere i 30’erne, da man satte renten ned, hjalp 
det kun lidt, fordi der i mellemtiden var blevet deflation, hvil-
ket betød, at realrenten var meget høj. Altså var det meget 
dyrt at låne.

2009 

Den globale realrente er i dag negativ, dvs. renten er lavere 
end inflationen. Det er med andre ord gratis at låne penge, 
når man modregner inflationen. Danmark er et særtilfælde, 
fordi vi helt (uretfærdigt) bliver betragtet som et miniput-
randland til Euroland.

1929 

Reaktionstiden var lang pga. dårligere statistik og dårlig 
kommunikation, og desuden eksisterede koordinering lan-
dene imellem ikke. 

2009 

I dag reagerer de fleste nationalbanker inden de mest nega-
tive nøgletal foreligger - undtagen Trichet i ECB. Kommuni-
kation foregår jo i dag med lynets hast – på godt og ondt. Der 
er allerede foretaget globale koordinerede rentenedsættel-
ser, og de store nationalbanker er hele tiden i tæt kontakt.

Wall Street 1929

realrente reaktionstid
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Finanspolitikkens effekt i 30’erne blev misforstået

Forståelsen for betydningen af finanspolitikkens effekt 
på realøkonomien fik desværre først sit gennembrud i 
1936 efter, at John Maynard Keynes, måske den skarpe-
ste tænkende økonom i forrige århundrede, skrev sit ba-
nebrydende værk, ”The General Theory of Employment, 
Interest and Money”, som skabte stor furore. Finanspo-
litik havde indtil da primært været et spejl af udviklingen 
i samfundet. 

Finanspolitikken frem til depressionen i 1930’erne 
byggede på økonomen Adam Smiths laissez-faire poli-
tik, hvor markedet selv skulle klare problemerne og 
statsbudgettet ikke måtte vise underskud. Kom der et 
tilbageslag i økonomien, så sparede de enkelte hushold-
ninger og derfor fandt man det fra politisk hold også rig-
tigst af det offentlige sparede, hvilket blot forlængede 
nedgangsperioderne. 

Keynes’ teori var derimod banebrydende, fordi han 
påpegede, at når de private husholdninger nedsatte de-
res forbrug skulle det offentlige søge at erstatte dette 
forbrug, for derved at stabilisere væksten i økonomien. 
På samme måde var det Keynes’ teori, at man burde 
nedsætte renten ved konjunkturtilbageslag for at stimu-
lere investeringer og forbrug. Begge teorier var i 30’erne 
meget kontroversielle, men er i dag fuldt accepterede.  

  
ForSkeLLe i FinanSPoLitikken

Stimuli

1929 

Da der var udsigt til stigende arbejdsløshed, strammede 
præsident Hoover statsfinanserne. Først i 1933 iværksatte 
den nyvalgte præsident Franklin D. Roosevelt ”The New 
Deal” og byggede bl.a. Hoover-dæmningen. I Danmark byg-
gede man Lillebæltsbroen i 1935 for at skabe arbejdsplad-
ser og dermed sætte gang i økonomien.

2009 

Globalt er der etableret de største redningspakker verden har 
set - primært rettet mod finanssektoren, men der er også  
de største finanspolitiske lempelser nogensinde undervejs  
– både koordinerede og ukoordinerede. EU har endvidere  
tilkendegivet, at man vil se i gennem fingre med budgetover-
skridelser på mere end 3% af BNP. Storbritannien når endog 
op på et offentligt underskud på 8% af BNP i 2009.

offentlige sektor

1929 

Den offentlige sektor var lille og de sociale foranstaltninger 
meget små, hvilket gjorde usikkerheden meget stor og for-
bruget stærkt faldende. Suppekøkkener var manges eneste 
overlevelsesmulighed.

2009 

Den offentlige sektor er i dag i alle lande relativt stor. I Dan-
mark har f.eks. over 65% deres indkomst via det offentlige, 
og disse indkomster bliver kun i ringe omfang berørt af tilba-
geslaget, fordi man er sikret sin indkomst. Og de sociale 
ydelser er relativt mangefold større end i 1930’erne. Begge 
dele stabiliserer forbruget.

1929 og 2009: taL HeLt uDe aF ProPortion

arbejdsløshed

1929 

Arbejdsløsheden nåede op over 30% i både USA og Europa 
og arbejdsløshedsunderstøttelsen var klart under eksistens-
minimum. 

2009  

Arbejdsløsheden er steget i USA fra 4 til 7% og kan nå 8-9%. 
I EU er arbejdsløsheden steget fra 7,2% til 7,7% de seneste 
12 måneder og vil fortsat stige i 2009. 
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BnP

1929 

BNP faldt 45% i USA fra 1929-1933, bl.a. fordi man havde 
misforstået effekten af både penge- og finans politik.

2009 

Både USA, EU og Japan er i dag i recession, og forventnin-
gen for OECD-landene i 2009 er fortsat lavvækst/recession. 
Den globale økonomi forventes at vokse svagt i 2009 på 
grund af den fortsat solide vækst i BRIK-landene. 

Verdenshandel

1929 

Landene forsøgte at beskytte sig mod, at krisen bredte  
sig ved at beskytte sig bag høje toldmure, hvilket betød, at 
både det internationale betalingssystem og verdenshandelen  
brød totalt sammen. 

2009 

Verdenshandelen er gået i stå, men væksten forventes at 
være på 2% i 2009 og 5% 2010.

De røde lamper
Når aktiemarkederne reagerer, som de gør i øjeblikket, er der 
selvsagt flere grunde til det, men den væsentligste er psyko-
logien. Populært sagt, at der er flere sælgere end købere. 
Men man kan altid finde røde lamper: Den lave opsparing i 
USA, en faldende forbruger- og erhvervstillid overalt, de for-
svundne formuer i aktier og fast ejendom kombineret med 
bankernes manglende vilje til at låne penge ud er selvsagt 
ikke motiverende for et økonomisk opsving. 

aktiemarkedet styrer tilliden
Det seneste ekstremt negative stemningsskifte på aktie-
markederne efter Lehman Brothers konkurs har været kata-
lysator for den lavere forbruger- og erhvervstillid, og så  
nærmer vi os en selvsvingseffekt fra aktiemarkedet til sam-
fundet og tilbage igen.

De grønne lamper
Men i forhold til virksomhedernes indtjeningspotentiale er 
aktier meget billige nu. De er prissat efter et fald i indtjenin-
gen på mere end 50% efterfulgt af nulvækst i flere år. Der 
ligger nogle meget positive overraskelser og venter, og så 
kan spiraleffekten pludselig gå den anden vej. Og der har 
ikke været nogen aktiefest, selvom nogen vil prøve at bilde 
Dem det ind. Globale aktier har givet mindre end 3% p.a. de 
seneste 20 år! 

Sammenligningen med 30’erne er kuriøs, men værdiløs
Faktum er, at der stort set ingen fornuftige sammenligninger 
kan gøres med depressionen i 30’erne – udover det psyko-
logiske. Vi kan alle lære af historien, men såvel politikere 
som økonomer må agere i deres egen tid med den nyeste  
viden om økonomiske sammenhænge. 

I forhold til 30’erne har både nationalbanker og politikere 
været meget proaktive i at tackle den pludseligt opståede 
panik i september og oktober måned. Der er skudt så mange 
penge i det finansielle kredsløb, som nu følges op af massive 
stimuli – både som skattelettelser og som offentlige arbej-
der, at det uundgåeligt må få en positiv effekt på væksten i 
2009 og 2010.   

Psykologien er uændret
Kun psykologien er fuldstændig uændret siden 1933. Jeg vil 
sige, som Franklin D. Roosevelt sagde ved sin tiltrædelses-
tale i januar 1933, da depressionen var løbet præsident 
Hoover af hænde:

”the only thing we have to fear 
  – is fear itself...”



et historisk kollaps på de finansielle markeder udløste en lavine af kursfald  
– også i Formueplejeselskaberne. Ved indgangen til 2009 peger ”vækstpilen” 
kraftigt nedad – alt i mens markederne er i bedring. Betragtes valueringen,  
byder 2009 på en af de bedste investeringstidspunkter nogensinde.

af søREN astRup, INvEstERINGscHEf, paRtNER, fORMuEpLEjE a/s

annus horribilis      

At overskriften ”Annus Horribilis” nok er den 
mest anvendte om 2008 blandt markedskom-
mentatorer, skal ikke afholde undertegnede  
for at anvende den. For 2008 er og bliver et 
skelsættende år på de finansielle markeder  
både hvad angår negativt afkast, volatilitet, ren-
tenedsættelser og omfanget af konkurser og 
hjælpepakker. 

For danske aktier bød 2008 på det værste af-
kast (-49,1%) nogensinde målt, hvilket er knap 
dobbelt så slemt som det næstværste år i 1992 
(-25,8%). For amerikanske aktier blev 2008 det 
værste år siden 1937 for det brede S&P 500  
indeks og siden 1931 for Dow Jones 30-indek-
set. Globale aktier havde ligeledes det værste  
år målt ved MSCI-World, siden indeksets start  
i 1969. 

Ikke kun aktier havde det svært. Stort set alle 
aktivklasser, som investorer mente indeholdt  
risici, blev sat i skammekrogen – særligt i 4. 

kvartal. Som aktivklasse blev statsobligationer 
og kontanter således den eneste ”sikre havn”  
for de nervøse investorer.

100% kontant!
At der er mange kontanter ”på sidelinien” viser 
en opgørelse fra USA*, der fortæller at 8.850 
mia. USD holdes i kontanter, bankindskud og 
pengemarkedsplaceringer. Dette svarer til langt 
over 100% af markedsværdien af S&P 500  
og til knap 75% af værdien af børsnoterede  
selskaber i USA. 

Valutabevægelser Seneste kvartal Seneste år

CHF 5,6% 10,5%

uSD 0,6% 4,2%

JPY 17,8% 28,5%
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Budgetforventninger pr. april 2008

Pro anno afkast

Aktier 12%

Obligationer 5%

Valuta: kursbevægelser  
og lånerenter (=omk.)

-2,5%

investeringsstrategi pr. januar 2009

Aktier Høj udnyttelse af risikorammer

Obligationer Moderat varighed

Valutafinansieringen CHF primær valuta med taktisk EUR-andel

kilde: Formuepleje, British Bankers association og Bloomberg

Optimum

Pareto

Safe

Safe VSO

Epikur

Penta

Globale aktier DKK

Danske oblig.

Merkur

LimiTTellus

3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST1
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RENTEARBITRAGE BYDER PÅ 
SÆRDELES HØJT RENTEPICKUP

2

2002 2004 2005 20062003 2007 2008 2009

EUR CHFRealkredit

kilde: Formuepleje og Bloomberg

0-rente politik
Også valutamarkederne var underlagt ekstreme kursbevæ-
gelser, hvor ”øvelsen” særligt i 4. kvartal var præget af ned-
lukninger af carry-trades. Således styrkedes JPY med knap 
18% alene i 4. kvartal over for DKK, ligesom CHF styrkedes 
kraftigt. Dette havde desværre også en negativ effekt på  
afkastet i Formueplejeselskaberne. 

Renten i Schweiz blev dog i 4. kvartal sat ekstraordinært 
ned af den schweiziske centralbank, SNB, i erkendelse af, at 
en for stærk CHF, ville gøre den bratte afmatning i Schweiz 
endnu værre. Således var 1-månedsrenten, som Formue-
plejeselskaberne pt. benytter sig af, ved årets udgang 0,34% 
p.a. (eksl. rentetillæg til långiver). Dette kan sammenlignes 
med den danske 1-månedsrente på 4,58% p.a.

Situationen med rekordlave centralbankrenter i både USA, 
Japan, England og Schweiz vil efter alt at dømme vare ved et 
stykke ind i 2009, ligesom vi foventer, at den europæiske og 
en danske centralbank, vil ”følge efter” de øvrige central-
banker og sætte renterne yderligere ned.     

rentetaksameteret tikker 
Med centralbankrenter tæt på 0 i CHF, en betydeligt højere 
rente i Danmark samt en meget høj merrente på danske  
realkreditobligationer ift. statsobligationer, byder 2009 på 
den bedste ”rentearbitrage-mulighed” i mange, mange år.  
I sig selv er denne mulighed et stærkt argument for at  
anvende gearing i 2009, idet det forventede risikojusterede 
afkast fra rentearbitrage er meget højt. 

Da aktier i vores optik tillige fremstår attraktivt prisfastsat 
på trods af, at vi forventer indtjeningsfald i 2009, er vores 
konklusion, at starten af 2009 byder på en af de bedste  
investeringstidspunkter nogensinde ud fra fundamentale og 
objektive kriterier.    

Når dette er sagt, er det klart, at usikkerhed og irrationel 
ageren overtrumpfer dette på markederne p.t. Vores hold-
ning er dog stadig klar: 

De massive rentenedsættelser og hjælpepakker,  
som bliver sat i søen er både nødvendige, men også 
tilstrækkelige til, at afmatningen ikke udvikler sig 
en global depression a la 1929-1933. 

På de følgende sider får De vores vurdering af de enkelte 
markeder uddybet, ligesom selskabernes aktuelle investe-
ringer fremgår af faktasiderne bagerst i magasinet.

* leuthold group og Bloomberg
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2008 har ud fra et investeringsmæssigt syns-
vinkel været et begivenhedsrigt år, som de fleste 
godt kun have været foruden – og som vel kun de 
færreste havde forestillet sig. Årets sidste kvar-
tal bød på en kulmination, præget af kraftige 
kursudsving i specielt oktober og november.

kraftig turbulens i 4. kvartal
Baggrunden for den voldsomme turbulens i 4. 
kvartal skal efter alt at dømme findes i septem-
ber måneds finansielle ”jordskælv” med konkurs 
for investeringsbanken Lehman Brothers og en 
de facto nationalisering af forsikringsselskabet 
AIG og realkreditselskaberne Fannie Mae og 
Freddie Mac. Dette har sammenholdt med  
finanssektorens nedskrivninger på foreløbigt 
USD. 1000 mia. gjort bankerne om muligt end-

nu mere tilbageholdende med at låne penge ud, 
i første omgang til hinanden og dernæst til al-
mindelige bankkunder. Dette har bl.a. afsted-
kommet likvidering af mange lånefinansierede 
investeringer, hvilket i oktober og november 
satte gang i en selvforstærkende bølge af 
tvangs udsalg. Den kraftige turbulens afspejles 
bl.a. ved, at der i 4. kvartal var hele 25 dage, 
hvor det amerikanske S&P500-indeks svingede 
mere end 5% inden for dagen. Det skal ses i for-
hold til blot tre dage i de foregående tre kvarta-
ler til sammen. Faktisk svarer antallet af observa-
tioner omtrent til, hvad der er konstateret de  
seneste 25 år, dvs. en periode, der inkluderer 
begivenheder som krakket i 1987, Asien-krisen 
i 1997-98, IT-boblens brist i 2000-01 og 11. 
september 2001.   

Det forløbne år går over i investerings-almanakken som et skelsættende  
år med kursfald, der ikke er set større siden depressionen i 30’ernes uSa. 
Ved indgangen til 2009 tegner der sig et fortsat dystert billede – det  
springende punkt er, om investorerne allerede har taget højde for dette.

Jordskælv kloden rundt

af jENs RyGaaRD, kapItaLfORvaLtER, fORMuEpLEjE a/s
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Synkrone kursfald over hele verden
Det amerikanske aktiemarked er i 2008 faldet med 38,5% 
målt ved S&P500-indekset, heraf alene 22,6% i 4. kvartal. 
Aktierne i S&P500 har dermed mistet knap USD 6.200 mia. 
i markedsværdi siden toppen i oktober 2007, og er nu tilbage 
på niveauet fra april 1997. Meget bedre ser det ikke ud når 
man spejder rundt i verden. Europa er faldet 45,6% og Japan 
42,1% for slet ikke at nævne BRIK-landene, hvor det russi-
ske aktiemarked eksempelvis er faldet hele 72,4%. Det har 
dermed været meget vanskeligt at forbedre afkastet ved at 
søge væk fra USA, fordi de amerikanske problemer har bredt 
sig som ringe i vandet til resten af verden og udløst synkrone 
kursfald. De sektorer, der traditionelt opfattes som mest de-
fensive sektorer, eksempelvis fødevare- og medicinalaktier, 
har ikke overraskende klaret sig bedst gennem krisen, men 
med kursfald for de respektive MSCI World sektorer i størrel-
sesordenen 22% og 35% er det måske alligevel en tilsnigelse 
at kalde det en ”sikker havn”. 

Har investorerne taget højde for dårligdommene?
Det er uomtvisteligt, at verdens aktiemarkeder ved ind-
gangen til 2009 står overfor en lang række udfordringer. 
Den amerikanske økonomi er nu officielt erklæret i recession, 
og situationen tegner et tilsvarende dystert billede i Europa 
og Japan. Investorerne er derfor med rette bekymrede for, i 
hvilket omfang den økonomiske afmatning vil ramme virk-
somhedernes indtjening, hvilket vi får første fingerpeg om i 
slutningen af januar, hvor de første amerikanske selskaber 
melder sig med regnskaber. Samtidig er investorerne vendt 
rundt på en tallerken og er nu bekymrede for, at økonomisk 
afmatning og faldende råvarepriser vil medføre deflation, 
hvor frygten for blot 6 måneder siden gik på stigende infla-
tion. Derudover er det langt fra sikkert, at vi har set det sid-
ste til likvidering af lånefinansierede investeringer, idet ban-
kerne mange steder har sat tommelskruerne på kunderne for 
at nedbringe deres balancer. Det springende punkt må imid-
lertid være i hvilket omfang alt dette allerede er indregnet i 
aktiekurserne efter kursfald i både USA og Europa på godt 

50% siden toppen i 2007. De europæiske aktier handles så-
ledes aktuelt på en P/E (pris/indtjening) på 8,5 baseret på 
den realiserede indtjening mod et gennemsnit på 15,8 de 
seneste 25 år. Aktierne kan dermed tåle et indtjeningsfald 
på omkring 45% før prisfastsættelsen kommer over det hi-
storiske gennemsnit. Det kan til sammenligning nævnes, at 
indtjeningen ved de seneste to indtjeningsrecessioner er fal-
det henholdsvis 33% og 35%. En lav prisfastsættelse er in-
gen garanti for hurtige kursstigninger, men dog om ikke an-
det et tegn på, at der allerede er indregnet ganske mange 
dårligdomme i de nuværende kursniveauer. Investorerne har 
således allerede i stor stil vendt aktierne ryggen, og mange 
af pengene er i stedet parkeret på sidelinjen, hvilket bl.a. af-
spejles i de seneste undersøgelser fra Leuthold Group og 
Merrill Lynch’s ”Fund Manager Survey Global”. 

Historisk stort udfaldsrum i 2009
De mange usikkerhedsmomenter ved indgangen til 2009 
gør, at året byder på et historisk stort udfaldsrum. Får politi-
kerne held til at kickstarte verdensøkonomien og løsne op for 
et fastfrossent kreditmarked, ser vi – også på kort sigt - et  
attraktivt potentiale for aktiemarkedet qua den lave værdian-
sættelse og store kontantandel. Hvornår rentenedsættelse 
og hjælpepakker får effekt og medvirker til igen at øge risiko-
appetitten blandt investorer, kan ingen sige.

 Investorernes risikoaversion har gennem 2008 antaget 
nye højder, hvilket betyder, at mange investorer længe har 
flokkedes om de traditionelt mest defensive sektorer som  
fødevare- og medicinalaktier. Vi ser derfor umiddelbart det 
største potentiale inden for de mere konjunkturfølsomme 
selskaber, der i mange tilfælde er blevet endog meget hårdt 
ramt af nedturen. Det er dog samtidig vigtigere end nogen-
sinde før, at fokusere på selskaber med sunde balancer  
og lav finansiel gearing, der ikke nødvendigvis er stærkt  
afhængige af en kriseramt finanssektor. Det kan i parentes 
bemærkes, at der i øjeblikket kan findes flere selskaber, hvor 
kontantbeholdningen fraregnet gælden overstiger den aktu-
elle markedsværdi.      

meget bedre ser det ikke ud når man spejder 
rundt i verden. europa er faldet 45,6%  
og Japan 42,1% for slet ikke at nævne  
Brik-landene, hvor det russiske aktiemarked  
eksempelvis er faldet hele 72,4%. 

”
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med udsigt til en markant opbremsning i væksten og inflationen  
har Formueplejeselskaberne haft en relativ høj varighed på obligationer  
de seneste måneder. Det har bidraget positivt, da kraftige rentefald har 
medført store kursstigninger på obligationerne. 

af ERIk bEcH, kapItaLfORvaLtER, fORMuEpLEjE a/s

I 2. halvår af 2008 faldt de globale statsrenter 
med rekordfart, hvilket har medført historiske 
kursstigninger på statsobligationer. Amerikanske 
statsobligationer har ført an i festen, og en  
10-årig amerikansk statsobligation steg alene i 
november og december måned med 15 kurs-
point. Det har medført, at den 10-årige ameri-
kanske rente nu er nede på et niveau, der ikke er 
set siden slutningen af 1940’erne (se figur 1). 
Selv under depressionen i 1930’erne lå renten 
højere, og kun i en kortere periode i midten af 
1940’erne har den 10-årige rente været under 
2%. Så den aktuelle rente er historisk lav. Der er 
flere årsager til dette kraftige rentefald. 
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Boble på amerikanske  
statsobligationer på vej?

Der kan komme en  
ketchup-effekt med en  
kraftig stigning i renterne, 
når der kommer tegn på 
bedring i den amerikanske 
økonomi.

”
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markant vækstnedgang
En vigtig årsag er udsigten til en langvarig nedgang i økono-
mierne, ikke alene i USA men også globalt. Det amerikanske 
boligmarked er helt gået i stå. Det er svært at få lån hos  
bankerne, virksomhederne melder om markant faldende  
aktivitet, arbejdsløsheden stiger kraftigt, og derfor bliver  
optimismen og købekraften hos de amerikanske forbrugere 
suget ud. Det er en ond spiral, der er svær at komme ud af. 
Svækkelsen i økonomien har ført til kraftige rentenedsæt-
telser fra den amerikanske centralbank i håb om, at det kan 
sætte gang i hjulene igen. I løbet af 2008 har centralbanken 
sænket den toneangivende rente fra 4,25% til nu intervallet 
0,00-0,25% - hvilket er rekordlavt i centralbankens næsten 
100-årige historie. 

Faldende inflation
Samtidig er inflationen ikke længere et problem. Det er især 
de kraftigt faldende priser på olie og råvarer, der har presset 
forbrugerpriserne ned. Olieprisen er faldet mere end 70% fra 
det højeste niveau i juli og frem til årsskiftet. Desuden vil  
stigende arbejdsløshed mindske lønpresset fremover, 

Sikker havn
I perioder med stor usikkerhed vælger mange investorer  
at søge i sikker havn i statsobligationer. Efter finanskrisen 
eskalerede i oktober 2008, har flere investorer kastet kærlig-
heden på statsobligationer. Det er især statsobligationer ud-
stedt af de store økonomier, USA og Tyskland, investorerne 
har tillid til. 

amerikansk centralbank på banen
Alle disse ovennævnte faktorer var startskuddet til faldende 
renter, men rentefaldet tog for alvor fart i slutningen af  
november, da den amerikanske centralbank åbnede den store 
værkstøjskasse med yderligere tiltag. De annoncerede opkøb 
af amerikanske realkreditobligationer for 600 mia. USD og 
de åbnede døren for opkøb af lange statsobligationer. Målet 
var at presse boliglånsrenterne og de lange statsrenter ned. 
Samtidig har de også lovet at holde styringsrenten på et  
ekstremt lavt niveau i en lang periode. Pengene skaffes  
ved, at centralbanken starter seddelpresseren og trykker 
flere penge. 

Boble ved at blive opbygget?
Disse beslutninger fra den amerikanske centralbank har også 
sat en ny dagsorden på rentemarkederne. Ud fra de funda-
mentale forhold med lav vækst og lav inflation skal renten 
være lav, men det er umiddelbart vanskeligt at forestille sig, 
at væksten og inflationen skal forblive på disse lave niveauer 
i mange år fremover. De mange stimulanser fra centralban-
ken og fra politisk side vil sandsynligvis sætte gang i aktivi-
teten på et tidspunkt. Samtidig er der risiko for at en lang  
periode med en lav rente kombineret med flere penge i  

omløb kan skabe stigende inflation på sigt. Desuden skal de 
mange amerikanske redningspakker finansieres ved udste-
delse af amerikanske statsobligationer, dette store udbud 
kan presse renterne op. Derfor virker en amerikansk 10-årige 
rente på ca. 2% forholdsmæssig meget lav, så der begynder 
at være tegn på, at en boble på det amerikanske rentemar-
ked er ved at blive opbygget.

ketchup-effekt?
Derfor kan der komme en ketchup-effekt med en kraftig stig-
ning i renterne, når der kommer tegn på bedring i den ame-
rikanske økonomi, og den amerikanske centralbank igen  
begynder at hæve renterne. På kort sigt kan det være dyrt  
at kæmpe imod den amerikanske centralbank, som har et  
erklæret mål om at holde de amerikanske renter nede, og 
derfor vil bruge mange midler på at overholde denne mål-
sætning. Men på længere sigt er der stor sandsynlighed for 
kraftigt stigende amerikanske renter. 

euroland halter bagefter
Situationen er på mange områder identisk i Europa, hvor 
væksten og inflationen også er kollapset de seneste måne-
der. Derfor har den europæiske centralbank også sænket den 
toneangivende rente, men langtfra i samme omfang, som 
den amerikanske centralbank. Den europæiske centralbank 
er tilsyneladende mere tilbageholdende med at sænke ren-
ten. Samtidig har den europæiske centralbank ikke så vide 
rammer som den amerikanske centralbank til fx at opkøbe 
obligationer for at få presse markedsrenterne ned. Her er det 
de enkelte lande i Euroland, der skal på banen. Men et even-
tuelt opkøb skal være koordineret, og det er en vanskelig pro-
ces, fordi mange lande i Euroland har forskellige interesser, 
som kan gøre det svært at samarbejde og finde fælles fod-
slag i krisen.

Så mens der er iværksat omfattende tiltag i USA for at 
puste liv i økonomien, er aktionerne noget mindre i Euroland. 
Det betyder sandsynligvis, at USA kommer ud af krisen langt 
tidligere målt i forhold til Euroland. Men USA er fortsat driv-
kraften i verdensøkonomien, og derfor vil spirende ameri-
kansk optimisme omkring vækstudsigterne også smitte af  
på Euroland. Stigende amerikanske renter vil derfor højst 
sandsynligt medføre højere europæiske renter, men nok i 
mindre omfang. 

I Formueplejeselskaberne har vi i lyset af de lave vækst- 
og inflationsudsigter haft en relativ høj varighed på vores  
obligationsbeholdning de seneste par måneder. I kølvandet 
af den seneste periodes rentefald er toppen af vores varighed 
dog skåret af, da potentialet er blevet mindre. Vi hælder dog 
fortsat mod yderligere rentefald i den nærmeste fremtid, 
specielt i Euroland. I takt med eventuelt lavere renteniveauer 
vil vi dog overveje at nedbringe varigheden yderligere, idet 
der med historisk lave renteniveauer er grænser for, hvor 
langt renterne kan falde. 
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det forgangne kvartal var det mest voldsomme 
i mands minde - desværre også for valutamar-
kedet. Formueplejes foretrukne finansierings-
valuta, CHF, oplevede de største kursudsving i 
forhold til den danske krone, siden kronen forlod 
EMS-båndet i 1993. 
 
Langt mellem køberne
Imidlertid er der én faktor, der går igen i alle de 
markeder, der har været ramt af disse vold-
somme udsving – illikviditet. I et normalt, likvidt 
marked er der mange markedsdeltagere, der  
ønsker at handle ved de markedspriser, som er 
gældende. Den forøgede risikoaversion, vi ople-
vede i løbet af sensommeren og det tidlige  
efterår, betød, at dette normale, likvide marked 

ikke eksisterede fra slutningen af oktober og året 
ud. I stedet var langt de fleste markedsdeltagere 
sælgere – både tvungne og frivillige, mens  
der var meget langt mellem køberne – uanset 
prisen.

Små positioner, store bevægelser
Det siger sig selv, at der i et sådan marked ikke 
skal meget til for at flytte kursen markant.  
Og det er da også det, de anekdotiske beviser 
fortæller. Kursudsvingene skete under meget lav 
omsætning på valutamarkedet. Spørgsmålet er, 
hvornår det normale, likvide marked vender til-
bage? En tilbagevenden hertil vil også medføre 
et øget fokus på de fundamentale faktorer, der 
bør drive en aktivklasse på lang sigt.

Voldsomme udsving i schweizerfrancen kunne få investorer til at søge 
mindre volatile finansieringskilder. med en normalisering af markederne  
vil kursen dog falde, og i mellemtiden synes der at være loft over, hvor  
højt kursen kan komme. 

af RENE RøMER, kapItaLfORvaLtER, fORMuEpLEjE a/s

Stærke  
økonomier søges
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Valutakurser er byttekurser…
Indtil det sker, må vi leve med de udsving, CHF har. For mens 
faktorer som f.eks. illikviditet, kan bevæge en valutakurs 
kraftigt, er der en grænse for, hvor langt denne udvikling kan 
gå. Man skal nemlig huske på, at valutakurser – i modsæt-
ning til fx aktiekurser - er byttekurser. Med dette menes, at 
100 EUR og 745 DKK kan købe den samme kurv af varer,  
ligegyldigt hvilket land man befinder sig i. Devalueres DKK 
med 10% vil det ændre bytteforholdet, således at den kurv 
af varer, der i Danmark dagen før kunne købes for 100 EUR, 
alt andet lige nu kun koster ca. 90 EUR.

…og derfor selv regulerende… Det er altså i dette fiktive ek-
sempel blevet mere attraktivt for Eurozoneborgere at købe 
danske varer. Hvis den geografiske afstand er lille, burde 
dette øge efterspørgslen på den danske side af grænsen, og 
samtidig vil danske virksomheder have fået en konkurrence-
fordel på alle markeder frem for virksomhederne i Eurozo-
nen. Den større efterspørgsel efter danske varer betyder en 
større efter spørgsel efter DKK, hvilket vil styrke DKK indtil 
denne konkurrencefordel er udjævnet.

…på lang sigt
Denne udjævning vil dog ikke ske fra dag til dag, men der-
imod vare en længere periode. I den mellemliggende periode 
vil landet derfor nyde godt af en øget vækst og beskæf-
tigelse afledt af den øgede efterspørgsel. Når udjævningen 
er sket, er det, som det blev gjort i 1970’erne, en mulighed 
at foretage en ny devaluering med samme effekt, som den 
første. ”Eneste” ulempe er den forøgede inflation, som frem-
kommer på baggrund af de kraftigt forøgede importpriser.

inflationsspøgelset er manet i jorden
I øjeblikket kæmper økonomierne med massive nedskriv-
ninger af værdien af aktiver. Det gælder både aktier, boliger 
og råvarer. I kølvandet herpå er mange økonomier gået i  
recession, hvorved andelen af arbejdsløse enten er vokset  
eller forventes at vokse. Derfor er den frygt for inflation, der 
var fremherskende for bare 6 måneder siden, blevet afløst af 
en ny frygt - nemlig frygt for deflation. Og i det scenario er 
det ikke sandsynligt, at centralbankcheferne i fx USA, Norge, 
Storbritannien og Sverige ligger søvnløse over udsigten til 
forøgede importpriser, som følge af de svækkelser landenes 
valutaer har været udsat for over den seneste periode.  
Nok snarere tværtimod. For her vil man både få hjælp til  
bekæmpelsen af deflation, OG landenes virksomheder vil  
få en konkurrencefordel.

Vækstnedgangen er global
Så skulle man jo mene, at disse valutasvækkelser er af det 
gode. Problemet er bare, at de enkelte lande ikke løser de 
udfordringer, de står overfor. I stedet skubber de problemet 
over til en nabo, hvilket ikke ville være så problematisk, hvis 
ellers der var nogle brede skuldre til at tage over. For de 
lande, hvis valutaer styrkes, får jo de præcis modsatte effek-
ter, hvilket vil sige tab af konkurrenceevne og faldende  
importpriser. Desværre ser det ud til, at den nuværende krise 
er global, og der derfor ikke findes sådanne ”brede skuldre”. 

Schweiz er også ramt
Schweiz har på kun 12 måneder oplevet en styrkelse af sin 
valuta på mere end 10% i forhold til Eurozonen, og endnu 
mere over for en lang række andre lande. Samtidig er Schweiz 
en lille, åben økonomi, der geografisk er omringet af sin stør-
ste samhandelspartner, Euroland, hvorfor den negative  
effekt af valutaændringerne vil være stærkere, end hvis det 
skete for eksempelvis USA. Derudover er den schweiziske 
økonomi i mindst lige så dårlig form som den europæiske, og 
derfor virker det sandsynligt, at der er en grænse for, hvor 
meget den schweiziske regering og centralbank kan accep-
tere, at CHF styrkes. I det lys vil det ikke være overraskende, 
hvis en yderligere styrkelse af CHF vil medføre en eller  
anden form for reaktion fra schweizisk side. Med rentevåbe-
net næsten opbrugt, vil en sådan reaktion kunne være enten 
hårdere retorik, direkte intervention i valutamarkedet eller 
brug af nogle af de værktøjer den amerikanske centralbank 
har hevet frem over de seneste måneder.

Formueplejeselskaberne holder fast
I Formueplejeselskaberne fastholdes CHF som finansierings-
valuta. Det gøres bl.a. på baggrund af ovenstående argu-
menter, men også fordi vi mener, at den ”fair” værdi af CHF 
er lavere end det nuværende niveau. Når det sammenholdes 
med den meget store renteforskel, der er mellem CHF, EUR 
og DKK ved indgangen til 2009, mener vi, at det forventede 
afkast afgjort vejer tungere end de øgede kursudsving. På 
fakta siderne bagest i magasinet ses den aktuelle finansierings-
fordeling i selskaberne ved indgangen til 1. kvartal 2009.
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Finanskrisen synliggør, at udenlandske investorer i urolige tider betragter 
Danmark som et miniput-randland til den store trygge euro – og fravælger 
ellers solide danske obligationer.  
Vi ser på følgerne af et ja og et nej til euroen.

af ERIk bEcH, kapItaLfORvaLtER, fORMuEpLEjE a/s

Under finanskrisen har Danmarks Nationalbank 
hævet renten, mens stort set alle andre lande 
har sænket renten. Det har fået debatten om 
Danmarks deltagelse i euroen til at blusse op 
igen, og en mulig ØMU-afstemning står tilsyne-
ladende højt på den politiske dagsorden i 2009. 
Vi ser på de finansielle følger af henholdsvis et 
ja og et nej til euroen.

Danmarks Nationalbank hævede i oktober 
rentespændet til Euroland fra 0,35%-point til 
1,75%-point. Den danske krone kom nemlig ud 
i et stormvejr, mens finanskrisen rasede for fuld 
styrke. I kriseperioder søger investorer ly i mere 
sikre papirer, og da Danmark står udenfor 
ØMU’en vurderer udenlandske investorer, at der 
er større risiko forbundet med danske aktiver 
grundet valutakursrisiko. På grund af det ekstra 
risikoelement ligger danske aktiver derfor højt 
på salgslisten, når udenlandske investorer vil 
nedbringe risikoen. 

For danske boligejere med 1-årige flexlån 
kom renteforhøjelserne fra Danmarks National-
bank på et ubelejligt tidspunkt forud for rente-
fastsættelser i december måned. Det betyder, 
at disse låntagere må betale en markant højere 
rente på deres lån i 2009, end hvis Danmark 
havde været med i ØMU-samarbejdet. Det  
svarer faktisk til, at disse boligejere for hver 1 
mio kr. de har lånt, skal betale ca. 500 kr. (900 
kr. på et afdragsfrit lån) mere hver måned efter 
skat i 2009 i forhold til, at Danmark havde  

været med i euroen. Historisk har forskellen kun 
været ca. 50-100 kr. pr. måned (150 kr. for et 
afdragsfrit lån). Så boligejere med flexlån mær-
ker i år for alvor konsekvensen af Danmarks 
ØMU-forbehold. 

Samme billede gør sig gældende for mange 
virksomheder, der har lån og kassekreditter, hvor 
renten fastsættes med baggrund i danske pen-
gemarkedsrenter. Siden oktober har de betalt en 
merrente på 1,5-2,0%-point i forhold til lån i 
euro. Så for mange virksomheder er konsekven-
sen af at stå udenfor ØMU-samarbejdet også 
blevet målbart på bundlinjen. Det er således 
ikke længere bare en teoretisk diskussion af, 
hvad det koster at stå uden for euroen. Mange 
boligejere og virksomheder mærker en direkte 
konsekvens. 

Det har også vakt regeringens opmærksom-
hed. Der er indskrevet i det nuværende rege-
ringsgrundlag, at der skal afholdes ny Euro- 
afstemning i denne valgperiode. Så den finan- 
sielle krise er måske en oplagt lejlighed til at 
bringe afstemningen på banen. I det følgende 
gennemgås de økonomiske konsekvenser af 
henholdsvis et ”ja” og et ”nej” til ØMU’en. 

konsekvenser af et dansk ja 
I tilfælde af et dansk ja til euroen, vil der gå lidt 
tid, inden Danmark officielt bliver indlemmet. 
Danske renter og den danske krone vil højst 
sandsynligt konvergere mod Euroland umiddel-

Boligejere og virksomheder  
betaler høj pris for at stå  
udenfor euroen  
– vinderne er obligationsinvestorerne 



>>
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bart efter afstemningen, så den reelle effekt vil komme hur-
tigt. Det betyder, at den danske krone vil blive ”låst” fast på 
centralpariteten på kurs 746,038, og samtidig vil national-
banken sandsynligvis sænke renten, så den kommer ned på 
niveau med Den Europæiske Centralbanks officielle rente. 

Påvirkning af kreditrenter
Et dansk ja til euroen vil medføre, at den danske krone vil for-
svinde som valuta. Det betyder også et farvel til interbank-
renter (swaprenter) i DKK. Interbankrenter er de renter, 
hvorpå bankerne låner penge til hinanden. I interbank renterne 
indgår der således et kreditelement, derfor benyttes inter-
bankrenter også typisk ved prisfastsættelse af mange kredit-
produkter, herunder danske realkreditobligationer. Derfor er 
interbankrenter vigtige, både for låntagere og investorer. 

Figur 1 viser forskellen imellem den aktuelle interbank- 
rentekurve i henholdsvis danske kroner og euro. Det fremgår, 
at der er en pæn merrente på danske interbankrenter i øje-
blikket. Specielt på de korte renter er der et højt rentespænd 
primært på grund af den finansielle krise. 

Udsigten til et dansk ØMU-medlemskab vil føre til en 
kraftig indsnævring af rentespændet. Et stort fald i inter-
bankrenterne vil også medføre et stort fald i de danske real-
kreditrenter. Som nævnt vil effekten i øjeblikket være størst 
i de korte renter, og derfor vil især boligejere med korte ren-
tetilpasningslån fremad rettet få en stor rentebesparelse på 
deres realkreditlån. Renten på fastforrentede realkreditlån  
vil dog også falde markant, hvilket kan medføre stor konver-
teringsaktivitet til realkreditlån med lavere rente. 

Formueplejeselskabernes obligationsbeholdning består af 
danske realkreditobligationer. Et markant fald i de danske  
interbankrenter som følge af et dansk ja til euroen vil med-
føre en kraftig kursstigning på selskabernes beholdning af  
realkreditobligationer. Det er naturligvis meget positivt på  
den korte bane. Nedenstående tabel viser 12 måneders - 
af kastet på vores beholdning af danske realkreditobligatio-
ner, henholdsvis i et scanario med uændret renteniveau og 
ingen afsteming, og i et scenario med dansk ØMU-medlem-
skab, hvor de danske interbankrenter falder til niveauet for de 
europæiske interbankrenter. 

Rente i procent

Dansk ØMU-afstemning 
2000

Finanskrisen 
2008

2,5%

2,0%

0,5%

1,5%

1,0%

0,0%

FORSKEL MELLEM DANSK OG EUROPÆISK 
1-ÅRIG INTERBANKRENTE

1

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Afkastet på realkreditobligationerne vil stige fra 5,7% til 
8,05%, altså en forbedring af afkastet med ca. 2,25%-point. 
Det er dog værd at bemærke, at der er tale om en enkeltstå-
ende effekt i tilfælde af et dansk ja til euroen. Dette rente-
fald vil til gengæld medføre, at de løbende renteindtægter 
bliver mindre, da renteforskellen mellem lån i schweizer-
franc/euro og investering i danske realkreditobligationer bli-
ver indsnævret. Lige nu er det faktisk investorer med danske 
realkreditobligationer, der profiterer af, at danske boligejere 
betaler en højere rente på deres realkreditlån i forhold til, 
hvis Danmark havde været med i euroen. Så for investorer er 
der store muligheder i danske obligationer, da renteforskel-
len til Euroland er stor for øjeblikket. 

Påvirkning af statsrenter
Der vil fortsat være forskel på renterne på statsobligationer. 
Det skyldes, at der er store forskelle på de enkelte lande i 
ØMU’en, og derfor ønsker investorerne en merrente på stats-
obligationer udstedt af de svageste lande. Selvom Tyskland 
ikke nødvendigvis har den stærkeste økonomi, så er det  
tyske statsobligationer, der har de laveste renter i ØMU-
samarbejdet. I et historisk perspektiv er der stor tillid til Tysk-
land, hvilket betyder, at deres statsobliga tioner betragtes 
som meget sikre. For de andre ØMU-lande er det typisk  
følgende faktorer, der er afgørende for rentespændet i for-
hold til tyske statsobligationer: 

•  Statsgæld 
Stor statsgæld = Stor risikopræmie = Stort rentespænd

•  Offentlige budgetter 
Stort budgetunderskud = Stor risikopræmie  
= Stort rentespænd 

I figur 2 er vist statsgælden i forhold til det 10 årige rente-
spænd til Tyskland. Grafen viser, at lande med høj statsgæld 
typisk har større rentespænd. Aktuelt ligger rentespændet 
for de fleste lande dog højt, da krisen på de finansielle mar-
keder har medført at investorer søger ly i tyske statsobligati-
oner. Danmark har pt. en lav statsgæld, men samtidig alle-
rede et lavt rentespænd set i forhold til de nuværende 
ØMU-lande. Der er således indbygget en forventning om en 
dansk tilslutning til Euroen på sigt, og derfor vil et eventuelt 
ja kun have minimal effekt på de lange statsrenter. Effekten 
vil være markant større på de korte danske statsrenter.  

Rentespændet på en dansk 2-årig statsobligation ligger  
ca. 0,75% højere i forhold til tilsvarende hollandske og finske 
obligationer. Den økonomiske situation i disse to lande ligner 
i et vist omfang det økonomiske billede i Danmark, og derfor 
er det relevant at sammenligne med dem. Den store forskel 
skyldes hovedsageligt, at Danmarks Nationalbank har et for-
øget rentespænd i øjeblikket. Renten på de korte danske 
statsobligationer vil under alle omstændigheder falde mar-
kant, hvis Danmark kommer med i ØMU-samarbejdet. 

konsekvenser af et dansk nej 
Hvis en mulig ØMU-afstemning resulterer i et nyt nej, vil det 
sandsynligvis lukke døren for et dansk medlemskab i en lang 
årrække. Fastkurspolitikken vil sandsynligvis blive bibeholdt, 
så den danske krone vil fortsat være knyttet til euroen. Da 
den danske befolkning afviste euroen i 2000 var effekten 
overraskende begrænset. Nationalbanken hævede renten, 
men i løbet af kort tid blev rentespændet normaliseret. På 
det tidspunkt herskede der dog en forventning om, at der 
ville komme en ny afstemning i løbet af få år, og samtidig var 
der forholdsvis roligt på de finansielle markeder. 

I dag er situationen lidt anderledes. Et nyt nej vil stort set 
mane alle forhåbninger om et dansk ØMU-medlemskab i jor-
den. Meget afhænger dog af temperaturen på de finansielle 
markeder. Et dansk nej i en periode med finanskrise vil puste 
yderligere til ilden, og den danske krone vil komme under 
massivt pres. I en periode med store udsving og nervøsitet 
på de finansielle markeder vil investorer blive skræmt væk 
fra investeringer i danske aktiver, specielt hvis der opstår 
usikkerhed omkring kronen.

Så hvis der bliver en afstemning om dansk ØMU-medlem-
skab, og resultatet bliver et nej, vil det sandsynligvis være  
negativt for Formueplejeselskabernes beholdning af danske 
realkreditobligationer på kort sigt. Det skyldes, at investorer 
vil kræve en yderligere merrente, med udsigt til at Danmark 
permanent bliver udenfor ØMU’en. Til gengæld vil det for-
bedre muligheden for løbende renteindtægter på længere 
sigt, da renteforskellen på lån i schweizerfranc/euro og inve-
stering i danske realkreditobligationer fortsat vil være stor. 

12 mdr. horisontafkast

Ingen folkeafstemning

- uændret renteniveau 5,70%

Dansk ja til euroen – danske interbankrenter 

falder til europæisk niveau 8,05% 

Gevinst ved ja til euroen 2,25%

10-årigt rentespænd til Tyskland
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rentemotoren  
kører på alle cylindre

Formueplejeselskaberne får et attraktivt bidrag på 11-20% p.a. alene som 
følge af forskellen mellem lånerenten i schweizerfranc/euro og placerings-
renten i danske realkreditobligationer. Vi opstiller tre scenarier for 2009.

Dagens overskrifter i medierne med recession/
depression, fyringer, nedskæringer, konkurser 
m.m. får mange investorer til at spørge: ”hvor 
galt kan det gå”? Det sidste års udvikling på  
de finansielle markeder har jo bevist, at det kan 
gå ekstremt dårligt. Udfordringen med inve-
storernes spørgsmål er, at ingen med sikkerhed 
ved, hvordan de finansielle markeder ser ud  
i fremtiden. 

Som aktionær i et Formueplejeselskab er der 
stor fokus på den forventede udvikling på de glo-
bale aktiemarkeder. Et Formue plejeselskab har 
typisk 20-30% af porteføljen i aktier. Det bety-
der, at der er 70-80% i danske realkreditobliga-
tioner. Porteføljen finansieres med egenkapital 
samt lånekapital i form af valutalån primært i 

schweizerfranc og/eller euro. En investering i et 
Formueplejeselskab skal derfor ikke alene måles 
ud fra den forventede udvikling på aktiemarke-
derne, men på baggrund af den samlede effekt 
fra hhv. aktier, obligationer og valutalån.Fi-
nanskrisen har betydet, at renteforskellen mel-
lem den korte rente i Schweiz og en 30 årig 
dansk realkreditobligation er på det højeste ni-
veau de sidste mange år. 

Bidraget fra denne såkaldte rentearbitrage vil 
for de enkelte selskaber afhænge af lånerenten i 
finansieringsvalutaerne (andel CHF/EUR)1, ska-
lering (gearing) og obligationer (placeringsrente). 
Med den aktuelle lånerente og porteføljesam-
mensætning er bidraget fra rentearbitragen angi-
vet i figur 1 på næste side. >>
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Uden kursudsving fra aktier, obligationer og valuta er afkast-
potentialet i Formueplejeselskaberne 11-20% p.a. alene som 
følge af renteforskellen mellem låne- og placeringsrenten. 
2008 var et år med historisk høje kursudsving og 2009  
bliver sandsynligvis også præget af store kursbevægelser på 
de finansielle markeder. 

For at illustrere, hvor stor betydning bidraget fra rentearbi-
tragen har på det forventede afkast, har jeg regnet på 3 sce-
narier for 2009:

Scenario 1: 
Den finansielle krise fortsætter – aktier falder 20%,  
valutakurstab på 5% på lån og realkreditrenten falder 
svarende til en kursstigning på obligationsporteføljen på 
4 kurspoint.

Scenario 2: 
Den finansielle krise ebber ud – aktier stiger 10%, valu-
takursudvikling 0% på lån og realkreditrenten falder sva-
rende til en kursstigning på obligationsporteføljen på  
3 kurspoint.

Scenario 3: 
Den finansielle krise slutter – aktier stiger 30%, valuta-
kursgevinst 1% på lån og realkreditrenten falder sva-
rende til en kursstigning på obligationsporteføljen på 2 
kurspoint.
 

I alle 3 scenarier regner jeg med, at realkreditrenten vil falde 
i 2009 (i modsætning til 2008!).
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1)  CHF andel af låneportefølje december 2008: Pareto 100%, Safe 80%, Safe 
VSO 100%, Epikur 70% og Penta 60%.
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Afkastpotentialet for Formueplejeselskaberne i de 3 scena-
rier er en kombination af de forventede kursudsving jf. scena-
rierne og bidraget fra rentearbitragen. Til sammenligning er 
medtaget afkastet på en global aktieinvestering. 

Fortsætter finanskrisen i 2009 som beskrevet i scenario 
1 med faldende aktiekurser og tab på finansieringsvaluta-
erne, vil bidraget fra rentearbitragen og kursudviklingen på 
real kreditobligationer betyde, at Formueplejeselskaberne i 
2009 vil have uændrede eller svagt stigende kurser. Til sam-
menligning vil en global aktieinvestering falde 20%.

Rentearbitragen betydning kan aflæses af figur 2, hvor 
Formuepleje Safes afkast på 5% er dekomponeret på hhv.  
aktier, obligationer, valuta og rentearbitragen. 

Hvis 4. kvartal 2008 var kulminationen på finanskrisen for 
så vidt angår de finansielle markeder, er der jf. figur 4 og 5 
lagt op til betydelige aflast i 2009, hvor et positivt aktie-
afkast sammen med rentearbitragen bidrager til en markant 
merforrentning i Formueplejeselskaberne i forhold til en pla-
cering i globale aktier. 

Den markante merrente på realkreditobligationer i forhold 
valutalån i CHF giver Formueplejeselskaberne et attraktivt 
afkast-risikoforhold, selvom den finansielle krise fortsætter. 
Såfremt den finansielle krise finder en snarlig afslutning, har 
vi i Formueplejeselskaberne fuld up-side potentiale.

DEKOMPONERING AF AFKAST – FORMUEPLEJE SAFE2

Samlet

Rentearbitrage
+ renter
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Obligationer
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Lad det være sagt med det samme – rederi-
sektoren står over for et par vanskelige år med 
svag vækst i de transporterede mængder, fal-
dende fragtrater og et begyndende pres på  
second-hand-priserne. 

For verdens førende container-rederi, Maersk 
Line, er der paradoksalt nok en mulighed for, at 
komme styrket ud af krisen i kølvandet på de 
tidligere store udfordringer med at overtage og 
integrere P&O Nedlloyd. Den profitable olie-
forretning rummer mulighed for nye store olie-
fund og bidrager fortsat med et stærkt cash-
flow, der stiller rederiet bedre end mange af 
konkurrenterne.

Sigtbarheden for APM Gruppen er ved starten 
til 2009 ikke stor, men dette er efter vores opfat-
telse mere end afspejlet i aktiekursen, der nu 
handler til beskedne 0,6-0,7 x P/NAV (kurs/ 
justeret indre værdi), det laveste i mere end 10 
år. Det trækker op til storm på verdenshavene,  
efter at mange rederier i en årrække har sejlet 
historisk gode resultater hjem til deres aktio-
nærer. Shipping er en udpræget cyklisk industri 
med stor operationel gearing. Følsomheden over 
for ændringer i verdenskonjunkturerne er derfor 
også mærkbar. 

efterspørgslen ned i gear – men stadig vækst
I takt med, at forbrugerne rundt omkring i ver-
den udviser tilbageholdenhed, er det vores for-
ventning, at væksten i verdens containerhandel, 
der i de sidste 20 år har ligget på 8% årligt (å/å), 
vil aftage kraftigt. Der mangler i øjeblikket posi-
tive katalysatorer, som kan ændre dette på kort 
sigt. Det er dog fortsat muligt, at den stigende 
outsourcing, liberalisering af verdenshandelen 
og stigende specialiseringsgrad i mange erhverv 
også i 2009 vil sikre, at containermarkedet  

alligevel vil vokse med et par procent-point mere 
end BNP på verdensplan og dermed afværge 
den situation, som industrien aldrig har været 
vidne til før – nemlig et egentlig fald i de trans-
porterede mængder. Under den seneste krise i 
2001 voksede antallet af transporterede contai-
nere i verden med beskedne 3% å/å, medens  
rederne i de bedste år oplevede vækstrater på 
knap 15% å/å.

aktieanaLYSe 
a.P. mØLLer-mÆrSk a/S
Mange af Formueplejeselskabernes kerne  - 
po sitioner i aktieporteføljerne har haft et eks-
tremt svært 2008, når vi betragter afkastet. I 
vores arbejde med at finde de aktier, vi mener 
bidrager med det højeste risikojusterede  
afkast, anvender vi typisk en lang række input 
fra en række af de store investeringsbanker, 
som vi sparrer med til daglig. Derfor analyse-
rer vi sjældent ”forfra”, men trækker derimod 
på den viden, som rækken af førende analyti-
kere i markedet besidder og kombinerer dette 
med vores egne modeller. 2008 har dog tyde-
liggjort, at selv ikke de skarpeste analytikere 
har kunnet indregne den markant ændrede 
markedssituation for mange virksomheder. 
Derfor er det et ”must”, at vi er ekstra årvågne 
i forhold til vores aktieinvesteringer for 2009 
og frem. På den baggrund giver vi her et ind-
blik i de vurderinger, der ligger til grund for  
vores investeringer i en vores kernepositioner,  
A.P. Møller-Mærsk A/S.
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a.P. møller-mærsk  
kan komme styrket ud af krisen

af stEpHEN RaMMER, aktIEstRatEG, fORMuEpLEjE a/s

krisen er kommet bag på mange containerrederier, som har afgivet  
bestillinger på et rekordstort antal skibe, der får stadig sværere ved  
at finde beskæftigelse i dagens marked. men ikke alle vil blive lige  
berørt af den intensiverede konkurrencesituation.



maersk konkurrenter har forkøbt sig
På udbudssiden har fremgangen i verdensøkonomien de se-
neste år givet anledning til et rekordantal kontraheringer i 
2006 og 2007, som nu er på vej til markedet. Det kan  
undre, at mange rederier ved indgangen til en ny nedgangs-
periode igen har spændt buen til bristepunktet ved at afgive 
store ordrer på nye skibe. Det gælder især franske CMA 
CGM, der rangerer som nr. 3 i dag og kinesiske COSCON, 
som er nr. 6 målt på flådestørrelse. Disse to aktører har  
afgivet ordrer svarende til, at deres flåde vil vokse med hen-
holdsvis 72% og 90% over de næste 3-4 år! CMA CGMs 
motivation for dette er at reducere alderen på deres aldrende 
flåde, medens COSCON er drevet af meget store vækst- 
ambitioner. For de 10 største rederier ventes den samlede 
bruttoflådevækst at ligge på 34,9% frem til 2012 og vil  
under de nuværende vækstudsigter næppe kunne absorberes 
af markedet. Dette til trods for, at andelen af tonnage, som 
sejler på de lange ruter (og dermed beslaglægger mere kapa-
citet) er stigende, og at mange rederier har sat sejlhastig-
heden ned på skibene for at spare dieselolie. En stigende  
ophugning af gamle skibe kan muligvis afbøde den store  
tilgang af ny kapacitet en smule.

I relation til MSC, der er et privatejet schweizisk foreta-
gende og en meget aggressiv konkurrent til APM, er der  
forlydender i markedet om, at de har vanskeligheder med  
at finansiere den kraftige flådeekspansion i kølvandet på  
finanskrisen.

Containerflådens størrelse og ordrebogen

Selskab Land
(teu)* 

Flåde
(teu)*

ordrebog
ordrebog %

af flåde

maersk Dk 1.770.223 320.066 18,1%

msC CH 1.421.975 502.078 35,3%

Cma Cgm F 849.857 610.565 71,8%

evergreen taw 631.216 0 0,0%

Hapaq-lloyd ger 492.097 122.500 24,9%

CosCon Chn 491.481 444.752 90,5%

aPl sing 473.157 132.232 27,9%

CsCl Chn 412.002 160.692 39,0%

mol Jap 366.871 113.660 31,0%

ooCl Hk 365.240 128.912 35,3%

Total top 10 7.274.119 2.535.457 34,9%

*) teu = twenty equivalent units (en 20-fods container)

kilde: Containerisation international, uk

>>
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Maersk Line har derimod udvist tilbageholdenhed med ordrer 
på nye skibe de seneste par år - formentlig som konsekvens 
af en svær integration med P&O Nedlloyd fra 2005-07, der 
medførte kundefrafald og et kraftigt dyk i load-factoren. Re-
deriet har i dag en ordrebog på knap 20% af flåden og derfor 
langt mindre eksponeret end mange af sine konkurrenter. 
Selvom finanskrisen betyder, at der er risiko for, at flere 
værft er ikke kan honorere de indgåede kontrakter, vil det 
næppe ændre radikalt ved stillingen. Det er derfor vores vur-
dering, at APMs kapacitetsudnyttelse, som er en væsentlig 
value-driver, i den nærmeste fremtid vil udvikle sig bedre 
end industrien under et. Om Maersk kan afværge et egent-
ligt fald i udnyttelsesgraden i 2009 er usikkert. De seneste 
meldinger fra ledelsen tyder på, at rederiet igen tager mar-
kedsandele, hvilket kan gøre en positiv forskel. 

aPm genvinder markedsandele
Krisen i container-industrien kan få konsekvenser for flere af 
verdens sejlruter, som enten vil få en reduceret sejlfrekvens 
eller i værste fald blive lukkede. Især mindre rederier, der  
betjener kunder på ruter uden at have den fornødne kritiske 
masse, vil som svingleverandører komme under pres. Dette 
kan åbne døren for de større rederier som Maersk Line, fordi 
kunderne efterspørger bred dækning og stabilitet i sejl-
planerne på grund af de efterhånden små varelagre, som 
mange virksomheder opererer med. Det er således vores  
forventning, at APM i løbet af de næste par år vil være i 
stand til at genvinde en del af de tabte markedsandele.  
De seneste meldinger fra Esplanaden tyder da også på, at 
”streamLine” restruktureringsplanen, som blev lanceret i  
januar 2008, allerede har givet anledning til en stigning i 
kundetilfredsheden. Planens overordnede målsætning, er at 
genoprette indtjeningen i Maersk Line, bl.a. via en kraftig 
decentralisering af beslutningsprocesserne og slankning af 
organisationen, som vil tillade APM at komme tættere på 
kunden og agere hurtigere i markedet. 

ung flåde er et værn mod lavere fragtrater
Den igangværende krise har givet anledning til et markant 
dyk i fragtraterne i løbet af efteråret. APM er kendt for at 
indgå længere fragtkontrakter end mange af deres konkurren-
ter, hvilket giver beskyttelse på kort sigt. I 2008 lykkedes det 
APM at genforhandle et højere ”BAF” tillæg (Bunkers  
Adjustment Factor) - en kompensation, som kunden betaler 
til rederiet for den stigende pris på dieselolie. Med de kraftige 
udsving i olieprisen og dermed også dieselolien (forudsat et 
uændret ”crack-spread”) vil fragtraterne således i højere grad 
end tidligere tendere til at svinge med olieprisen. 

De lavere fragtrater betyder, at flere rederier nu ikke en-
gang kan dække de variable omkostninger. De er derfor be-
gyndt at lægge skibe op. Dette gælder også Maersk. En så-
dan udvikling er ikke set i mange år og er ganske usædvanlig, 
især for det traditionelt mere ”stabile” containermarked. Hvis 
situationen ikke bedres, kan næste skridt være, at de svage-
ste rederier blive tvunget til at sælge ud af flåden med risiko 
for yderligere fald i second-hand værdierne og pres på balan-
cerne. De første konkurser i shipping industrien er allerede 
indtruffet i bulk shipping, hvor det såkaldte Baltic Dry Index 
er faldet med 90%. Dette tørlast-indeks afspejler et fald i  
efterspørgslen efter især råvarer og kan være en god indika-
tor for efterspørgslen efter færdigvarer, der fragtes i contai-
nere. Vi forudser dog ikke ratefald i samme størrelsesorden 
inden for container, idet markedet ikke har været spekuleret 
op i tilnærmelsesvis samme omfang som bulk markedet. 

I et svært marked er det vigtigt at have et fornuftigt mix 
af ejede/indchartrede skibe samt at operere en flåde med de 
laveste ”cash” omkostninger (dvs. ex afskrivninger). I praksis 
betyder dette en ung flåde med lave driftsomkostninger. Ved 
indgangen til 2009 var 77% af Maersk Lines flåde yngre end 
10 år, hvilket skal sammenlignes med et gennemsnit på 
59% for de 10 største konkurrenter. Kun 3,6% af APMs 
flåde er over 20 år gammel. Det tilsvarende tal for Maersks 
nærmeste konkurrent, MSC, er mere end 20%. 
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Maersks containerflåde består tillige af større skibe, hvilket 
kan være fordel på grund af de betydelige stordriftsfordele, 
der bl.a. knytter sig til bunkersomkostninger, anløbsudgifter 
til havnene og bemanding. Omkostningerne ved at flytte en 
container på et 12-14.000 TEU skib kan være op til 40% 
mindre end på et 6-8.000 TEU skib. En væsentlig forudsæt-
ning for at høste denne fordel er naturligvis, at skibene kan 
fyldes op og udnyttes effektivt. Dette kan være en udfordring 
i et marked, som falder, men Maersk har allerede flere kun-
der end noget andet rederi og generobringen af tabte mar-
kedsandele er derfor ekstra vigtig. På omkostningssiden har 
APM også fordel af, at ca. 50% af flådens kapacitet er ind-
chartret (lejet). Når disse aftaler udløber, kan Maersk vælge 
at tilbagelevere skibene. Især nogle af de asiatiske rederier 
har valgt at eje hele deres flåde, og kan derfor vanskeligere 
tilpasse sig til et lavere aktivitetsniveau.

terminalforretningen er et af aPms guldæg
Terminalforretningen har udadtil aldrig tiltrukket sig samme 
opmærksomhed som den egentlige shippingforretning, men 
er faktisk blandt APM største guldæg. Forretningen er inden 
for de seneste år blevet et profitcenter for gruppen og tilby-
der også konkurrenterne anløb. Investeringerne er langsigtet 
af natur og bliver først profitable efterhånden som kapaci-

tetsudnyttelsen stiger. Som eksempel herpå er det bemærk-
elsesværdigt, at APMs kinesiske havne evner at operere 
med EBIT marginer, som ligger på imponerende 40%. På 
grund af den store udbygningshastighed har dette segment 
hidtil ikke kunnet bidrage nævneværdigt til det ellers store 
cash-flow, der genereres i resten af gruppen. Det er dog  
vores forventning, at dette vil ske i løbet af de kommende år, 
da Maersk efterhånden har opnået at etablere sig på de  
strategisk vigtige knudepunkter på landkortet. 

olie og gas kan rumme positive overraskelser
Olie- og gasforretningen har igennem de seneste 10 år  
undergået en dramatisk forandring, idet olieprisen er steget 
meget kraftigere, end hvad der har været indkalkuleret i 
mange af de indgåede oliekontrakter. Det har ført til en del 
kontraktrevideringer i både Danmark og Algeriet, men pro-
jekterne er stadig meget lukrative og producerer et stærkt 
cash-flow til gruppen. Nordsøen har formentlig nået sin 
peak-produktion og udfordringen er derfor at forlænge leve-
tiden på felterne. APM har oparbejdet stor ekspertise inden 
for dette område, som har åbnet døren til nye projekter.  
Investeringen i Qatar, som nu overstiger Nordsøen i værdi 
med en faktor 2, er et fint eksempel på, hvordan det er  
lykkedes at kapitalisere på den teknologiske viden.

Investeringen i Qatar rummer fortsat potentiale for udvi-
delser og begunstiges p.t. af de kontraktfastlagte store tilba-
gebetalinger af investeringerne, som APM har foretaget 
igennem de seneste år. Porteføljen af nye projekter i bl.a. 
Angola, Brasilien og Den Mexikanske Golf er spændende 
”wild-cards”, hvor der prøvebores, men endnu ikke er fundet 
olie. Flere naboblokke til APMs felter, der opereres af inter-
nationale olieselskaber, har dog været succesfulde og viser 
potentiale. APMs strategi med at opbygge viden inden for 
disse ”deep-sea” vækstområder er ikke risikofri, men poten-
tialet vurderes omvendt at være betydeligt.

Der er stor usikkerhed omkring indtjeningen i 2009, men 
det er vores vurdering, at markedet har overreageret og foku-
seret for meget på de kortsigtede resultater i stedet for på 
det stærke cash-flow, som giver APM en fordel over mange 
af konkurrenterne. Som langsigtede investorer er det vores 
opfattelse, at APM på 3 års sigt vil komme styrket ud af  
krisen, og at den nye åbning på informationsfronten tillige vil 
tiltrække et stigende antal internationale investorer.

Containerflådens aldersstruktur

Selskab Land
alder

0-10 år
alder

10-20 år
alder

20+ år

maersk Dk 77% 19% 4%

msC CH 58% 21% 21%

Cma Cgm F 77% 20% 3%

evergreen taw 40% 44% 16%

Hapaq-lloyd ger 69% 22% 9%

CosCon Chn 45% 48% 7%

aPl sing 37% 55% 8%

CsCl Chn 59% 38% 3%

mol Jap 67% 25% 8%

ooCl Hk 79% 15% 6%

kilde: Containerisation international, uk
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Al investering er baseret på, at man som inve-
stor betaler en sum penge i dag, mod til gen-
gæld at modtage en sum penge i fremtiden. 
Som almindelig forbruger kan man vælge at 
bruge de penge man har eller tjener nu, eller 
man kan vælge at udskyde forbruget til et  
senere tidspunkt. 

Hvis forbruget udskydes, vil man gerne sikre sig, 
at pengene bevarer sin købekraft. Derfor vil de, 
der udskyder deres forbrug gerne have et afkast 
svarende til inflationen plus en rimelig betaling 
for at stille sine penge til rådighed for andre  
forbrugere. Nemlig de forbrugere, der modsat  
ønsker at have et forbrug, der er højere end den 
formue eller indkomst, som de har i dag.

Det er intuitivt let at forstå, når unge familier 
etablerer sig og skal købe hus, bil og andre lang-
varige forbrugsgoder. Forbruget, eller investerin-
gerne om man vil, overstiger langt indkomsten, 

og derfor må vores familier låne penge mod til 
gengæld at reducere deres forbrug i årene, der 
kommer. For at gøre det let og billigt at matche 
forbrugere, der har behov for at placere penge 
med forbrugere, der har behov for at låne penge, 
har vores samfund igennem tiden udviklet det  
finansielle system, som vi kender det i dag med 
banker, kreditforeninger og lign.

Bankbogen
De, der har penge til overs, vælger ofte at inve-
stere midlerne. De har udfordringen med at 
vælge mellem de forskellige tilbud, der findes. 
Mange vælger at sætte pengene i banken og 
overlade det til banken at placere pengene.  
Det er en udmærket løsning, men det er i så  
fald også banken, der tjener størstedelen af  
afkastet. 

I realiteten kan renten på en bankkonto ikke 
følge med inflationen og især ikke efter beskat-
ningen. Forklaringen er, at renten på bankkonti  
følger centralbankernes rentesatser, og de følger 
typisk inflationen. Investor har med andre ord et 
sikkert tab, og derfor leder de fleste efter andre 
løsninger, især når det er penge, man først skal 
bruge om lang tid.

obligationer
En anden meget anvendt opsparingsform er obli-
gationer. Hvis man investerer i obligationer, låner 
man sine penge ud til f.eks. staten, kommuner, 
boligejere, virksomheder m.v. Investor køber ob-
ligationen ved at betale et vist beløb i dag mod 
til gengæld at modtage årlige beløb i fremtiden. 
Grafisk kan det vises som figur 1. I eksemplet  
købes i 2008 en obligation på 100 kroner til kurs 
100, dvs. investor har en udbetaling på 100 kro-
ner. Til gengæld modtager man hvert år 10 kro-
ner i renter, og i 2018 får investor også hoved-
stolen tilbage. Det er let at regne ud, at afkastet 
bliver 10% om året – den direkte rente er 10/100 

alle kender kursen, men få kender værdien. kursen kan findes i dagens aviser, 
på tekst tv eller på nettet. Det forholder sig straks helt anderledes med  
værdien. Vi giver et indblik i sammenhængen.

investering er en byttehandel

af tORbEN vaNG-LaRsEN, REGIONscHEf, paRtNER, fORMuEpLEjE a/s
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= 10%, og der er ingen kursgevinster. For investor står nu kun 
tilbage at vurdere, om det er realistisk, at den man har lånt ud 
til kan og vil tilbagebetale. I denne artikel vil jeg undlade at 
inddrage aspekterne omkring tilbagebetaling og antager blot, 
at obligationerne er risikofrie.

Det forhold, at tilbagebetalingerne nok skal komme som  
aftalt, betyder ikke, at kursen altid vil være 100. Der kan  
opstå en række faktorer, der gør, at prisen på penge stiger. 
Hvis vi ser bort fra inflation, er det usikkerhed, der får prisen 
til at stige. Hvis vi som forbrugere er usikre på, hvordan 
fremtiden kommer til at forme sig, er den naturlige reaktion 
at trække sig tilbage og holde på vores penge.

Lad os se hvordan det kan se ud i vores regneeksempel, 
se figur 2. Det eneste der er ændret, er kursen, der nu er  
faldet til 50. Tilbagebetalingen af obligationen er uændret  
– der betales stadig 10 kroner om året, og hovedstolen for-
falder i 2018. Intuitivt er det oplagt, at afkastet nu er langt 
over 10%, da den direkte rente nu er 10/50 = 20%, hvortil 
kommer en kursgevinst, når obligationen udløber i 2018. 
For at finde ud af, hvilket afkast investor nu får, beregner 
man den interne rente. Den interne rente er den rente, der 
gør, at nutidsværdien af de fremtidige betalinger er lig med 
kursværdien i dag.I eksemplet er renten nu 23%.            >>                                  

Hvis forbruget udskydes, vil 
man gerne sikre sig, at  
pengene bevarer sin købekraft. 

”
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aktier
Problemet med obligationer er, dels at afkastet er fast, hvor-
ved inflationen udhuler købekraften, og dels at man kun  
er sikret afkastet i den periode, som obligationen løber. I 
praksis betyder det, at afkastet på obligationer i realiteten er 
mere usikkert, end de fleste tror, da man ikke kender købe-
kraften af pengene og ej heller genplaceringsrenten. Proble-
met er velkendt for pensionsforsikringsselskaber, der har for-
pligtet sig til pensionsudbetalinger både 30 og 50 år ud  
i fremtiden. 

Af samme årsag ønsker de sig også ”uendeligt” lange  
obligationer. Når der er tale om langsigtet opsparing, er der 
også den mulighed at placere pengene i aktier. Når man  
køber en aktie, køber man en del af det fremtidige overskud 
i virksomheden. Fordelen er, at varigheden på afkastet fra 
aktien i princippet er uendelig. Ulempen er, at usikkerheden, 
eller risikoen om man vil, nu er ganske betydelig, da investor 
selvsagt ikke kender det fremtidige overskud. Dels er der 
usikkerheden for, hvordan det går den enkelte virksomhed, 
og dels er der usikkerheden for, hvordan det går med økono-
mien som helhed.

risikospredning
Lad os antage, at vi ikke ved, hvordan det vil gå for den en-
kelte virksomhed. Den simple løsning er så at købe en lille 
smule af alle virksomhedernes aktier, hvorved vi fjerner det, 
man kalder den selskabsspecifikke risiko – vi tjener enten på 
gyngerne eller karrusellerne. I praksis er det tilstrækkeligt at 
købe et repræsentativt udsnit, hvorved opgaven ikke er umu-
lig. Nu sker der noget fantastisk! Nu er usikkerheden nemlig 
reduceret til udviklingen i økonomien, og den har en tendens 
til at bevæge sig opad i takt med effektivitetsfremgangen og 
befolkningstilvæksten. Naturligvis er det ikke en lineær  
udvikling, det vil gå hurtigt, langsomt og endda nogle få 
gange tilbage.

Hvad er aktiemarkedet værd?
For at kunne vurdere, hvad en aktie er værd, kan vi anvende 
den samme metodik, som da vi kiggede på obligationerne.  
Vi må opstille nogle forudsætninger for at estimere indtje-
ningen og dermed det afkast, som vi kan forvente at få i 
fremtiden. Som udgangspunkt ser vi på, hvad virksom-
hederne har tjent historisk. Under normale omstændigheder 

må man alt andet lige formode, at virksomhederne tjener det 
samme næste år. Husk på, at når vi ser på markedet som 
helhed, fjerner vi muligheden/risikoen for, at nogen vinder 
markedsandel på andres bekostning, at væksten flytter fra 
en branche til en anden og så videre. 

Lad os derfor antage, at virksomhederne samlet set tjener 
10 kroner i 2008. Som alle ved, står vi foran en voldsom 
nedgang i indtjeningen i de kommende år. Vi halverer indtje-
ningen i selskaberne i 2009 og holder det samme lave  
niveau i 2010, hvorefter vi lader indtjeningen vokse, således 
at vi i 2018 tjener det samme som i 2008. Se figur 3.

Værdien af selskaberne er lig med den pengestrøm, som sel-
skaberne fremadrettet giver. Udfordringen er, at størrelsen er 
ukendt, men over tid følger det samfundsudviklingen, hvilket 
gør usikkerheden mindre, end man umiddelbart tror. For at 
gøre pengestrømmen færdig, skal vi gætte på, hvilken værdi, 
vi kan få for aktien den dag, vi sælger. Historisk har man  
kunnet få ca. 15 gange indtjeningen, men af forsigtigheds-
hensyn nøjes vi med at antage, at vi kan få f.eks. 10 gange 
indtjeningen i 2018. Det giver en forventet salgspris på 
10x10 = 100 kroner. Se figur 4. For at færdiggøre penge-
strømmen mangler vi kun nutidsværdien – eller sagt på en an-
den måde, hvilken kurs skal vi betale for pengestrømmen? 

Værdien er meget vanskelig at gøre op, men kursen er 
meget let at finde, da man blot skal se til hvilke priser, der 
handles til på børsen. Hvis vi antager, at prisen for penge-
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strømmen er 50 kroner, så svarer det til en P/E på 5. Man 
betaler 5 kroner for én krones overskud i 2008 (50/10 = 5). 
Afkastet kender vi naturligvis ikke på forhånd, men den in-
terne rente i eksemplet er 18,3 %, og det er vel at mærke en 
inkonvertibel rente, hvilket betyder, at den kan vi opnå i det 
”uendelige”.

oversat til de nuværende markedsforhold
Igennem 2008 er værdien af aktieselskaberne næsten hal-
veret og rentespændet mellem stats- og realkreditobligatio-
ner eksploderet. Danske husejere skal i dag betale næsten 
dobbelt så meget i rente som den danske stat. Denne udvik-
ling har betydet, at investorer har haft enorme såvel abso-
lutte som relative tab i 2008. 

Den anden side af medaljen er, at potentialet, når vi kig-
ger fremad pludselig har ændret sig radikalt til det bedre. 
Hvis man straks efter at have investeret i en pengestrøm 
med et forventet afkast på 10% pro anno, starter med at 
tabe 50% af investeringen, og hvis pengestrømmen er uæn-
dret, så vil det fremtidige forventede afkast være over 23% 
pro anno. Med obligationer er regnestykket let nok, med  
aktier må man forholde sige til størrelsen af nedgangen og 
hvornår pengestrømme igen forbedres.

vi kan alle have forskellige forventninger til fremtiden, 
men det er vigtigt at forholde sig til de underliggende penge-
strømme i stedet for at risikere at skyde i blinde.
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Overvejer De at blive aktionær i Formuepleje selskaberne? 
Vores formuerådgivere er behjælpelige med at forklare og 
uddybe Formueplejes investeringskoncept samt vejlede om 
valg af et eller flere Formueplejeselskaber, som passer til 
Deres risikoholdning. Vores rådgivning er uforbindende for 
Dem - og altid uden honorar.

Kontakt os for uddybende information 
på telefon 87 46 49 00 eller info@formuepleje.dk 

Hanne Kring

Tlf: 87 46 49 17

Syss Sichelkow

Tlf: 87 46 49 40

institutionelle investorer
Formuepleje yder en omfattende økonomisk rådgivning til  
og sparring med almennyttige fonde, familiefonde og andre 
institutionelle investorer. Vores formuerådgivere og formue-
forvaltere udarbejder gerne uforbindende oplæg og frem-
lægger konkrete investeringsforslag eller en second opinion 
overfor administrator og bestyrelse. 

Økonomiske rådgivere
Formuepleje arbejder tæt sammen med en lang række revi-
sorer, advokater, landbrugskonsulenter og andre økono-
miske rådgivere i forbindelse med virksomhedssalg, genera-
tionsskifte og almindelig formuepleje. Vi deltager gerne i 
rådgivningsmøder og udarbejder uforbindende oplæg med 
udgangspunkt i klientens ønsker og behov.

Sådan køber De aktier
Formueplejeselskaberne er aktieselskaber noterede på OMX 
Den Nordiske Børs København og kan frit omsættes. De kan 
købe aktier i Formueplejselskaberne gennem Deres bank  
eller netbank, som alle andre børsnoterede aktier.

Ved køb af aktier til en værdi af minimum 500.000 kr. 
kan De handle via Formuepleje A/S. Der beregnes ingen 
kurtage, men alene et notagebyr på pt. 350 kr. Formuepleje 
A/S har således ingen indtægter relateret til handlens gen-
nemførelse, men yder denne aktionærservice ud fra ønsket 
om en nem, billig og effektiv handelsafvikling for vores  
kunder. Kontakt os gerne for nærmere information på tlf.  
87 46 49 00 eller læs mere på formuepleje.dk.

Vest for Storebælt

Øst for Storebælt

Sådan bliver 
De aktionær
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Formue over 
5 millioner

kan De investere 5 millioner kroner eller mere? 
Vi tilbyder en omfattende økonomisk rådgivning og sparring 
med udgangspunkt i en analyse af Deres aktuelle økono-
miske situation - herunder en second opinion på Deres  
nuværende investeringer. Analysen munder ud i konkrete  
anvisninger på en optimal formuesammensætning i forhold 
til Deres risikoholdning og skattemæssige forhold.

Større formuer er ofte komplekse og kan bestå af midler 
placeret i såvel ejendomme, selskaber, virksomhedsord-
ning, pension og i privat regi. De mange forskellige skatte-
miljøer giver ofte mulighed for at sammensætte investe-
ringerne på på en måde, der kan forbedre resultatet efter 
skat væsentligt. Formueanalysen skaber overblik over Deres  
nuværende balance, formue samt fordeling af aktiver og 
passiver på overordnet niveau og i skattemiljøer. De er na-
turligvis velkommen til at lade Deres revisor eller anden råd-
giver deltage ved et uforbindende rådgivningsmøde.

risikoprofil
Fastlæggelse af Deres risikoholdning og Deres accept af 
kursudsving er et af de vigtigste elementer i vores rådgiv-
ning. Risikorammen vil sammen med den valgte investe-
ringshorisont og Deres skatteforhold give mulighed for finde 
den optimale formuesammensætning. Deres nuværende  
investeringers forventede afkast og risiko beregnes og sam-
menholdes med alternative investeringer. Afkast og risiko  
vises også i form af et udfaldsrum, hvor investeringens  
forventede best case og worst case opgjort med 90% sand-
synlighed illustreres. 

anbefaling
På baggrund af formueanalysen kommer vi med vores anbe-
faling, som under hensyntagen til Deres risikoramme er  
optimeret ud fra et ønske om det højeste risikojusterede  
afkast efter skat. Vores anbefaling sammenlignes med den 
nuværende investering i et afkast/risikodiagram samt ud-
faldsrum med henholdsvis best og worst case.

Formuerapport
Udgør Deres investeringer i Formueplejeselskaberne mere 
end 5 millioner kroner, tilbyder vi Dem uden beregning  
en kvartalsrapport, Formuerapporten. Her har De en unik 
mulighed for at se, hvordan Deres portefølje udvikler sig, 
både absolut og i forhold til markederne. Vi vil gerne stå til 
ansvar for vores indsats og resultater, og derfor er formue-
rapporten central i de fleste rådgivningssituationer.

Vi tilbyder en omfattende økonomisk 
rådgivning og sparring med  
udgangspunkt i en analyse af Deres  
aktuelle økonomiske situation
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1)  Opgjort med 90% sandsynlighed.

2)  Resultathonorarer betales kun, når selskabet har overskud. Eventuelle underskud skal altid først indhentes,  

før der igen betales resultathonorar. Der betales intet resultathonorar i 2009 p.g.a. tidligere underskud.

3)  Opgjort ud fra seneste offentliggjorte årsrapport som administrationsomkostninger/aktiver ultimo. 

Se forklaring til tabellen på formuepleje.dk/sammenligning. Alle tal er opdaterede 1. januar 2009.

Sammenligning af de vigtigste karakteristika for de enkelte Formueplejeselskaber

Selskab optimum Pareto Safe Safe VSo epikur Penta merkur Limittellus

Afkastmål, 5 år 25% 45% 60% 65% 75% 90% 55% >Ft World

risikoramme

maksimalt kurstab, 3 år1)
-5% -10% -15% -15% -20% -25% -12,5% -15%

investeringsunivers 
Danske obligationer

globale aktier

Danske obl.
globale aktier

Formuepl.-aktier

100% 
globale
aktier

investeringsstrategi tangentporteføljeteori Fund-of-funds
100% aktier

optionssikring

aktiVer

Porteføljesammensætning

investeringsrammer 
60-100% obligationer

0-40% aktier
0-100% obl.

0-100% aktier
100% aktier

samlet portefølje mia. kr. 0,9 2,5 9,7 0,5 7,3 9,9 1,2 0,8 

aktuelt: obl./kontant 71% 79% 84% 82% 79% 78% 41% 1%

aktuelt: aktier 29% 21% 16% 18% 21% 22% 59% 99%

lånekapital - 1,7 7,6 0,4 6,0 8,2 0,5 -

PaSSiVer

kapitalfremskaffelse i pct.

egenkapital 100% 32% 22% 25% 18% 17% 59% 100%

lånekapital 0% 68% 78% 75% 82% 83% 41% 0%

samlet portefølje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

gearing

aktuel gearing - 2,2 3,6 3,1 4,5 4,9 0,7 -

omkostninger

resultathonorar2) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

administrationsomk.3) 0,50% 0,48% 0,39% 0,50% 0,42% 0,39% 0,50% 0,50%

Børsinformation

noteret, omX Den 
nordiske Børs københavn

Ja Ja Ja nej Ja Ja Ja Ja

Børssegment smallCap midCap midCap - midCap midCap midCap midCap

Diverse oplysninger

antal aktionærer, ca. 1.000 1.000 4.000 250 4.000 6.000 2.000 1.000

startår 2006 1999 1988 2007 1991 1994 1998 2005

Formueplejeselskaberne på tværs
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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.

 

De største aktiepositioner

Selskabets aktieportefølje består af 68 

selskaber. Her er listet de 10 største.

% af aktiebeh.

1 Novartis 5,4%

2 Teva Pharmaceutical 4,6%

3 Wal-Mart Stores 3,9%

4 Alstom 3,9%

5 Vodafone 3,4%

6 Telefonica 3,1%

7 Unilever 3,1%

8 Allianz 3,1%

9 Aviva 3,0%

10 G4S 2,9%

STATUS

Europa: 10% 
Asien: 1%

Tilgodehavender: 1%

4% Flex: 6%

4% 2020-35:
13%

Egenkapital: 23%

CHF-lån*: 61%

Flex-
garanti: 

4%

EUR-lån*: 16%

6% 2019-41:
14%

USA: 
5%

5% 2025-38: 
43%

Investeringer
kr. 9.630 mio.

Kapitalfremskaffelse
kr. 9.630 mio.

7% 2041:
3% 
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Formuepleje Safe A/S 
Indre værdi: 86,3
Børskurs: 79,2

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

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

Rullende 3-års afkast 1996-2009

Risikorammen er overholdt i 98% af tiden

Gennemsnitligt rullende 5-års afkast siden 1995
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Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning

Procentvis 
kursændring

Effekt på indre 
værdi før skat

Effekt på indre 
værdi efter skat

Aktier - Europa 1% 0,44% 0,44%

Aktier - USA 1% 0,21% 0,21%

Aktier - øvrige 1% 0,04% 0,04%

Realkreditobligationer 1% 3,75% 2,81%

Schweizerfranc CHF/DKK 1% -2,70% -2,02%

Amerikanske dollar USD/DKK 1% 0,21% 0,16%

FAK TA - ulT imo december 200946 
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Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.

inDre VÆrDi er værdien af 

alle aktiver og passiver i selska-

bet omregnet til en kurs pr. aktie. 

Den indre værdi opgøres og  

offentliggøres hver dag via OMX 

Den Nordiske Børs København.

BØrSkurSen er gennemsnits-

kursen af alle handler på opgø-

relsesdatoen på OMX Den Nor-

diske Børs København.

5 ÅrS aFkaStmÅL er sel skabets officielle afkastmål på 5-års peri-

oder, opgjort efter selskabsskat og alle omkostninger. Afkastmålene er 

ikke og må ikke forveksles med garantier.

riSikorammen er et mål for 

selskabets maksimale formue-

tab på 3-års perioder, målt med 

90% sandsynlighed. Risikoram-

merne er ikke og må ikke for-

veksles med garantier.

aFkaSt viser de gennemsnit-

lige 5-års afkast. Afkastet er 

sammenholdt med de gennem-

snitlige 5-års afkast i FT World I 

DKK.

riSiko Viser rullende 3-års af-

kast opgjort måned for måned. 

Risiko er sammenholdt med sel-

skabets risikorammer, markeret 

med den orange linje.

StØrSte aktiePoSitioner 

viser antallet af aktier i porte-

føljen samt de ti største aktiein-

vesteringer med angivelse af den 

procentvise andel.

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 

følsomhed, da sandsynligheden 

for, at fx europæiske aktier be-

væger sig 1% er meget større 

end at CHF bevæger sig 1%. 

Men tabellen giver et godt pejle-

mærke for hvilke faktorer, der af-

gør selskabets kursudvikling.

kurSuDVikLingen viser sel-

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  

afkast, best case og worst case 

scenarier opgjort på baggrund af 

historiske kursdata og med 90% 

sandsynlighed. Endelig vises det 

5-årige afkastmål og den 3-årige 

risikoramme udtrykt som kon-

krete kursværdier. Det under-

streges, at afkastmål, best case 

og worst case ikke er garantier 

men alene ambitiøse og rea-

listiske mål.

inVeSteringer viser forde-

ling på aktier og obligationer. De 

bordeaux farver angiver aktiein-

vesteringer fordelt på markeder 

mens de orange farver viser for-

delingen af obligationer.

kaPitaLFremSkaFFeLSen viser egen kapitalens andel af balancen 

samt lånekapitalens fordeling på valutaer. Omlægning af valutalån via 

valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.



De største aktiepositioner

selskabets aktieportefølje består af 57 

selskaber. Her er listet de 10 største.

% af aktiebeh.

1 Formuepleje limittellus a/s 12,9%

2 Formuepleje epikur a/s 6,5%

3 alstom 3,7%

4 ahold 3,5%

5 France telecom 3,2%

6 volkswagen 2,8%

7 vivendi universal 2,7%

8 unilever 2,7%

9 merck og Co. 2,5%

10 allianz 2,5%

Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning

Procentvis 
kursændring

effekt på indre 
værdi før skat

effekt på indre 
værdi efter skat

aktier - europa 1% 0,19% 0,19%

aktier - usa 1% 0,08% 0,08%

aktier - øvrige 1% 0,01% 0,01%

realkreditobligationer 1% 0,71% 0,53%

amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,08% 0,06%

Branchefordeling
Geografisk
fordeling

kr. 873 mio.

STATUS

Europa: 19% 
Asien: 1%

4% Flex: 2%

4% 2028-35:
7% Finans: 12%

Teknologi: 
11%

Medicinal 
11%

Industri: 17%

Flexgaranti: 
6%

Cyklisk forbrug: 
14%

Stabilt 
forbrug:
 11%

7% 2041: 
2%

USA: 8%

6% 2019-41: 
4%

Kontanter: 1%

Energi: 11%

Telecom: 12%

Materialer: 1%

5% 2028-38: 
50%
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KURSUDVIKLING

JPM Danske obligationer

OPTIMUM

Best case

Worst case

Afkastmål

Formuepleje optimum a/S 
indre værdi: 90,7
Børskurs: 86,1

afkastmål: 25%
nettoafkast over 5-års perioder  
efter skat og omkostninger

risikoramme: -5%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed

risiko
Formuepleje optimum har startet sine 
investeringer 1/2-06 og har i sagens 
natur derfor en kort afkast- og risiko-
statistik.

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. 

udover det absolutte afkastmål på 25% 
efter omkostninger og selskabsskat over 
5 år, er det derfor naturligt at sammen-
ligne afkastet i optimum med det danske 
obligationsindeks.

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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De største aktiepositioner

selskabets aktieportefølje består af 56  

selskaber. Her er listet de 10 største.

% af aktiebeh.

1 Formuepleje merkur a/s 10,7%

2 alstom 4,6%

3 France telecom 3,4%

4 electricite De France 3,0%

5 siemens ag 3,0%

6 unilever 2,6%

7 Delhaize group 2,5%

8 allianz 2,5%

9 ahold 2,5%

10 sumitomo 2,5%

Investeringer
kr. 2.451 mio.

STATUS

Europa: 
15% 

Asien: 1%

6% 
2031-41: 

9%

Egenkapital: 
33%

CHF-lån*: 67%

Flex-
garanti: 

6%

4% 2025-28: 
6%

USA: 
5%

5% 2025-41: 
45%

Kapitalfremskaffelse
kr. 2.451 mio.

4% Flex: 4%

7% 2041: 8%

Tilgodehavender: 1%

KURSUDVIKLING BudgetResultater
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Afkastmål
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Formuepleje Pareto a/S 
indre værdi: 168,7
Børskurs: 158,6

afkastmål: 45%
nettoafkast over 5-års perioder  
efter skat og omkostninger

risikoramme: -5%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed

risikoramme: -10%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed

Rullende 3-års afkast 1999-2009

Risikorammen er overholdt i 95% af tiden

Gennemsnitligt rullende 5-års afkast siden 1. juli 1999

Afkast i %
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FT-WorldFormuepleje Pareto A/S

FT-World -0%

Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning

Procentvis 
kursændring

effekt på indre 
værdi før skat

effekt på indre 
værdi efter skat

aktier - europa 1% 0,46% 0,46%

aktier - usa 1% 0,14% 0,14%

aktier - øvrige 1% 0,04% 0,04%

realkreditobligationer 1% 2,42% 1,81%

schweizerfranc CHF/Dkk 1% -2,05% -1,54%

amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,14% 0,11%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.

fak ta - uLt IMO DEcEMbER 2009 45 

Formuemagasin 1. kvartal 2009



 

De største aktiepositioner

selskabets aktieportefølje består af 68 

selskaber. Her er listet de 10 største.

% af aktiebeh.

1 novartis 5,4%

2 teva Pharmaceutical 4,6%

3 Wal-mart stores 3,9%

4 alstom 3,9%

5 vodafone 3,4%

6 telefonica 3,1%

7 unilever 3,1%

8 allianz 3,1%

9 aviva 3,0%

10 g4s 2,9%

STATUS

Europa: 10% 
Asien: 1%

Tilgodehavender: 1%

4% Flex: 6%

4% 2020-35:
13%

Egenkapital: 23%

CHF-lån*: 61%

Flex-
garanti: 

4%

EUR-lån*: 16%

6% 2019-41:
14%

USA: 
5%

5% 2025-38: 
43%

Investeringer
kr. 9.630 mio.

Kapitalfremskaffelse
kr. 9.630 mio.

7% 2041:
3% 
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BudgetResultater

KURSUDVIKLING

FT World (DKK)

Safe

Best case

Worst case

Afkastmål

03 04 0595 97 98 08 09 10 11 1299 00 01 02 06 0796

Formuepleje Safe a/S 
indre værdi: 86,3
Børskurs: 79,2

afkastmål: 60%
nettoafkast over 5-årsperioder 
efter skat og omkostninger

risikoramme: -15%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed

Rullende 3-års afkast 1996-2009

Risikorammen er overholdt i 98% af tiden

Gennemsnitligt rullende 5-års afkast siden 1995

Afkast i %
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Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning

Procentvis 
kursændring

effekt på indre 
værdi før skat

effekt på indre 
værdi efter skat

aktier - europa 1% 0,44% 0,44%

aktier - usa 1% 0,21% 0,21%

aktier - øvrige 1% 0,04% 0,04%

realkreditobligationer 1% 3,75% 2,81%

schweizerfranc CHF/Dkk 1% -2,70% -2,02%

amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,21% 0,16%
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Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.



 

De største aktiepositioner

selskabets aktieportefølje består af 30  

selskaber. Her er listet de 10 største.

% af aktiebeh.

1 Caterpillar tractor 6,2%

2 novartis 5,7%

3 amgen 5,1%

4 Wal-mart stores 5,0%

5 iBm 4,9%

6 Conocophillips 4,7%

7 Constellation Brands 4,5%

8 vodafone 4,3%

9 siemens 4,3%

10 aker solutions 3,6%

EUR-lån*: 10%

Investeringer
kr. 525 mio.

STATUS

Europa: 
8% 

Asien: 1%

4% 2028: 
18%

4% Flex: 8%
Egenkapital: 

24%

CHF-lån*: 76%

Flexgaranti: 
7%

6% 
2038-41: 

26%

USA: 8%
5% 2038: 

20%

Kapitalfremskaffelse
kr. 525 mio.

Kontanter: 4%
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KURSUDVIKLING

FT World (DKK)

Safe VSO

Best case

Worst case

Afkastmål

Formuepleje Safe VSo a/S 
indre værdi: 25,6
   

afkastmål: 65%
nettoafkast over 5-årsperioder 
efter skat og omkostninger

risikoramme: -15%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed

risikorammer: -15%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed

lagerBeskatning
selskabet er skattefrit. til gengæld skal 
aktionærer hjemmehørende i Danmark 
beskattes efter lagerprincippet. Det bety-
der, at både urealiserede og realiserede 
avancer eller tab skal indgå som kapital-
indkomst på selvangivelsen for den en-
kelte aktionær. For virksomhedsskatte-
ordninger og i selskaber betales 25%  
og i pensionsordninger 15% i skat. For 
private investorer beskattes stigningen i 
indre værdi som kapitalindkomst med  
op til 59%. safe vso henvender sig der-
for specielt til midler i virksomhedsskat-
teordningen.

risiko
Formuepleje safe vso a/s har startet 
sine investeringer medio oktober 2007 
og har i sagens natur derfor en kort  
afkast- og risikostatistik.

Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning

Procentvis 
kursændring

effekt på indre 
værdi før skat

effekt på indre 
værdi efter skat

aktier - europa 1% 0,34% 0,34%

aktier - usa 1% 0,34% 0,34%

aktier - øvrige 1% 0,03% 0,03%

realkreditobligationer 1% 3,27% 3,27%

schweizerfranc CHF/Dkk 1% -3,11% -3,11%

amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,34% 0,34%
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Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.



De største aktiepositioner

selskabets aktieportefølje består af 60 

selskaber. Her er listet de 10 største.

% af aktiebeh.

1 Conocophillips 4,9%

2 siemens 4,6%

3 novartis 4,4%

4 Constellation Brands 3,6%

5 unilever 3,5%

6 a.P. møller mærsk 3,5%

7 vivendi universal 3,5%

8 France telecom 3,4%

9 teva Pharmaceutical industries 3,2%

10 Caterpillar 3,2%

EUR-lån*: 23%

STATUS

Europa: 10% 
Asien: 1%4% Flex: 6%

4% 2020-38:
10%

Egenkapital: 18%

CHF-lån*: 59%

Flex-
garanti: 

4%

6% 2016-41:
11%

USA: 
8%

5% 2025-41: 
41%

Investeringer
kr. 7.382 mio.

Kapitalfremskaffelse
kr. 7.382 mio.

Kontanter: 1%

7% 2031-41:
6%

Tilgodehavender: 2%
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BudgetResultater

Epikur

Best case

Worst case

Afkastmål

FT World (DDK)

03 04 0595 97 98 08 09 10 11 1299 00 01 02 06 0796

Formuepleje epikur a/S 
indre værdi: 231,1
Børskurs: 209,3

afkastmål: 75%
nettoafkast over 5-årsperioder 
efter skat og omkostninger

risikoramme: -20%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed

Rullende 3-års afkast 1996-2009

Risikorammen er overholdt i 98% af tiden

Gennemsnitligt rullende 5-års afkast siden 1995

Afkast i %
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Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning

Procentvis 
kursændring

effekt på indre 
værdi før skat

effekt på indre 
værdi efter skat

aktier - europa 1% 0,61% 0,61%

aktier - usa 1% 0,44% 0,44%

aktier - øvrige 1% 0,06% 0,06%

realkreditobligationer 1% 4,31% 3,23%

schweizerfranc CHF/Dkk 1% -3,24% -2,43%

amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,44% 0,33%
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Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.



De største aktiepositioner

selskabets aktieportefølje består af 61 

selskaber. Her er listet de 10 største.

% af aktiebeh.

1 iBm 4,8%

2 novartis 4,7%

3 siemens 4,6%

4 telefonica 4,5%

5 France telecom 4,2%

6 vivendi universal 4,1%

7 Conocophillips 3,9%

8 allianz 3,4%

9 Caterpillar 3,4%

10 teva Pharmaceutical industries 3,2%

EUR-lån*: 32%

Investeringer
kr. 10.087 mio.

STATUS

Europa: 
11% 

Asien: 3%

4% 2020-28: 
12%

4% Flex: 9%

Tilgodehavender: 4%

Egenkapital: 
17%

CHF-lån*: 51%

Fleksgaranti: 
9%

6% 2022-41: 
7%

USA: 
7%

5% 2028-38: 
34%

Kapitalfremskaffelse
kr. 10.087 mio.

7% 2031-41: 
4%
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Penta

Best case

KURSUDVIKLING

Afkastmål

FT World (DDK)

03 04 0595 97 98 08 09 10 11 1299 00 01 02 06 0796

Worst case

Formuepleje Penta a/S 
indre værdi: 100,6
Børskurs:   92,1

afkastmål: 90%
nettoafkast over 5-årsperioder 
efter skat og omkostninger

risikoramme: -20%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed

risikoramme: -25%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed

Rullende 3-års afkast 1996-2009

Risikorammen er overholdt i 96% af tiden

Gennemsnitligt rullende 5-års afkast siden 1995

Afkast i %
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Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning

Procentvis 
kursændring

effekt på indre 
værdi før skat

effekt på indre 
værdi efter skat

aktier - europa 1% 0,68% 0,68%

aktier - usa 1% 0,39% 0,39%

aktier - øvrige 1% 0,15% 0,15%

realkreditobligationer 1% 4,55% 3,41%

schweizerfranc CHF/Dkk 1% -3,01% -2,26%

amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,39% 0,30%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
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De største aktiepositioner

selskabets aktieportefølje består af 72  

selskaber. Her er listet de 10 største.

% af aktiebeh.

1 Formuepleje Penta a/s 20,8%

2 Formuepleje epikur a/s 14,0%

3 Formuepleje safe a/s 11,5%

4 Formuepleje limittellus a/s 4,9%

5 Formuepleje optimum a/s 2,6%

6 Formuepleje Pareto a/s 2,0%

7 vivendi universal 1,4%

8 teva Pharmaceutical industries 1,4%

9 sanofi-aventis 1,2%

10 Constellation Brands 1,2%

STATUS

Europa: 9% 

Asien: 2%

6% 2029-38: 
5%

Formueplejeaktier:
37%

Egenkapital: 54%
CHF-lån*: 46%

USA: 
8%

Flexgaranti: 
1%

Investeringer
kr. 1.313 mio.

Kapitalfremskaffelse
kr. 1.313 mio.

Kontanter: 2%

4% 2020-38: 
4%

5% 2025-38:
17%

4% Flex: 2%

7% 2031-41: 
5%

Tilgodehavender: 8%
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FT World (DDK)

Merkur

Best case

Worst case

KURSUDVIKLING

Afkastmål

03 04 059998 00 08 09 10 11 1201 02 06 07

Formuepleje merkur a/S 
indre værdi: 142,6
Børskurs: 132,3

afkastmål: 55%
nettoafkast over 5-årsperioder 
efter skat og omkostninger

risikoramme: -12,5%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed

Rullende 3-års afkast 1998-2009

Risikorammen er overholdt i 97% af tiden

Gennemsnitligt rullende 5-års afkast siden 1998
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Afkast i %
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Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning

Procentvis 
kursændring

effekt på indre 
værdi før skat

effekt på indre 
værdi efter skat

aktier - europa 1% 0,83% 0,67%

aktier - usa 1% 0,14% 0,14%

aktier - øvrige 1% 0,03% 0,03%

realkreditobligationer 1% 0,67% 0,50%

schweizerfranc CHF/Dkk 1% -0,88% -0,66%

amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,14% 0,11%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
* omlægning af valutalån via valutaterminsforrentninger er medtaget i opgørelsen.
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risikoramme: -12,5%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed

fak ta - uLt IMO DEcEMbER 2009 51 

Formuemagasin 1. kvartal 2009

De største aktiepositioner

selskabets aktieportefølje består af 61  

selskaber. Her er listet de 10 største.

% af aktiebeh.

1 Formuepleje optimum a/s 4,1%

2 alstom 3,4%

3 Formuepleje safe a/s 3,1%

4 France telecom 2,9%

5 vodafone group 2,9%

6 novartis ag 2,9%

7 ahold 2,9%

8 vivendi universal 2,8%

9 kPn 2,6%

10 allianz 2,6%

STATUS

Japan: 3%

USA: 30%

Europa: 66%

Medicinal:
10%

Finans : 
16%

Geografisk fordeling
kr. 725 mio.

Sektorfordeling

Energi: 10% 
Forsyning: 2%

Telekom: 15%

Cyklisk forbrug:
10%

Industri:
19%

Materialer: 
2%

Stabilt forbrug: 
11%

IT: 5%

Andre markeder
 1%
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FT World (DKK)

LIMITTELLUS

Best case

Worst case

KURSUDVIKLING

Afkastmål

Formuepleje Limittellus a/S 
indre værdi: 82,0
Børskurs: 75,6

afkastmål:
Bedre end Ft World   

risikoramme: -15%
maks. formuetab over 3-årsperioder 
med 90% sandsynlighed
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Regionsfordeling – Diff ift. FT World: 70%

LimiTTellus

USAEuropa Japan Andre
markeder 

FT World

3-års afkast siden 1. marts 2005

Risikorammen er overholdt i 73% af tiden
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Følsomhedstabel – baseret på den aktuelle porteføljesammensætning

Procentvis 
kursændring

effekt på indre 
værdi før skat

effekt på indre 
værdi efter skat

aktier - europa 1% 0,69% 0,69%
aktier - usa 1% 0,27% 0,27%
aktier - øvrige 1% 0,04% 0,04%

amerikanske dollar usD/Dkk 1% 0,27% 0,20%

Fremtidige afkastmål og maks. formuetab er forecasts med statistisk usikkerhed.
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Bruuns galleri, værkmestergade 25, 8000 århus C

Plougs gaard, Højbro Plads 21, 1200 københavn k

telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01, 

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

RådGIvNING OG FORMIdLING:UdGIvER:

Bruuns galleri, værkmestergade 25, 8000 århus C

telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01, 

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

s E L s k a b E R N E  

100% formuepleje
Formuepleje tænker kun på én ting – at skabe det højst mulige afkast  

i forhold til Deres risikoholdning. Med andre ord er vi 100% dedi kerede 

til pleje af Deres formue. Vi investerer i obligationer og aktier efter 

Nobel pris belønnede modeller og har gennem 20 år skabt et samlet  

afkast på 800% til vores investorer. Vores forretningsmodel bygger  

på at minimere enhver form for interesse konflikt mellem investor og 

rådgiver. Vi er således primært resultataflønnede og har dermed et 

unikt interessefællesskab med vores investorer.

 

Kontakt os på tlf. 87 46 49 00 eller formuepleje.dk.


