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Fiktionsprincippet
Hastigheden og vilkårligheden i skattelovgivningen har nået nye højder de seneste
6 måneder. Seneste skud på stammen er, at Folketinget nu har indført – ikke realisations- eller lagerbeskatning – men fiktionsbeskatning. Et enigt folketing (på nær
Enhedslisten) ønsker nu at beskatte aktieinvestorer af en gevinst, de aldrig har haft.

Formuemagasin
Formuemagasinet
udgives af Formueplejeselskaberne
som aktionærorientering.
Udkommer
fire gange årligt, 3. uge i kvartalet.

Albert Einstein døde i 1955 og havde som
bekendt en hjerne, der kørte hurtigere end
de flestes, men den manglende logik i skatteretten kunne hans hjerne alligevel ikke
kapere. Einstein havde så vidt vides ikke
stiftet bekendtskab med det danske skatte
Albert Einstein
væsen, hvilket citatet ellers godt kunne
indikere. Havde Einstein levet i 2009 ville hans konklusion have været, at man
nu har indført et fiktionsprincip, hvor man kan beskatte borgerne af penge, de aldrig
har set eller tjent.

Oplag
18.000 eksemplarer.

I forbindelse med indførelse af lagerbeskatning af aktieinvestorer i såkaldte investeringsselskaber som Formueplejeselskaberne har man med tilbagevirkende kraft
besluttet, at hvis man har investeret i en Formueplejeaktie via sit eget selskab og har
ejet aktien over tre år, så skal man betale skat fra børskursen den 31/12 2008
– selvom denne kurs måske er 50% lavere end den kurs, man anskaffet aktien til!
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“Det vanskeligste at
forstå i denne verden,
er indkomstskatten”

Har man fx i sommeren 2005 købt en aktie til kurs 100 og denne er faldet til kurs
50 den 31/12 2008 og aktien derefter stiger til kurs 100, skal investor beskattes
af en fiktiv gevinst på 50 kr., selvom investor ikke har tjent en krone – og selvom det
er den samme aktie, der har ligget urørt i dette samme depot i hele perioden. Folketinget søgte at indføre det samme fiktionsprincip for alle børsnoterede aktier, men
efter heftig kritik blev lovforslaget om fiktionsbeskatning fjernet for alle andre børsnoterede aktier end netop såkaldte investeringsselskabsaktier ejet via eget selskab.
Formueplejeselskaberne og adskillige andre organisationer og virksomheder har gang
på gang under lovgivningsprocessen påpeget denne åbenlyst urimelige beskatning af
fiktive gevinster – men uden held. Først da Jyllands-Posten fire måneder efter lovens
vedtagelse på forsiden fortæller historien om, hvordan en aktionær i Formuepleje
selskaberne risikerer at komme til at stå med en gevinst på 0 kr. og en skatteregning
på 212.000 kr., lykkedes det at råbe politikerne op.
Det er derfor glædeligt, at skatteminister Kristian Jensen (V) nu endelig rykker de
tusindvis af mennesker, der investerer gennem eget selskab, til undsætning: ”Jeg
anerkender, at der er en problemstilling, og vi vil henover sommeren prøve at finde
en løsning”, siger skatteministeren til avisen.

Magasinets formål er:
• at orientere om udviklingen i
Formueplejeselskaberne
• at valuere finansmarkederne og
fremlægge investeringsstrategier
• at informere om ny viden og lovgivning om formuepleje i Danmark
• at vurdere investeringsprodukter
og faldgruber
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Venligst udlånt af Vestas Wind Systems A/S, Onshore Wind turbines, Portugal
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Vestas
–p
 å tærsklen til
et gennembrud

For ikke så længe siden var
”grøn energi” alene et anliggende
for idealister og miljøforkæmpere.
Men verdenen er i hastig forandring.
Grøn energi har de seneste år udviklet
sig fra at være en stueren forretning
til ”big business”. Selv i de mest
konservative bestyrelseslokaler rundt
om i verdens største virksomheder har
den grønne bølge gjort sit indtog og bidt
sig fast. Vestas står til at kapitalisere
stærkt på denne trend.

Formuemagasin 3. kvartal 2009

06

Artikler

af Stephen Rammer, aktiestrateg, Formuepleje A/S

Debat om den globale opvarmning og frygten
for, at den stigende CO2-udledning vil forårsage uoprettelige skader er stærkt stigende.
FNs klimapanel, IPCC, har slået fast, at den
stigende CO2-udledning overvejende er en funktion af menneskelig aktivitet, og nu tegner sig
for 90% af klimaforandringerne. Dog ikke alle er
overbeviste.
Iskerneboringer fra sydpolen udtaget fra
næsten 4 kilometers dybde indikerer, at CO2
indhold i atmosfæren og temperatur har udvist
betydelige svingninger gennem de sidste
400.000 år (se figur 1). Faktisk har udsvingene
været relativ stabile med ca. 100.000 års
mellemrum. Menneskets tilstedeværelse har i
dette tidsrum selvfølgelig været begrænset. En
teori (Milankovitch) går derfor på, at den skiftende hældning på jordens rotationsakse (22,124,5 grader) og omløbsbane om solen (fra cirkulær til elliptisk) påvirker afstanden, og dermed
også temperaturen, på jorden. I takt med at
verdenshavene opvarmes reduceres deres evne
til at absorbere CO2. Dette øger CO2 koncentration i atmosfæren med ca. 800-1000 års
forsinkelse. Hvorfor så bekymre sig. Er det ikke
bare naturens gang?
Problemet er, at medens atmosfærens indhold af CO2 nåede knap 300 ppmv (parts per
million by volume) i 1950 (se figur 1) ligger
niveauet i dag på 387 ppmv. Et tal, der fortsat
stiger kraftigt. Alene de sidste 5 år er CO2 koncentrationen i atmosfæren forøget med 10
ppmv! Den seneste stigning siden 1950 på 100
ppmv er således næsten lige så stor som den

samlede stigning i de sidste ca. 15.000 år. Den
nuværende koncentration af CO2 ligger
således betydeligt over niveau for tidligere
udsvingsgrænser og meget over, hvad den seneste temperaturstigning tilsiger. Forløbet bidrager derfor til tesen om, at den forhøjede CO2koncentration ikke alene må være menneskeskabt, men nu også – mere bekymrende – er
med til at forstærke temperaturstigningerne på
jorden (historisk er det temperaturen, der har
været bestemmende for CO2 koncentrationen).
Grænseværdi for at bevare en stabil klima
balance har forskerne hidtil ansat til 450 ppmv.
Det har samtidig fået politikerne til at udarbejde
et såkaldt ”tipping point ” på 2 grader celsius,
som temperaturstigningen skal holdes under,
således at der ikke bliver sat farlige kædereaktioner i gang. For ganske nylig har en af verdens
mest respekterede klimaforskere James Hansen,
chef for den amerikanske rumforskningsorganisation NASA, udtalt, at målstregen er sat forkert, og at den rigtige grænseværdi snarere er på
350 ppmv – et niveau, som vi altså allerede har
passeret! EUs ambition om at reducere CO2 udledningen med 20% under 1990-niveauet i
2020 kan derfor vise sig at være for uambitiøst.
Vindmøllemarkedet blæser afsted
Vindmøller tilbyder i denne sammenhæng store
fordele p.g.a. den næsten CO2-frie produktion
og er i løbet af de sidste 20 år tilmed blevet
særdeles konkurrencedygtige på prisen (se side
8). Efter flere års uafbrudt fremgang ser vindmøllemarkedet imidlertid ud til at gå ind i en

1 TEMPERATUR OG CO2-KONCENTRATION I ATMOSFÆREN DE SENESTE 400.000 ÅR (FRA VOSTOCK ISKERNEN).
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Kilde: Det videnskabelige tidsskrift, Nature 399, 1999
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De vigtigste fire efterspørgselskomponenter for vindmøller
er følgende:

vækstpause i 2009 med et fald på 2-3 % i nyinstallerede
MW (mega watt), som det også var tilfældet i 2004 (se figur
2). Flere uafhængige konsulenthuse, blandt andre BTM,
venter dog, at industrien allerede i 2010 vil udvise fornyet
vækst, omend vi næppe kommer tilbage i det gamle vækstspor med vækstrater på 25% p.a. I Formuepleje venter vi
konservativt en stigningstakt på ca. 10-15% i perioden
2009-2020. Dette står lidt i kontrast til Vestas’ mere optimistiske forudsigelser på ca. 20% p.a. Det er dog værd at
notere sig, at penetrationen for vind på verdensplan ligger på
beskedne ca. 1,7%, medens den i Danmark er tættere på
20%. Potentialet er således betragteligt. Væksten i markedet ventes at være ligeligt drevet af Europa, Nordamerika og
Asien frem mod 2020.
Det amerikanske bidrag understøttes på kort sigt af den
3-årige PTC (Production Tax Credit) forlængelse tidligere i år
samt den såkaldte ITC (investeringsstøtte), medens de langsigtede vækstudsigter bl.a. baserer sig på præsident Obamas plan om at indføre alternativ energimålsætninger i USA
svarende til 10% i 2012 og 25% i 2025. De seneste tal
viser, at 40% af al nyinstalleret el-kapaictet i USA i 2008
var vind. Kina arbejder tilsvarende med aggressive målsætninger, selvom det nok primært vil komme de lokale pro
ducenter til gode. Grundlæggende er efterspørgslen i vindmøllemarkedet drevet af behovet for ren energi/el. Dette er
en nyskabelse i forhold til for få år siden, hvor markedet var
udpræget udbudsdrevet og påvirket af omfanget af især
skattedrevne projekter i bl.a. Tyskland. Gennem de senere år
er projekterne i stigende grad blevet drevet af reel efterspørgsel efter energi, hvilket er en sundere udvikling. Dette
skift er medvirkende til, at der bliver skabt større bredde og
stabilitet i afsætningsmønstret, fordi industrien ikke længere
er så afhængig af få landes incitamentssystemer, der kan
ændres med kort varsel.

2. Olie- og gasprisen: Olie- og især gaspriserne har
en vis indflydelse på de grundlæggende kalkuler for, hvornår
det kan betale sig at opstille en vindmølle frem for at bygge
et nyt kraftværk. I praksis opererer mange elværker dog med
en langsigtet pris på fossile brændstoffer (10 år), hvorfor udsving på den korte bane næppe ændrer deres forbrugstilbøjeligheder og dermed præferencer for køb af vindmøller.
På sigt vil stigende olie- og gaspriser øge substitutionslysten, idet vind fortsat er en gratis og uudtømmelig energikilde. Sidst, men ikke mindst, anlægger flere elselskaber i
stigende grad en porteføljebetragtning til grund for deres
valg af vind, som bidrager med en stor grad af omkostningsforudsigelighed i modsætning til andre kilder, som svinger
med olie- og gasprisen.

2 VINDMØLLEMARKEDETS VÆKSTUDSIGTER 2000-2020

4. Beskæftigelse: I kølvandet på finanskrisen og det
økonomiske tilbageslag repræsenterer vindmølleindustrien
et arbejdsintensivt erhverv, som kan tilbyde mange nye jobs.
Dette gælder ikke mindst for de mange underleverandører,
der knytter sig til industrien.

MW
80.000

1. Global opvarmning: Den stigende bekymring om
effekterne af global opvarmning og udledning af drivhusgasser vil uden tvivl lede til indførelsen af større CO2-afgifter
fremover. Dette vil favorisere vindmøller på bekostning af
bl.a. kul- og gasfyrede kraftværker, som baserer sig på fossile brændstoffer.

3. Energisikkerhed: Forsyningssikkerheden er måske i
virkeligheden en af de væsentligste drivkræfter bag mange
af de politiske målsætninger inden for vedvarende energi.
I dag importerer Europa ca. 60% af sit gasforbrug. I 2030 vil
denne andel være steget til 80 % efterhånden som produk
tionen i bl.a. Nordsøen aftager. De to største leverandører af
gas til Europa i 2030 ventes at være Rusland og Algeriet,
som allerede i dag arbejder tæt sammen. Især de seneste
stop for gasleverencer til bl.a. Ukraine, som også ramte
Europa tidligere i år, har skabt bekymringer i EU.
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Vindmøller bliver stadig mere konkurrencedygtige
Vindmølleindustrien har gennem de seneste 20 år reduceret
produktionsomkostningerne pr. kWh betragteligt fra ca. eurocents 20/kWh til nu omkring eurocents 4/kWh. Denne udvikling har været drevet af både større møller og bedre teknologi. De største vindmøller er idag på ca. 5 MW og vil fysisk
næppe blive meget større på grund af infrastrukturelle udfordringer med at transportere dem rundt. Det nominelle output
kan dog stadig vokse gennem nye teknologispring. Sammenlignes vind med øvrige forsyningskilder (figur 3), er det tydeligt, at vindkraft nu er et konkurrencedygtigt alternativ. Såfremt det lykkes at sætte pris på CO2-udledningen, vil vind
fremover tage sig endnu bedre ud i sammenligningen.

Kilde: Formuepleje og BTM
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Et af de traditionelle argumenter mod vindmøller er, at de
ikke kan fungere som en ”base load”, dvs. at det stadig ikke
kan lagres effektivt, men altid vil være en marginal forsyningskilde på grund af afhængigheden af vindforholdene.
Behovet for at investere i ekstra back-up kapacitet for det tilfælde at vindforholdene måtte svigte, er angiveligt med til at
udhule investeringskalkulen, ifølge kritikerne.
En udbygning af infrastrukturen landene imellem vil dog
kunne åbne op for udligningsmuligheder (import/eksport) af
eventuelle el-ubalancer. I et sådan setup vil vind også kunne
fungere som ”base load” energi, medens de fossile anlæg vil
kunne bruges som backup. I relation til udbygning af infrastrukturen i ”emerging markets” har vindkraft også den fordel, at det er en skalerbar forsyningskilde, som kan sættes i
drift typisk inden for 6-12 måneder. Et atomkraftanlæg kan
til sammenligning være mange år undervejs.
Vestas - kraftig omsætningsvækst og stigende marginer
Meget tyder på, at Vestas står over for en periode med kraftig indtjeningsvækst. Værdiskabelsen i Vestas består, udover
en høj toplinievækst, af en bedring i EBIT-marginerne, som
vi forventer, vil overgå de historiske niveauer på omkring
10% med en pæn margin. Baggrunden herfor er følgende:
1) Højere kapacitetsudnyttelse: En forbedring af den aktuelle kapacitetsudnyttelse, som i peak perioder bør kunne
løftes betragteligt fra de nuværende estimerede 70%.
2) Udjævning af salg: Vindmøllemarkedet på den nordlige
halvkugle er stadig langt den største, hvorfor der eksisterer betydelige sæsonmæssige variationer i salget. En
gradvis udbygning af vindkraft på mere sydlige markeder
samt en mindre andel af skatteinitierede projekter, der
typisk klumper sig sammen mod slutningen af kalenderåret, vil på sigt indebære et mere jævnt salg. Dermed
reduceres ”overrun” omkostninger i forbindelse med
stramme deadlines og frigør betydelig arbejdskapital
- især varelagre.

3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER FOR DIVERSE
ELFORSYNINGSKILDER

Sol, PV

Sol, termisk

Tidevand energi

Hydro, lille

Bølge energi

Biomasse

Vind (offshore)

CCGT (naturgas)

Vind (land)

Hydro, stor

Kul kraftværk

Atomkraft

IGCC (Clean Coal)
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4) Internationalisering af omkostningsbasen: Vestas var
den første vindmølleproducent til at etablere et globalt
salgsnetværk. På det seneste har ledelsen i Vestas nu
også taget skridt til at accelerere internationalisering af
omkostningsbasen. Denne var indtil for ganske nylig primært baseret i eurozonen. Især nye produktionsfaciliteter
i Kina og senest USA skal være med til at reducere enhedsomkostningerne på møllerne fremover.
5) L
 avere garantihensættelser: Forudsætningen for at
Vestas kan reducere de høje garantihensættelser på 3-4%
af omsætningen, er at vindmøllernes kvalitet forbedres.
Ledelsen har en målsætning om at nå et ”6-sigma” niveau
svarende til en fejltolerance på alle processer på maksimalt 0,00034% mod i dag ”4-sigma” niveau på 0,62 %.
Standardisering og mere integreret samarbejde med leverandører er nogle af nøgleordene.

Eurocent/kWh
16,0
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10,0
8,0
6,0
4,0
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0,0

Kilde: Business Insight, Vattenfall

3) Logistik og eksekvering: Selvom organisationen har været igennem en kraftig restrukturering de seneste år, er
virksomheden fortsat umoden. Selskabet tror selv på, at
de kan forbedre logistik og work-flow og blive markant
bedre til håndtere de ca. 7.000 emner, der indgår i en
vindmølle idag.

6) Nye produkter: Vestas introducerede i februar i 2009 to
nye konkurrencedygtige møller. En V100-1,8 MW og en
V112-3,0 MW (lav-vindmølle). Begge leveres i 2010.
Senest har Vestas udviklet en (V60-850 kW), som er,
specialdesignet til det kinesiske marked. Det er første
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Venligst udlånt af Vestas Wind Systems A/S, Wind power Plant, Solaro, USA

gang selskabet lancerer en ny mølle til et specifikt marked. Vigtigere er dog, at Vestas fortsat mangler en konkurrencedygtig mølle til off-shore markedet, som kan konkurrere med Siemens’ stærke og gennemtestede 3,6 MW
mølle, der dominerer dette marked p.t. Vi venter, at
Vestas i løbet af en 2-årig periode vil være klar med en ny
mølle til off-shore.
7) Service og vedligeholdelse: Serviceforretningen udgør
fortsat en beskeden del af toplinjen, men vil fremover
vokse i betydning efterhånden som kompleksiteten på
møllerne tager til. Det forhold, at stadig flere banker kræver en OEM-serviceaftale knyttet til mølleprojektet, taler
ligeledes for et gennembrud. Det er ikke usædvanligt, at
store specialiserede ingeniørforretninger generelt henter
op mod 40% af deres omsætning på service- og vedligeholdelseskontrakter, hvilket illustrerer, hvor stort potentialet er for Vestas. Da marginerne på service tilmed er
væsentlig højere (ca. 15-20% i EBIT margin), ser vi dette
som en væsentlig value-driver.
Vestas-aktien i udbrud
Vestas-aktien er i år steget 30% mod verdensmarkedsindeksets +7% (MSCI World). Aktiemarkedet var forud for Q1regnskabet meget delt i spørgsmålet om, hvorvidt Vestas
ville være i stand til at nå de bebudede EUR 7,2 mia. i omsætning og en EBIT-margin på 11-13% i 2009. Udmeldingen om, at efterspørgslen fra kunderne stadig var meget robust, og at der nu også er en opblødning på vej i viljen til at
finansiere nye projekter hos bankerne, har på ny øget tiltroen

til Vestas. De seneste offentliggjorte ordrer tyder da også på,
at vindmarkedet så småt er ved at få vind i sejlene igen. Alligevel mangler selskabet fortsat at lukke ordrer for næsten
EUR 1 mia. i år. På grund af produktionstiden skal nye ordrer
formentlig indløbe i løbet af de næste 4-6 uger, for at kunne
nå at bidrage til 2009 indtjeningen. Dette udgør et ikke ubetydeligt risikoelement for aktien. Selvom den seneste strøm
af ordrer har været de såkaldte ”supply only” ordrer, der kun
kan bogføres, når de færdigproducerede møller er overleveret til kunden, spekuleres der i, at nye ordrer også indeholder
en del større turn-key projekter, som kan bogføres efter færdiggørelsesgrad sidst på året. Dette gælder også selvom endelig levering først finder sted i 2010.
I takt med at klimadebatten intensiveres i USA, forventer
vi stigende interesse for alternative energiaktier med en
dokumenteret track-record. De fleste ”grønne” aktier lider
fortsat under at være ”early stage” selskaber med svag kapitalisering og usikker teknologi, som ikke tilbyder aktionærerne et stabilt cash-flow. Vestas skiller sig i denne sammenhæng positivt ud og handler tilmed på attraktive nøgletal,
hvis selskabet er i stand til at indfri sine indtjeningsløfter.
På nyhedsfronten kan de kommende måneder blive interessante. Det amerikanske senat skal behandle en ny klimalov, som netop er vedtaget i repræsentanternes hus, og i
slutningen af 2009 vil det meget omtalte topmøde i København måske kunne byde på et forstærket internationalt samarbejde omkring en koordineret reduktion af co2.
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Skattereform:

Lettelser og smæk til alle!
af Kristian R. Hansen, kommunikationschef, Formuepleje A/S

Med Skattereform 2009 skal vi alle overveje
grundigt, om opsparingen også fremadrettet
er placeret skattemæssigt optimalt. Der kan
være store penge at spare eller tjene ved at
bruge en time med en formuerådgiver.
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Alle får indkomstskattelettelser med Skatte
reform 2009. Til gengæld betyder skattereformen og de ændringer i skattelovene gennemført i 2009, at en lang række opsparere nu bør
genoverveje, om de sparer op på den optimale
måde. Skattereform 2009 vender nemlig op
og ned på flere konventioner om fornuftig
opsparingsadfærd.
Opsparing i frie midler begunstiges af skattereformen, investeringer i aktier i eget selskab
brandbeskattes og pension er fortsat det optimale skattemiljø. Fordelagtigheden af pension
afhænger dog af investeringshorisonten, såfremt der indføres en udligningsskat på store
pensionsudbetalinger. Opsparing af overskud i
eget selskab bør fortsat ske i selskabsregi kombineret med pension. Skattereformen medfører, at investor skal planlægge sit opsparingsmiljø under hensyntagen til investeringshorisont,
investeringsprodukter og indkomst/formueforhold. For investor er de største ændringer som
følge af skattereformen:
Frie midler:
Skatten lettes på såvel aktie- som kapitalindkomst. Beskatning af kapitalindkomst fra investeringer vil fortsat afhænge af den personlige
indkomst og øvrig kapitalindkomst. I forhold
til de tidligere skatteregler er der følgende
ændringer:
•B
 undfradrag på 40.000 kr. (80.000 kr.
for ægtepar) for medregning af positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget. Positiv nettokapitalindkomst under grænsen beskattes med 37,2% (tidligere 59,7%).
•P
 ositiv nettokapitalindkomst over bundfra
draget beskattes med 52,2% for topskatteyder (tidligere 59,7%).
•R
 entefradragsværdien reduceres fra 33,5%
til 25,5% for renteudgifter over 50.000 kr.
(100.000 kr. for ægtepar). Rentefradrags
værdien nedsættes gradvist med 1% p.a. fra
2012-2019.

11

Aktieindkomst under 48.300 kr. beskattes
fra 2012 med 27% (tidligere 28%). Aktieindkomst over 48.300 kr. beskattes fra 2010
med 42% (tidligere 43/45%) 1).
Pension:
Pensionsafgiftsskatten er uændret 15% (lagerbeskattet), men der indføres loft på 100.000
kr. på indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter samt en særlig udligningsskat
(måske på 6-8%) på høje pensionsudbetalinger
(>284.000 kr.).
Selskaber:
Selskabers investeringer (aktier) overgår til
lagerbeskatning fra indkomståret 2010. Det
medfører, at opsparing i selskabsregi ændres
markant, da man hidtil opererede med realisationsprincippet, skattefrihed på aktier ejet over 3
år samt reduceret udbytteskat (66%-reglen).
Fra indkomståret 2010 vil udbytte og aktieavancer fra børsnoterede porteføljeaktier (aktier, hvor aktionæren ejer under 10% af aktiekapitalen) blive lagerbeskattet, hvilket betyder, at
realiserede tab og gevinster samt kursstigninger og kursfald på ikke-afståede aktier medregnes i indkomstårets skattepligtige indkomst 2).
Søg rådgivning
Skattesystemet er komplekst og svært at
manøvrere i. Vi har på de følgende sider samlet de vigtigste ændringer for en række investortyper. Har De spørgsmål om skat og opsparing, er De meget velkommen til at søge råd og
vejledning. Vores formuerådgivere er specia
lister i at analysere og skatteoptimere selv
meget komplekse formuer, som kan bestå af
private midler, pension, selvstændig virksomhed, selskaber, ejendomme mv. Vores rådgivning er altid uforbindende for Dem, og altid
uden honorar. Kontakt os på tlf. 87 46 49 00.
1) Overgangssaldoen fra 2007 forsvinder.
2) Unoterede aktier kan vælge mellem lager- eller
realisationsprincippet.
3) Udligningsskatten kendes først i efteråret 2009.

Tema //
skattereform 2009 >>
Formuemagasin 3. kvartal 2009
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Hvor skal den
private investor
spare op?
Pensionsordningen er fortsat attraktiv, men for
nogle vil langsigtet opsparing i frie midler være
at foretrække.
af Anders Bjørnager, Formuerådgiver, Formuepleje A/S

Privatinvestoren har tre opsparingsmuligheder,
der betyder følgende effektive skatteprocenter:
•F
 rie midler: Aktieindkomst beskattes med 2742%. Kapitalindkomst 25,5%-52,2%.
• Indskyde på pension: Pensionsskat på 15% +
Skat ved pensionsudbetaling 52,2% eller
52,2%+6% udligningsskat1).
• Indskyde i eget selskab (A/S eller ApS). Lagerbeskatning med selskabsskat 25% + aktieindkomst ved udbytteudlodning til investor på
27%-42%.
Skattereformen giver investor følgende
prioriteringer:
Pension, som ikke rammes af udligningsskat, er
fortsat det mest attraktive opsparingsmiljø2).
I det omfang investor kan planlægge sine pensionsudbetalinger til en lavere skattesats (37,2%)
end fradragsværdien (52,2%) vil fordelagtigheden blive endnu større. Pension, som rammes af
udligningsskatten, er primært relevant for investorer med en tidshorisont på mere end ca. 7 år,
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som ikke kan udnytte den lave skattesats på
27% for aktieindkomst og/eller skattesatserne
under 52,2% for kapitalindkomst. Bemærk, at
en længere tidshorisont favoriserer pension inkl.
udligningsskat i forhold til frie midler qua den
lave afkastbeskatning på 15% (jf. artiklen om
pension side 20).
Opsparing i frie midler nyder gavn af en lempeligere skat på kapital- og aktieindkomst. Planlæg investeringerne i frie midler således, at man
udnytter den lave aktieindkomstskat på 27%
samt den reducerede fradragsværdi på store renteudgifter på 25,5%.
Investering i værdipapirer via indskud i eget
selskab er ikke længere attraktivt i forhold til
pension og frie midler. Med en effektiv beskatning på 45,25% (25% selskabsskat + 27%
aktieindkomstskat af udbytte) og 56,5% (25%
selskabsskat + 42% aktieindkomstsskat af udbytte) vil det være mest fordelagtigt at vælge at
spare op i frie midler og/eller pension.

1) U
 dligningsskatten kendes først efteråret 2009.
2) Evt. modregning i efterløn og pensionstillæg kan
ændre fordelagtigheden.

Artikler
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Så meget er der til fremtidigt forbrug
Hvad er der til fremtidigt forbrug om 10/20 år ved investering i
aktier/obligationer i de forskellige skattemiljøer efter skattereformen:
Opsparing i aktier: Forventet afkast 8% p.a.2), investeringshorisont 10/20 år.
FRIE MIDLER

PENSION
uden udligningsskat

Investering
Skat på afkast

SELSKAB

med udligningsskat

100 kr.

100 kr.

209 kr.

209 kr.

100 kr.

100 kr.

27%

42%

15%

15%

25%

25%

52,20%

58,20%

Skat på pensionsudbetaling

27%

42%

Til forbrug - 10 år

Aktieindkomstskat (udbytte)
176 kr.

157 kr.

193 kr.

169 kr.

158 kr.

146 kr.

Til forbrug - 20 år

311 kr.

248 kr.

373 kr.

326 kr.

261 kr.

228 kr.

Opsparing i obligationer: Forventet afkast 5% p.a., investeringshorisont 10/20 år.
FRIE MIDLER

PENSION
uden udligningsskat

SELSKAB

med udligningsskat

Investering

100 kr.

100 kr.

100 kr.

100 kr.

209 kr.

209 kr.

100 kr.

100 kr.

Skat på afkast

25,5%

33,5%

37,2%

52,2%

15%

15%

25%

25%

52,20%

58,20%

Skat på pensionsudbetaling

27%

42%

Til forbrug - 10 år

Aktieindkomstskat ( udbytte )
144 kr.

139 kr.

136 kr.

127 kr.

152 kr.

133 kr.

132 kr.

126 kr.

Til forbrug - 20 år

208 kr.

192 kr.

186 kr.

160 kr.

230 kr.

201 kr.

179 kr.

163 kr.
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Hvor skal
selskabsejeren
spare op?
Fortsat fordelagtigt for selskabsejere med akkumuleret overskud
at spare op i selskabet frem for hævning af løn eller udbytte.

af Anders Bjørnager, Formuerådgiver, Formuepleje A/S

Investeringer i værdipapirer via indskud i eget
selskab er ikke optimalt fremadrettet, men hvad
med selskabsejeren, som har genereret et overskud i selskabet til fremtidig opsparing? Investor
som ejer et selskab med et overskud på 100 kr.,
kan opstille følgende valgmuligheder:
•O
 psparing i selskabet (100 kr. - 25% selskabsskat = 75 kr. til investering). Aktieindkomstskat
42% ved udbytteudlodning efter 10/20 år.
• Indskud på pension (100 kr. - 8% arbejdsmarkedsbidrag = 92 kr. til investering). 15% skat
af pensionsafkastet + topskat ved udbetaling
52,2% eller 52,2% + 6% udligningsskat.
•U
 dbetaling som løn og efterfølgende opsparing i frie midler (8% arbejdsmarkedsbidrag +
52,2% topskat = 44 kr. til investering). Aktieindkomstskat 42%. Vælges udbytte frem for
løn er der 43,50 til investering (75*(1-0,42)).
For selskabsejeren med akkumuleret overskud
som ønskes opsparet, er det fortsat attraktivt at
anvende både selskabet og pension som opsparingsmiljø. Pension uden udligningsskat er det
mest attraktive opsparingsmiljø. Pension med
udligningsskat kræver en investeringshorisont på
mere end 16 år,1) før det er mere attraktivt end
opsparing i eget selskab. Med indførelse af loftet
på pensionsindskud vil valgsituationen typisk stå
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mellem opsparing i selskabet eller opsparing i
frie midler ved hævning af løn / udbytte fra
selskabet. Selvom skattereformen medfører
skærpet beskatning, da aktier i selskaber overgår til løbende årlig beskatning via lagerbeskatningen, er det fortsat mest fordelagtigt at spare
op i eget selskab. Over en tidshorisont på 10
år og 20 år er der hhv. 13% og 28% mere til
forbrug ved opsparing i selskabet i forhold til
opsparing i frie midler.
Udlodning af årligt udbytte til laveste aktieindkomstskat (27%/28%) er fortsat attraktivt.
Selskaber med underskud (fx fra kurstab på
værdipapirer) bør forsætte værdipapirinveste
ringerne i selskabet med henblik på udnyttelse
af dette skatteaktiv. I den forbindelse er det
vigtigt, at fremhæve, at tab på porteføljeaktier
uanset ejertid, indgår i nettotabskontoen ved
overgangen til lagerbeskatning for selskaber ved
starten af indkomståret 2010. Nettotabskontoen opgøres som handelsværdien fratrukket
anskaffelsessummen på porteføljeaktier på overgangstidspunktet (indkomståret 2010).
Selskaber, hvor der er en begrænset skattemæssig værdi i form af et akkumuleret overeller underskud, bør lukkes / likvideres og opsparingen ske i frie midler. Dette bør ske i samråd
med revisor for at vurdere en evt. lukning af
selskabet i en økonomisk helhedsbetragtning.
1) Givet 8% afkast p.a.
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Eksempel:
Opsparing i aktier: Forventet afkast 8% p.a., investeringshorisont 10/20 år.
FRIE MIDLER

PENSION
uden udligningsskat

Investering
Skat på afkast

SELSKAB

med udligningsskat

44 kr.

44 kr.

92 kr.

92 kr.

75 kr.

75 kr.

27%

42%

15%

15%

25%

25%

52,2%

58,20%

Skat på pensionsudbetaling
Aktieindkomstskat (udbytte)
Til forbrug - 10 år

78 kr.

69 kr.

85 kr.

74 kr.

Til forbrug - 20 år

137 kr.

109 kr.

164 kr.

143 kr.

27%

42%

98 kr.

78 kr.

176 kr. 140 kr.
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Selskaber:

Spar skat før overgang
til lagerbeskatning
Skattereformen giver fradrag for tab og skattefrihed for gevinster
på porteføljeaktier. Sælg porteføljeaktier med tab og behold aktier
med gevinst i indkomståret 2009. Aktier i Formueplejeselskaberne
er ikke omfattet af reglerne.
af Anders Bjørnager, Formuerådgiver, Formuepleje A/S

Investorer, der har porteføljeaktier ejet under tre
år i eget selskab, kan opnå betydelige skattefordele ved at benytte overgangsregler i sidste-øjebliks ændring af skattereformen. Porteføljeak
tiers overgang til lagerbeskatning ved indgangen
til indkomståret 2010, giver mulighed for skatteoptimering inden afslutningen af regnskabsåret 2009. Der kan være store skattemæssige
fordele ved at realisere tab og undgå at realisere
gevinster på porteføljeaktier ejet under 3 år.
Skatteoptimering af porteføljeaktier
ejet under 3 år.
Fremadrettet vil investor have to saldi til modregning i fremtidige gevinster på porteføljeaktier
nemlig aktietabssaldoen for realiserede aktietab (
2002-2009 ) og nettokurstabsaldoen ved overgangen til lagerbeskatning. Dette skaber mulighed for skatteoptimering ved handel med porteføljeaktier under 3 år.
Hvad skal man gøre?
Som tommelfingerregel bør følgende overvejes
i regnskabsåret 2009 for porteføljeaktier ejet
under 3 år:
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•B
 ehold porteføljeaktier med gevinst og opnå
skattefrihed ved overgangen til lagerbeskatning.
•H
 ar De har en beholdning af porteføljeaktier
med nettokursgevinst, bør De sælge aktierne
med tab (og beholde aktierne med gevinst)
og opnå fradrag i fremtidige aktiegevinster via
aktietabssaldoen (realiserede aktietab). Beholdes aktierne med tab vil De ved opgørelse
af nettotabssaldoen modregne tabet i gevinster på andre porteføljeaktier. Ved at realisere
tabet opnås således en fradragsmulighed i
frem-tidige kursgevinster på porteføljeaktier
frem for en modregning i skattefrie gevinster
på andre porteføljeaktier ved opgørelse af nettotabssaldoen.
•E
 r beholdningen af porteføljeaktier med nettokurstab, bør De ved forventning om kursstigninger inden overgangen til lagerbeskatning realisere kurstabet, genkøbe og dermed udnytte
”skattefriheden” på de forventede gevinster og
samtidig opnå fradrag i fremtidige kursgevinster via aktietabskontoen.
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Eksempler:
Følgende eksempler illustrerer investors muligheder:1)
Gevinst – ejertid under 3 år
Andersen investerer i én aktie gennem sit eget selskab
og har en urealiseret gevinst på 2 mio. kr.
•S
 ælger han aktien inden 1/1 2010 udløser det skat på
25% eller 500.000 kr.
•B
 eholder han aktien frem til 1/1 2010 udløser det
ingen skat. Besparelsen er tilsvarende 500.000 kr.
Skattebesparelse: 500.000 kr.
Nettogevinst – ejertid under 3 år
Børgesen investerer i to forskellige aktier gennem sit
eget selskab. På aktie A er der en urealiseret gevinst på
2 mio. kr. og på aktie B er der et urealiseret tab på
1 mio. kr.
•B
 eholder han begge aktier, vil nettokurstabssaldoen
være 2 – 1 = 1 mio. kr. Der udløses ingen skat.
•B
 eholder han aktie A og sælger aktie B, realiserer han
et tab på 1 mio. kr., som indgår i aktietabssaldoen
og som kan bruges til modregning af fremtidige gevinster på lagerbeskattede porteføljeaktier. Nettokurs
tabssaldoen bliver da 2 mio. kr. svarende til gevinsten
på aktie A. Aktie A overgår til lagerbeskatning med
handelsværdien. Der sker ikke beskatning af gevinsten
på 2 mio. kr. Ved at realisere tabet opnår han således
en skattegevinst på fremtidige kursgevinster på 1 mio.
x 25% = 250.000 kr. i forhold at beholde aktie B
med tab.
Skattebesparelse: 250.000 kr.
Tab – ejertid under 3 år
Callesen investerer i én aktie gennem sit eget selskab og
har et urealiseret tab på 1 mio. kr. Han forventer aktien
vil stige 0,5 mio. kr. frem til 1/1 2010.
•B
 eholder han aktien, vil nettokurstabskontoen blive
-1+0,5 = -500.000. kr.
•S
 ælger han og genkøber aktie, opnår han et realiseret
tab på -1 mio. kr. til modregning i fremtidige gevinster.
Nettokurstabssaldoen bliver 500.000 kr. I dette tilfælde opnås en skattegevinst på fremtidige kurs
gevinster på 500.000 kr. x 25% = 125.000 kr.
Skattebesparelse: 125.000 kr.
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Aktietab over 3 år giver fradrag
via nettotabskonto
Med et ændringsforslag til aktieavancebeskatningslovens
§22 i sidste øjeblik inden vedtagelsen af den nye skatte
reform, har skatteministeren justeret på fradragsmulighederne for tab på porteføljeaktier ejet over 3 år for aktionærer
i selskabsregi. I det oprindelige forslag var der ikke fradragsmuligheder for tab på porteføljeaktier ejet over 3 år. Med
overgangen til lagerbeskatning ved starten af indkomståret
2010 betød det, at porteføljeaktier med tab ejet over 3 år
fik en indgangsværdi ved overgangen til lagerbeskatningen
svarende til handelsværdien. Dette betød, at fremtidige stig
ninger fra denne indgangsværdi blev beskattet.
Med aktiemarkedets bratte nedtur risikerede mange selskabsinvestorer at blive beskattet af en gevinst de ikke
havde. Den nye aktielov betyder, at indgangsværdien for porteføljeaktier bliver handelsværdien ved starten af indkomståret 2010. Samtidig kan selskabet opgøre en samlet nettotabskonto, hvis selskabets samlede anskaffelsessummer
på porteføljeaktier (uanset ejertid ) overstiger den samlede
handelsværdi ved begyndelsen af indkomståret 2010.2) Det
opgjorte nettokurstab kan sammen med realiserede aktietab
( indkomstårene 2002-2009) fremføres til modregning i
senere indkomstårs nettogevinster ved lagerbeskatning af
porteføljeaktier. På denne måde sikres, at tab på portefølje
aktier uanset ejerperiode kan modregnes i fremtidige
gevinster på porteføljeaktier. For at undgå ”skattetænkning”
op til indkomståret 2010 vil anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen for porteføljeaktier over 3 år, som selskabet afstår i perioden fra ændringsforslaget til begyndelsen af indkomståret 2010 blive medregnet ved opgørelsen
af nettokurstabet.
Søg rådgivning før handling
Når investor skal vurdere sine porteføljeaktier med henblik
på skatteoptimering inden udløbet af regnskabsåret 2009,
er det vigtigt at inddrage alle porteføljeaktier samt realiserede gevinster/tab for at kunne vurdere fordelagtigheden.
Omkostninger samt kursrisici ved genkøb bør ligeledes indgå
i overvejelserne. Med de mange justeringer af aktiebeskatningen anbefales det at inddrage formuerådgiver og revisor,
da det bestemt ikke kan afvises, at der sker yderligere ændringer i løbet af 2009.

1) Regnskabsår 2009: 1/1-31/12 2009
2) Nettotabssaldoen nedsættes med skattefrie udbytter på porteføljeaktierne.

A rtikler

19

Hvem har fordele af de nye regler?
Selskabsejere (personer, der investerer gennem eget anparts- eller aktieselskab) med porteføljeaktier ejet under
3 år kan med fordel overveje at foretage dispositioner
inden de nye regler træder i kraft.
Hvad skal man gøre?
Har De urealiserede tab på porteføljeaktier ejet under
tre år i Deres selskab, bør De som udgangspunkt sælge
aktierne (og evt. genkøbe de samme aktier). Aktier med
gevinst bør som udgangspunkt beholdes. De er altid velkommen til at søge personlig rådgivning hos vores formuerådgivere, der kan rådgive ud fra en helhedsbetragning. Vores rådgivning er altid uforbindende for Dem og
altid uden honorar. Kontakt os gerne på tlf. 87 46 49 00
eller info@formuepleje.dk.

Formueplejeselskaberne ikke omfattede
Formueplejeselskaberne har skattestatus som skattefri
investeringsselskaber og beskattes anderledes i overgangsperioden. Aktier i Formueplejeselskaberne falder
således ikke ind under reglerne omtalt i artiklen.

Porteføljeaktier
Porteføljeaktier defineres som aktier, der hverken er
koncernselskabsaktier, datterselskabsaktier eller egne
aktier. Der vil normalt være tale om porteføljeaktier, når
De som aktionær ejer under 10% af aktiekapitalen i et
børsnoteret eller unoteret selskab.
Nettokurstabskonto
Selskaber opgør ved udgangen af indkomståret 2009
en nettokurstabskonto, som er forskellen mellem handelsværdien og anskaffelsessummen på porteføljeaktierne. Nettokurstabsaldoen kan modregnes i fremtidige
kursgevinster på lagerbeskattede porteføljeaktier.
Aktietabssaldo
Realiserede aktietab for perioden 2002-2009 opgøres
på en særskilt aktietabskonto, som kan anvendes til
modregning af fremtidige gevinster.
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Nye skattefrie muligheder
i virksomhedsordningen
Formueplejeselskaberne bliver skattefrie og passer
nu perfekt til virksomhedsordningen. Al hævning fra
virksomhedsordningen bør udskydes længst muligt
for at nedbringe skatten.

af Helle Snedker, Formuerådgiver, Formuepleje A/S

De tider, hvor opsparing i virksomhedsordningen alene kunne placeres på indlånskonti eller obligationsinvesteringer
er for længst forbi. Lovændring betyder, at midler i virksomhedsordningen
nu kan investeres i aktier gennem alle
ni Formueplejeselskaber. Den skattemæssige behandling af Formueplejeselskaberne blev ændret ved Lov nr. 98
af 10. februar 2009. Ændringen har
naturligt medført en lang række henvendelser fra aktionærer i Formueplejeselskaberne omkring overgangen fra de
eksisterende til de nye regler. Mange
har imidlertid også rettet henvendelse
for at få svar på, om lovændringen har
indflydelse på, hvilke midler der kan og
bør investeres i Formueplejeselskaberne – afhængigt af hvilket skattemiljø midlerne befinder sig i.
De investorer, som bør være særligt
opmærksomme, er de, der har midler
opsparet i virksomhedsordningen (også
kaldet virksomhedsskatteordningen).
De nye regler medfører, at alle ni Formueplejeselskaber nu er underlagt reglerne i aktieavancebeskatningslovens
§ 19 om skattefrie investeringsselskaber. En vigtig følge af denne ændring
er, at der nu kan investeres i alle Formueplejeselskaberne for midler omfattet af virksomhedsordningen. Dette
følger direkte af virksomhedsskattelovens §1, stk. 2, hvor det slås fast – at
de midler, som er omfattet af virksomhedsordningen – kun kan placeres i
aktier, når dette sker via en investering
i skattefrie investeringsselskaber. For
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den langsigtede investor, der ønsker,
at opsparingen i virksomhedsordningen
skal investeres helt eller delvist i aktier
er dette således godt nyt.
Udsæt hævning og sænk skatten
Ved investering i Formueplejeselskab
erne kan aktieinvesteringen foretages
– uden at dette samtidigt betragtes
som en privat hævning og med beskatning som personlig indkomst af det
investerede beløb til følge. Selskabernes resultater beskattes udelukkende
hos investor – og i virksomhedsord
ninger betyder dette en a conto skat på
25% af såvel realiserede som ikkerealiserede gevinster på investeringer.
Først i det øjeblik overskuddet i virksomhedsordningen hæves, vil dette
blive beskattet som personlig indkomst.
Her er det væsentligt at bemærke, at
hævninger som kan udskydes til indkomståret 2010 (eller senere) vil blive
begunstiget af den netop vedtagne
skattereform, der sænker indkomst
beskatningen og hæver bundgrænsen
for, hvornår der beregnes topskat. Så i
det omfang hævningen kan udsættes
til det kommende kalenderår, bør dette
grundigt overvejes.
Søg rådgivning før beslutning
Behovet for rådgivning er der fortsat.
Mange af de, der benytter virksomhedsordningen, har ejendomsinvesteringer af forskellig karakter. Derfor
giver det i relation til porteføljesammensætning særdeles god mening at

tænke aktieinvesteringer ind som supplement til jord- og ejendomsinvesteringer. Dermed sikres, at den samlede
balance har det optimale afkast-risiko
forhold. Endvidere bør det aktuelt indgå
i overvejelserne, hvorledes rentefølsomhed og risiko for øget inflation på
lidt længere sigt vil indvirke på den
samlede formue, der er opsparet i virksomhedsordningen.
Ønsker De en uforbindende gennemgang af mulighederne for investering af opsparing i virksomhedsordningen, er De naturligvis velkommen til at
kontakte formuerådgiverne på vores
kontorer i Århus og København. Vores
rådgivning er altid uforbindende for
Dem, og altid uden honorar.

Nu kan midler i virksomhedsord
ningen investeres i alle Formue
plejeselskaber:
Formuepleje
Formuepleje
Formuepleje
Formuepleje
Formuepleje
Formuepleje
Formuepleje
Formuepleje
Formuepleje

Optimum A/S
Pareto A/S
Safe A/S
Safe VSO A/S*
Epikur A/S
Penta A/S
LimiTTellus A/S
Merkur A/S
Fokus A/S*

*) S
 elskaberne er unoterede – derfor minimuminvestering på 400.000 kr.
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Den lille forskel:

Enkeltaktier og
Formueplejeselskaber
De fleste private investorers porteføljer bør indeholde både
enkeltaktier og Formueplejeselskaber, hvor det optimale skattevalg
afhænger af investors indkomst- og formueforhold.
af Anders Bjørnager, Formuerådgiver, Formuepleje A/S

I pension og selskabsregi er der ingen forskel på den frem
tidige beskatning af aktier i Formueplejeselskaber og enkeltaktier.1) I begge skattemiljøer sker beskatningen efter lagerprincippet. I selskaber er beskatningen af værdipapirer 25%
og i pension er afkastbeskatningen 15%. I frie midler er
enkeltaktier realisationsbeskattet, mens aktier i Formueplejeselskaberne er lagerbeskattet. Det betyder, at enkeltaktier
beskattes, når aktierne afstås, hvor aktier i Formuepleje
selskaberne beskattes af indkomstårets realiserede tab og
gevinster samt kursstigninger og kursfald på ikke-afståede
aktier. I frie midler beskattes enkeltaktier som aktieindkomst
og aktier i Formueplejeselskaberne som kapitalindkomst.
1

skatteasymmetrien mellem positiv og negativ kapitalindkomst. Positiv nettokapitalindkomst beskattes med op til
52,2%, hvor negativ nettokapitalindkomst har en fradrags
værdi på 25,5%/33,5%, (se tabel 1). Har investor ingen eller
kun begrænset kapitalindkomst, vil store udsving på de årlige
lagerreguleringer kunne resultere i en investering, som giver
et 0-resultat før skat, men pga. skatteasymmetrien giver et
tab efter skat (se tabel 2).

Beskatning privat investor

Aktieindkomst

Under 96.600 kr.1)

27,0%

Over 96.600 kr.

42,0%

2)

Formueplejeselskaber
Negativ kapitalindkomst

Under 100.000 kr.3)

25,5%

Over 100.000 kr.

33,5%

Under 80.000 kr.

37,2%

Over 80.000 kr.

52,2%

3)

Positiv kapitalindkomst

Bemærk: Beløbssatserne gælder for ægtepar, for enkeltpersoner
er tallene de halve.
1. 28% i år 2010-2011. 27% fra 2012
2. Fra 2010
3. Ændring i rentefradraget (33,5% til 25,5%) sker gradvist med 1% årligt fra
2012-2019

Som privat investor kan der opstå skattemæssige udfordringer ved lagerbeskatning. Ved store kursstigninger skal man
fx betale skat af en gevinst, som ikke er realiseret, og derfor
stilles der krav til investors likviditet. Problemstillingen ved
lagerbeskatningen for private er primært risikoen for at ramme
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2

Gevinst /tab

Skat /Fradrag

År 1

+200.000 kr.

-92.400 kr.

År 2

-200.000 kr.

+59.000 kr.

Resultat

0 kr.

-33.400 kr.

Skat: (80.000 x 37,2%) + (120.000 x 52,2%) = 92.400 kr.
Fradrag: (100.000 x 33,5%) + (100.000 x 25,5%) = 59.000 kr.

Hvad er skatteoptimalt?
For den private investor (ægtepar) giver skattereformen
følgende skattemæssige valgmuligheder ved en investering
på 100 kr. og et forventet afkast på 8% p.a. på aktier2) i et
Formueplejeselskab og enkeltaktier:
3
Til forbrug
om 10 år

Prioritering

Formueplejeselskab

178 kr.

1

33,5%

Formueplejeselskab

168 kr.

3

Under
80.000 kr.

37,2%

Formueplejeselskab

163 kr.

4

Over
80.000 kr.

52,2%

Formueplejeselskab

146 kr.

6

Under
96.600 kr.

27,0%

Enkeltaktie

176 kr.

2

Over
96.600 kr.

42,0%

Enkeltaktie

157 kr.

5

Skatteyder

Skat

Investering

Over
100.000 kr.

25,5%

Under
100.000 kr.

Negativ
kapitalindkomst

Positiv
kapitalindkomst

Aktieindkomst

Bemærk: Beløbssatserne gælder for ægtepar.
For enkeltpersoner er tallene de halve.

Aktier i et Formueplejeselskab er skattemæssigt attraktivt for
den private investor, som kan holde en positiv nettokapital
indkomst (inkl. forventede lagerreguleringer) under 80.000
kr. p.a. og dermed en beskatning på 37,2% samt investorer
med en stor negativ kapitalindkomst, hvor lagerreguleringen
kan modregnes og dermed kun beskattes med 25,5-33,5%.
Af tabel 3 fremgår hvilken prioriteringsrækkefølge, man
skattemæssigt bør vælge. Da investor typisk har indkomst
og formueforhold, der medfører, at man rammer flere af
skattegrænserne for hhv. aktieindkomst og kapitalindkomst,
bliver spørgsmålet, om man skattemæssigt skal vælge aktier
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i et Formueplejeselskab eller enkeltaktier ikke et enten-eller,
men et naturligt både-og. En kombination, hvor man udnytter både den lave aktieindkomst på 27% fra enkeltaktier
samt beskatningen af kapitalindkomst op til 37,2% fra aktier
i et Formueplejeselskab, er skattemæssigt optimalt.
Det er værd at bemærke, at opsparing i frie midler fremadrettet er det eneste skattemiljø, hvor man kan akkumulere
(udnytte rentes-rente effekten ved at udskyde skatten indtil
realisation) gevinster på enkeltaktier, da man først skal betale skat af en gevinst, når aktien realiseres. I de øvrige skattemiljøer (pension, selskab og virksomhedsordning) bliver enkeltaktier lagerbeskattet.3) Akkumuleringseffekten kræver, at
aktieinvesteringerne beholdes og at udbytteudlodningen fra
aktien er lav. Køber man investeringsbeviser, skal man være
opmærksom på, at investeringsforeninger med den nye skattereform potentielt skal udlodde store udbytter i år, hvor der
er foretaget store omlægninger og/eller tilbagesalg fra investorerne. Realiserede tab på enkeltaktier kan fortsat kun modregnes i indkomstårets eller efterfølgende års gevinster og
udbytte fra børsnoterede aktier.
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Hvad er afkastkravet?
Nu er det jo ikke alene skatteoptimeringen, der afgør investeringsvalget, men også det forventede afkast på henholdsvis aktier i et Formueplejeselskab og enkeltaktier. I ned
enstående tabel er afkastkravet til en aktie i et Formueplejeselskab angivet i forhold til en enkeltaktie med et afkast
på 8% p.a. beskattet med hhv. 27%/42% aktieindkomstskat. Kan investor udnytte en gevinst på en aktie i et Formueplejeselskab i den lave fradragsværdi på 25,5% -33,5%
på renteudgifter, er afkastkravet kun 6,2-6,9% p.a. ved en
beskatning af enkeltaktier med 42%. Er der tale om, at
gevinsten fra en aktie i et Formueplejeselskab giver netto
positiv kapitalindkomst på over 80.000 kr., er afkastkravet
12,2% ved en beskatning af enkeltaktier med 27%.

Afkastkrav til Formueplejeselskab for at matche enkeltaktier, der giver 8% p.a.
Aktieindkomst
Under 96.600 kr
Afkastkrav

Merafk.krav

Over 96.600 kr.
Afkastkrav

Merafk.krav

Negativ
kapitalindk.
Over
100.000 kr.

7,8%

-0,2%

6,2%

-1,8%

Under
100.000 kr.

8,7%

0,7%

6,9%

-1,1%

Under
80.000 kr.

9,3%

1,3%

7,3%

-0,7%

Over
80.000 kr.

12,2%

4,2%

9,7%

1,7%

Positiv
kapitalindk.

En kombination, hvor man udnytter
både den lave aktieindkomst på
27% fra enkeltaktier samt beskatningen
af kapitalindkomst op til 37,2% fra
aktier i et Formueplejeselskab, er
skattemæssigt optimalt.

Bemærk:
Beløbssatserne gælder for ægtepar, for enkeltpersoner er tallene de halve.

1) O
 vergangsordningerne i forbindelse med lagerbeskatningen er ikke de samme
for aktier i et Formueplejeselskab og enkeltaktier.
2) Løbende årlig beskatning.
3) I selskabsregi kan man vælge realisationsprincippet på unoterede aktier.
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Sidste chance for
store pensionsindskud

2009 er sidste chance for store pensionsindskud, og med arbejdsgiveren
i hånden opnår De størst fleksibilitet. Trods stramninger er pension stadig
det bedste opsparingsmiljø for de fleste.
af anders Kristiansen, Formuerådgiver, Formuepleje A/S

Fra 2010 kan kan De højst indbetale 100.000 kr. (efter
AM-bidrag) årligt på ratepension og ophørende livrenter med
fradrag i topskatten. Samtidig fjernes mellemskatten på 6%.
Stramningerne til trods er pension stadig at foretrække som
opsparingsmiljø.
Undgå topskat i 2009
Med skattereformen sænkes beskatningen af den sidst tjente
krone fra 59% i 2009 til 51,5% i 2010. Betaler De topskat
og evt. har mulighed for at ”flytte beskatningen” af Deres løn
til en lavere skattesats ved pensionering, bør De derfor indbetale den del af Deres løn, som overstiger 377.000 kr. i
2009 på ratepension. Og De bør overveje at gøre det som en
såkaldt arbejdsgiveradministreret ratepension, hvor Deres
arbejdsgiver indbetaler en del af lønnen på en pensionskonto
i stedet for en lønkonto. Det er en mulighed mange overser
for en yderst fleksibel pensionsopsparing, der kan tilpasses
Deres opsparings- og likviditetsbehov uden den almindelige
ratepensions snærende bånd. De bør ligeledes indbetale
46.000 kr. på kapitalpension, da fradragsværdien her også
reduceres med 7,5% næste år.
Udligningsskat ingen hindring
For at der ikke skal være for store ”gevinster” ved at indbetale til pension med højt fradrag (59,5%) og få pengene udbetalt til den nye lavere marginalskat (51,5%), har det været
drøftet at indføre en såkaldt udligningsskat. Hensigten er at
beskatte årlige udbetalinger over 284.000 kr. med 6-8%, så
nedgangen i marginalskatten udlignes for de indbetalinger,
som tidligere er foretaget med højere fradrag. Emnet har
skabt heftig debat, og intet er for nuværende besluttet.
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Uanset denne eventuelle regulering er pension fortsat et attraktivt opsparingsmiljø, da afkast kun beskattes med 15%,
og De kan modregne tab og gevinst på forskellige investeringer i hinanden. Ved en investeringshorisont på over 8 år,
vil selv pensionsopsparinger (se figur 1), som rammes af
udligningsskatten, være at foretrække frem for opsparing i
frie midler:
Selvstændig erhvervsdrivende
Driver De erhverv i personligt regi, kan De fortsat, indtil
udgangen af 2014, indbetale op til 30% af årets overskud
før renter på pension med fuldt fradrag i topskatten. Der er
ingen krav om de fremtidige indbetalingers størrelse, hvorved det ikke er likviditetskrævende i dårlige tider. Under alle
omstændigheder bør hævning i virksomhedsordningen om
muligt udskydes til 2010, hvor marginalskatten sænkes.
Salg af virksomhed
Det vil også fortsat være muligt at udskyde/reducere beskatningen af den skattepligtige fortjeneste ved salg af virksomhed ved indbetaling på en såkaldt ophørspension. Der kan i
2009 indbetales 2.507.900 kr. med fuldt fradrag i salgsåret, hvis indbetalingen sker senest 1. juli i indkomståret
efter salget. Denne mulighed gælder uanset, om De har
drevet virksomhed i personligt regi eller har været hoved
aktionær i et aktie- eller anpartsselskab.
Kapitalpension – også efter 2009
Fra 2010 fjernes mellemskatten på 6%, så indbetalinger på
kapitalpension kun kan fradrages med ca. 36,5%. Der skal
dog stadig betales 40% statsafgift af udbetalingerne. Umiddelbart synes denne opsparingsform derfor uinteressant fra
næste år, men hvis Deres investeringshorisont er over 3 år,
er det stadig attraktivt at spare op her, da det løbende afkast
kun beskattes med 15% (se figur 2).
Seneste udbetalingstidspunkt for kapitalpension er med
skattereformen udskudt med 5 år, og udbetaling skal nu
senest ske 15 år efter efterlønsalderen. Bemærk, at De har
mulighed for at lave indbetalinger, selvom De allerede har
foretaget en deludbetaling!
1 RATEPENSION VS. FRIE MIDLER inkl. udligningsskat på 6%
Effektiv skatteprocent
250%
Ratepension

Aktieindkomst 42%

Aktieindkomst 27%

Sum, tidsbestemt og/eller livsvarigt
Vores ønsker til likviditet og sikkerhed for indtægter efter arbejdslivet er meget forskellige, og det har altid været en god
ide at kombinere forskellige pensionsformer. Med de nye fradragsregler og skattesatser er der på ny behov for at følge op
på formuens sammensætning, så De både optimerer ved opog nedsparing – ikke mindst i 2009!

Kapitalpension
• Fradrag for indbetalingen i bundskatten fra 2010
(fradrag i mellemskatten i 2009).
• Max årlig indbetaling 46.000 kr. (2009)
– fratrækkes ikke loftet på 100.000 kr.
• Kan hæves fra 60 år og senest udbetales 15 år
efter opnået efterlønsalder.
• Udbetales som engangsbeløb mod 40% afgift.
• Mulighed for delhævninger og indbetaling efter
delhævning.
Ratepension / ophørende livrenter
• Fradrag for indbetalinger i topskatten hvis samlede
indbetalinger er under 100.000 kr. (2010).
• Udbetales over min. 10 år og max. 25 år.
• K an udbetales fra 60 år og skal senest begynde
udbetaling 15 år efter opnået efterlønsalder.
• Udbetalinger beskattes som personlig indkomst.
Livrenter
• Fuldt fradrag for indbetaling i topskatten, hvis
udbetalingerne er livsvarige (2010).
• Udbetales tidligst ved 60 år.
• Mulighed for køb af garanti, så udbetalinger
fortsætter til de efterladte.

2 KAPITALPENSION VS. FRIE MIDLER
Effektiv skatteprocent
80%
Kapitalpension

Aktieindkomst 42%

Aktieindkomst 27%
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Ny selskabslov giver nye
muligheder, mindre
administration og større risiko
Små og mellemstore virksomheder får større spillerum med den nye lov
- men også mere ansvar. Det bliver nemlig lettere at køre over for rødt,
uden at nogen opdager det…
Af Henrik Steffensen, Partner, PricewaterhouseCoopers

Formålet med den nye lov er slet og ret
at modernisere den selskabslov, som
man siden 1970’erne kun har lappet
på. I stedet skal den nu være i tråd
med den internationale udvikling, så
selskaberne i højere grad kan udnytte
de muligheder, der findes inden for EUdirektiverne.
Målet med den nye lov er at gøre
det lettere at drive virksomhed i selskabsform i Danmark, f.eks. ved at
reducere selskabernes administrative
byrder og ved at give mere selvbestemmelse. Især for de mindre virksomheder bliver de administrative byrder lettere i selskaber, hvor der kun er få
aktionærer eller anpartshavere, der skal
tages med på råd i beslutningsprocessen. Udfordringen er imidlertid den
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øgede risiko, hvis der ikke er nogen revisor eller rådgiver til at råbe vagt i gevær, hvis virksomheden er ved at køre
af sporet.
Er risikoen for stor?
Særligt bestyrelsen og kreditgivere –
herunder pengeinstitutforbindelsen –
skal være varsomme. De mange lempelser gør det lettere f.eks. at trække
penge ud af selskabet, men det på
fører bestyrelsen og kreditorerne
større risiko - og vil de leve med den
større risiko?
Forenkling af stiftelsesproceduren
Stiftelsesproceduren forenkles ved, at
kravet om en konstituerende generalforsamling og udarbejdelse af teg-

ningslister i aktieselskaber ophæves.
Desuden behøver alle anparter i et anpartsselskab ikke at skulle tegnes af
stifterne. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ved at udarbejde et it-værktøj,
hvor stifterne skal svare på en række
spørgsmål, og på baggrund af denne
besvarelse udarbejdes vedtægterne efter en fastlagt skabelon. Der er således
ikke tale om standardvedtægter, men
en forenkling af stiftelsesprocedurerne.
Lempelse af kapitalkrav
Kapitalkravene lempes, så det bliver
muligt at stifte et selskab med et mindre indskud, end det er tilfældet i dag.
Det betyder, at anpartsselskaber
kan stiftes med en kapital på 80.000
kr. mod tidligere 125.000 kr. For aktie-
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under nettometoden fratrækkes denne
direkte på egenkapitalen. Særligt kreditgiver skal kunne forholde sig til disse
forskelle.
Flere muligheder for organisering af
selskabsledelsen
Der bliver mulighed for at organisere et
selskabs ledelse med et tilsynsråd i
stedet for en bestyrelse. Tilsynsrådets
opgave bliver at føre tilsyn med selskabets daglige ledelse og får således ikke
bestyrelsens overordnede ledelsesopgave. Modellen med en direktion og et
tilsynsråd er en ren tostrenget ledelsesmodel, som man f.eks. kender den
fra Tyskland.

selskaber vil kravet til selskabskapitalen stadig være 500.000 kr. Selskaber
kan nøjes med at indbetale 25% af
kapitalen, dog altid mindst 80.000 kr.
Apportindskud og en eventuel overkurs
skal altid indbetales fuldt ud, og selskabet skal regnskabsmæssigt optage en
”Reserve for ikke indbetalt selskabskapital” under egenkapitalen.
Der kan være fordele ved at lave en
sådan trinvis indbetaling af kapitalen, i
takt med at selskabet får behov for det.
På den anden side påfører bestyrelsen
sig en ekstra risiko for aktionærtilgodehavendet - en risiko, som intet har at
gøre med selskabets normale aktivitet.
Konstateres det, at egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital, skal selskabets ledelse
sikre, at der afholdes generalforsamling senest 6 måneder efter, at dette
er konstateret. Det gælder også, hvis
egenkapitalen udgør mindre end
62.500 kr., uanset selskabets kapitalstørrelse. Selskabets ledelse er til enhver tid forpligtet til at vurdere den
økonomiske situation og sikre, at kapitalberedskabet er forsvarligt, ligegyldigt hvad kravene til kapital er.
Den regnskabsmæssige behandling
af den ikke indbetalte kapital kan ske
på to måder - bruttometoden og nettometoden. De to metoder giver vidt forskellig egenkapital og soliditet, eftersom der under bruttometoden optages
en tilgodehavende selskabskapital, og

Lempelse mht. egne kapitalandele
Selskabets muligheder for at erhverve
egne kapitalandele lempes også, så kapitalandele kan erhverves inden for de
frie reserver, ud over den begrænsning
på 10%, som gælder i dag. Dog skal
selskabskapitalen fratrukket egne kapitalandele opfylde mindstekravet til selskabskapitalen. Anpartsselskaber kan
desuden erhverve egne anparter efter
samme regler som aktieselskaber.
Selvom der ikke gælder mange formelle krav i forbindelse med erhvervelsen af egne kapitalandele, skal bestyrelsen til enhver tid sikre sig, at der er
tilstrækkeligt frie reserver, og erhvervelsen samtidig er forsvarlig. Disse
overvejelser skal dokumenteres.
Mulighed for selvfinansiering
Selskaber vil fremover kunne yde selvfinansiering, dvs. at selskabet yder lån
eller stiller sikkerhed i forbindelse med,
at en selskabsdeltagers køber yderligere kapitalandele i selskabet. Købet
skal ske på markedsvilkår, på forhånd
være godkendt af generalforsamlingen
og kunne foretages inden for de frie reserver. Selskabet skal opføre en reserve
på egenkapitalen på beløbet, ”Reserve
for udlån og sikkerhedsstillelser”, som
ikke kan udloddes som udbytte.
Hvis selskaber vælger at bruge de
lempeligere krav til selskabskapital vil
banker og kreditgivere formentlig øge
deres krav til sikkerhed i forbindelse
med lån og kreditter. De nye regler vil
gøre det nemmere for selskaber at foretage generationsskifte og trække kapi-
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tal ud af selskabet, men det sker under
ansvar for ledelsen. Derfor vil selskabernes revisorer formentlig fortsat blive
involveret i disse opgaver.
Også her skal selskabets bestyrelse
være opmærksom på den forøgede
risiko - en risiko, der ikke har med selskabets normale forretning at gøre.

Folketinget vedtog den 29. maj
2009 en lov, der skal modernisere
selskabslovgivningen og erstatte
aktie- og anpartsselskabsloven.
Loven er relevant for både store og
små virksomheder og forventes at
træde i kraft lidt efter lidt hen over
det næste års tid.

Den nye lov har reduceret beskyttelsesforanstaltningerne vedr. kreditorbeskyttelsen. Prisen for de
forenklede regler er derfor, at ledelserne skal være mere opmærksomme på den forøgede risiko.
Samtidig skal kreditorerne være
ekstra påpasselige med at stille
krav til sikkerhed. Reglerne træder
gradvist i kraft henover den næste
periode ved bekendtgørelse fra
ministeren.

De væsentligste ændringer
1. Stiftelsesproceduren forenkles
og krav om vurderingsberetning fjernes i visse tilfælde
2. K
 apitalkravene lempes, og
dele af kapitalen behøves ikke
indbetalt
3. N
 ye muligheder for organi
sering af ledelsen
4. F
 orbedrede muligheder for
erhvervelse af egne kapitalandele, selvfinansiering og
moderselskabslån, og kravene
til dokumentation ved ekstraordinært udbytte reduceres
5. Lempelse af kravene til dokumentation ved fusioner og
spaltninger
6. Der etableres et offentligt
tilgængeligt ejerregister
7. Det bliver muligt at vælge
engelsk som koncernsprog.
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Aktier:

Langt bedre end sit rygte
De seneste måneder har afskrækket mange fra at investere i aktier.
Følelsen er forståelig, men faktum er, at aktier over tid giver gode afkast
– specielt hvis investorerne går i markedet, når andre ikke tør.
af Torben Vang-Larsen, direktør, formuerådgivning, Formuepleje A/S
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At aktier er risikable er alle vist klar over. Men at aktier er en
langt mindre risikabel investering opgjort i reale termer og i
kroner og øre, er der ikke mange, der ved. I den finansielle
sektor bruges mange forskellige statistiske begreber som
standardafvigelse, betaværdi, tracing error mv. til at opgøre
risikoen. Men dét, de fleste investorer er interesserede i, er
spørgsmål som: ”Hvad er beløbet i kroner og øre, og hvad
kan jeg købe for dem”?
Den værste periode nogensinde
Historiens største børskrak indtraf i perioden 1929 til 1932.
Banker og produktionsvirksomheder lukkede på stribe,
arbejdsløsheden i den vestlige verden nåede op over 25%,
og skrøbelige demokratier brød sammen. Det amerikanske
aktieindeks Dow Jones lukkede på toppen den 3. september
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1929 i indeks 381,17 og der skulle gå 25 år inden indekset
den 23. november 1954 nåede samme niveau igen. Det er
alle aktionærers mareridt at tænke den tanke, at der kan gå
så lang tid uden afkast. Igen. Aktionærerne er typisk ikke
bange for tab på 10 og 20%. Men det, at der kan gå 10 og
20 år før end kurserne er tilbage igen - er afskrækkende.
Dow Jones er et prisindeks
Sandheden er imidlertid ikke, at investorer der købte aktier
i september 1929 måtte vente 25 år på, at kursen var
oppe igen. To vigtige faktorer er nemlig ikke indeholdt i
prisindekset:
•U
 nder krisen i 30’erne faldt priserne markant, hvilket
betød, at købekraften steg ganske betydeligt. Forbrugerprisindekset faldt næsten 20% fra 1929 til 1936, hvilket
lidt forenklet betyder, at man kan få mange flere varer for
sine penge.
•D
 en anden faktor er, at Dow Jones-indekset ikke tager højde
for udbytter fra selskaberne, og da udbyttet i 30’erne udgjorde en stor del af afkastet, spiller det en afgørende rolle.
Dow Jones nåede bunden i indeks 41,22 den 8. juli 1932
og på den kurs udgjorde udbyttet tæt på 14% årligt 1).
Købekraften tilbage efter 4½ år
En analyse fra Ibbotson Associates, der er en del af Morningstar, viser, at der kun gik 4 år og 5 måneder fra bunden i
juli 1932 til, man som investor - målt i købekraft og i kroner
og øre - var tilbage igen. Det er overraskende hurtigt set i
lyset af, at markedet faldt mere end 80% regnet fra toppen
i 1929. Faktisk bør den hurtige tilbagevending slet ikke overraske, da det er erfaringen, hvis vi kigger på alle ”bear-perioder” siden 1900. Hvis vi tager højde for inflation/deflation
og udbytter, så er der i gennemsnit blot gået 2 år inden markedet er kommet tilbage. Den værste periode var fra bunden
i 1974, hvor der gik 8 år, inden den gamle top fra ultimo
1972 blev nået 2).
Desværre betyder alt dette ikke, at vi kan sige noget om,
hvornår markedet er tilbage på toppen fra oktober 2007. Men
det er beroligende at vide, at vi som aktieinvestorer har historien med os.
Høje afkast efter kursfald
En anden – og intuitivt let forståelig – årsag til, at investe
ringerne kommer hurtigere tilbage end mange investorer
frygter eller tror, er, at afkastene typisk er meget høje i perioden efter de store fald. Vores ældste Formueplejeselskab,
Safe, der har en risiko matchende aktiemarkedet, har eksisteret i 21 år og dermed oplevet mange forskellige kriser og
jubelperioder. Kursudviklingen er vist i den logaritmiske figur
på næste side. Fordelen ved at bruge logaritmisk skala er, at
data udjævnes, således at de procentuelle udsving er lige
store uanset deres tidsmæssige placering.

Formuemagasin 3. kvartal 2009

>>

30

artikler

1 100 KR. PLACERET I HHV. FORMUEPLEJE SAFE OG FT WORLD
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Figuren viser en indekseret udvikling, hvis 100 kroner placeres i henholdsvis Formuepleje Safe og det globale aktieindeks FT World. Det
årlige resultat i procent er 11,6% for Safe og 2,2% for FT World.
Aktieindekset er ligesom Dow Jones ekskl. udbytte, hvorfor det reelle
afkast har været bedre. Safe er inkl. udbytter, men til gengæld er der
løbende blevet betalt selskabsskat ligesom Safe er opgjort efter samtlige omkostninger. Det betyder, at resultaterne er sammenlignelige.
Formuepleje Safes trendvækst skal forståes således, at figuren viser
udviklingen, hvis investorerne hvert år præcis fik det gennemsnitlige
afkast på 11,6%.
Den centrale pointe er at vise, at der historisk ikke er gået længe, før
investor er tilbage på all-time-high kursen. Der er historisk gået fra 1-3
år før end kurserne var tilbage igen. Årsagen er, at såvel de kort- som
langsigtede afkast er meget høje, når der regnes på de afkast, der bliver opnået, hvis man havde investeret tæt på bunden. Den bedste
10-årsperiode nogensinde blev således opnået ved en investering i maj
1995. 10 år senere ville man have realiseret et afkast på 750% svarende til ca. 24% om året. Og det kan gå stærkt – siden den seneste
bund 1/11-2008 er Safe steget mere end 50%. Jo, aktier er farlige,
men knap så farlige som mange måske tror. Og potentialet ved at
investere, når alle de andre ikke tør, har historisk set givet rigtig gode
resultater.

1) D
 ividend yield (udbyttet i procent ift. kursen) var på det gennemsnitlige marked tæt
på 14%, iflg. data indsamlet af Robert J. Shiller, økonomi professor ved Yale universitetet.
2) H
 ulbert Financial Digest study of down markets since 1900.
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Formue nyt
Finanskalender
Årsrapport 2008/2009
Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, LimiTTellus

23.09.2009

Ordinær generalforsamling 2009
Optimum, Merkur, LimiTTellus

19.10.2009

Pareto, Penta

21.10.2009

Safe, Epikur

22.10.2009

Nu på TV
Formuepleje har etableret eget TV-studie i hovedsædet i Århus, hvorfra vores
formueforvaltere og formuerådgivere
ugentligt analyserer og vurderer de
finansielle markeder samt giver gode
råd til investorer til på Børsen TV og
TV2. TV-indslag fra arkivet kan også
ses på formuepleje.dk.

Periodemeddelelse 1. kvartal 2009/2010
Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, LimiTTellus

04.11.2009

Halvårsrapport 1. halvår 2009/2010
Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, LimiTTellus

24.02.2010

Periodemeddelelse 3. kvartal 2009/2010
Optimum, Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur, LimiTTellus

Foto: Jens Honoré

Kristian Jensen
genovervejer ny skat
Gevinst: 0 kr. Skat: 212.000 kr. De
fleste kan se det urimelige i at skulle
betale skat af en gevinst, man ikke har

06.05.2010

haft. Det kan skatteminister Kristian
Jensen nu heldigvis også. Tusindvis af
danskere, der investerer gennem eget
selskab bliver ramt af nye skatteregler,
som beskatter fiktive gevinster, og som
følge af finanskrisen kommer på et meget uheldigt tidspunkt. Alene for Formueplejeselskabernes aktionærer drejer det sig skønsmæssigt om 500 mio.
kr., der skal betales i skat af fiktive gevinster. Forløbet omkring skattereformen og en række nye skattelove har
været langt og til tider kaotisk. I efteråret 2008 fremsatte skatteministeren
en række lovforslag (L23), der bl.a.
skulle lukke huller i forhold til danskere,
der investerede i udenlandske skattely.
Hullerne blev desværre lukket så eftertrykkeligt, at en lang række investorer –
uforvarende – blev klemt. Formueplejeselskaberne har afgivet flere høringssvar
og haft foretræde for Folketingets Skatteudvalg for at forklare de åbenlyse urimeligheder i lovforslaget. Tilsvarende
har en række organisationer og virksomheder protesteret mod de utilsig-

tede afledte effekter af lovgivningen.
Ikke desto mindre vedtog et enigt folketing (på nær Enhedslisten) i februar
lovpakken. Først da Morgenavisen
Jyllands-Posten i juni tog sagen op på
forsiden, kom der skred i processen.
En aktionær i Formueplejeselskaberne,
Lars-Werner Schmidt, lagde tallene på
bordet og redegjorde for hvordan han
kan komme til at stå med en gevinst på
0 kr. og en skatteregning på 212.000
kr. Hertil svarer skatteminister Kristian
Jensen et par dage efter til avisen:
»Jeg anerkender, at der er en problemstilling, og vi vil henover sommeren
prøve at finde en løsning«. Kampen for
retfærdighed er således ikke vundet
endnu. Ministeren lover at se på lovene
igen – men lover ikke at ændre lovene.
»Jeg kan ikke give et egentligt løfte,
men bare sige, at vi vil prøve at finde
en løsning, som sikrer, at vi lever op til
vores princip om, at hvis ikke der er en
gevinst, skal der ikke være en beskatning,« udtaler ministeren til avisen.
Følg sagen på formuepleje.dk.
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Skal lærebøgerne
skrives om?

Årets andet kvartal var præget af udbredt lettelse over økonomiske
nøgletal og virksomhedernes indtjening, som viste tegn på, at det frie
fald fra de foregående kvartaler er stoppet.
af Søren Astrup, direktør, formueforvaltning, Formuepleje A/S

2009 er mere eller mindre et år som de fleste
økonomer allerede ønsker at glemme, når samtalen falder på vækst og fremgang. Her er vi
enige. Men når samtalen falder på investors
muligheder i 2009, har vi sjældent set flere
oplagte muligheder for at bevæge sig ud på
både aktie- og obligationsmarkedet.
Stigninger til alle Formueplejeselskaber
Aktiemarkederne havde et af de bedste kvar
taler i mere end 10 år med en stigning på ca.
14% til globale aktier, hvilket gik hånd i hånd
med en stigning til danske realkreditobligationer
samt en svagt faldende schweizerfranc (CHF).
Alt i alt betød dette, at afkastene i samtlige
Formueplejeselskaber nød godt af, at markedsdeltagerne igen turde se lidt lysere på fremtiden.
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Blandt selskaberne med både aktier, obligationer og lånefinansiering bød kvartalet således
på stigninger mellem 15% og 23%. Betragtes
afkastene de seneste 12 måneder, er de dog
stærkt utilfredsstillende for flere af selskaberne
og samtidig et spejl af den voldsomme uro og
turbulens, som det seneste år har budt på.

Valutabevægelser
CHF

Seneste kvartal Seneste år
-0,9%

5,4%

USD

-5,6%

12,1%

JPY

-3,0%

23,6%
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1 3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST
Seneste 12 mdr.

Seneste kvartal

Optimum
Pareto
Safe
Safe VSO
Epikur
Penta
Merkur
LimiTTellus
Fokus
Globale aktier DKK
Danske realkreditobligationer
-75%

-50%

-25%

0%

25%

Kilde: Formuepleje og Bloomberg

Normalisering igang
Kursfaldene og udsvingene, som markederne var underlagt
specielt i 4. kvartal 2008, vil gå over i historen som de værste i nyere tid. Det ses også af det såkaldte VIX-indeks, som
måler de aktuelle kursudsving på det amerikanske S&P
500-indeks1). VIX indekset kaldes også for ”frygtens barometer”, idet indeksværdierne er højere des større nervøsitet
og uro, der er på aktiemarkedet. I indeksets levetid har nervøsiteten aldrig været så høj som i efteråret 2008. Det ses
af, at de mest urolige perioder de seneste 25 år end ikke
kommer i nærheden af nervøsiteten det seneste års tid.

2 VIX-INDEKSET
VIX-indeks

90

Gennemsnit

Det er vores klare holdning, at alle disse meget ekspansive
tiltag vil virke efter hensigten, og langsomt, men sikkert,
skubbe gang i verdensøkonomien igen. Sådan har det været
historisk, og sådan vurderer vi også situationen nu, selvom
der naturligvis er der risici forbundet med så aggressive tiltag. Derfor skal lærebøgerne om økonomisk og finansiel
teori heller ikke denne gang hverken skrives om, eller tilføjes
nye konklusioner. På de følgende sider får De vores vurdering
af de enkelte markeder uddybet.
Aktuel info hver måned
Nedenfor er gengivet et faktaark i miniature. Disse faktaark
offentliggøres i begyndelsen af hver måned for hvert selskab,
og indeholder en lang række detailinformationer om det
enkelte Formueplejeselskab. Faktaarkene findes på:
formuepleje.dk/fakta for hvert Formueplejeselskab.
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Som det ligeledes ses af figur 2, er VIX-indekset igen faldet
til et mere ”normalt” niveau i takt med, at markeder og
investorer er faldet lidt mere til ro. Det er vores forventning,
at denne ”normaliseringsproces” fortsætter de kommende
kvartaler.
Penge- og finanspolitik virker stadig
En væsentlig betingelse for at normaliseringen fortsætter er,
at centralbankdirektører og politikere verden over har ageret
koordineret med massive rentenedsættelser, ”kvantitative
lempelser” samt finanspolitiske hjælpepakker.
Senest har Den Europæiske Centralbank, ECB, lånt penge
ud til banksystemet på 443,2 mia. euro svarende til 1350
euro pr. indbygger i Euroland.

1) V
 IX-indekset er den implicitte volatilitet på optioner baseret på S&P 500-indekset. Implicit volatilitet angiver den forventede volatilitet (de forventede relative
udsving). Det beregnes udfra prisen på en række call- og put-optioner. Den
implicitte volatilitet på optionerne er derfor udtryk for de forventede udsving i
S&P 500. En høj værdi af VIX-indekset er således ensbetydende med store
forventede udsving i S&P 500 og dermed en betydelig risiko for investorerne.
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Aktiernes bogstavleg:

V, W eller noget helt tredje?
Den globale økonomi har de seneste måneder vist klare tegn
på stabilisering, og investorerne har kastet en stor del af deres
nervøsitet over bord. Nu spås om, hvorvidt opsvinget bliver
formet som et v, w eller et tredje bogstav.
af Jens Rygaard, formueforvalter, Formuepleje A/S

Risikoen for en økonomisk nedsmeltning synes
at være drevet over, men vejen tilbage på vækstsporet kan dog ikke desto mindre blive både lang
og bumpet. Risikoen er på kort sigt, at investorernes optimisme er kommet før de økonomiske
realiteter. Investorerne har siden begyndelsen af
marts kastet en stor del af deres nervøsitet over
bord og har i stor stil øget deres appetit på
risiko. Det foreløbige vendepunkt blev nået den
9. marts efter optimistiske udtalelser fra en
række af USAs største banker, som gav forhåbninger om, at man kunne undgå et sammenbrud
af den amerikanske finanssektor. Derudover har
de seneste måneder budt på en klar bedring i
de økonomiske nøgletal, hvilket som så ofte før
har fået investorerne til at kaste forsigtigheden
over bord.
Den forbedrede stemning er ikke gået upå
virket henover aktiemarkederne, der uden undtagelse har reageret med store kursstigninger.
Aktiemarkederne i USA og Europa har i den
seneste periode udvist stigninger på 30-35% fra
bunden i marts og har dermed stort set udvisket
kursfaldet fra 1. kvartal. Stigningerne kan dog
på ingen måde matche optimismen på ”emerging markets”, hvor aktiemarkeder som Kina,
Indien og Brasilien er steget hhv. 60%, 47% og
32% vel at mærke siden årets start. Den store
forskel kan tilskrives, at finanskrisen har sit epicenter i den vestlige verden, og de nye vækstmarkeder fra mange sider ses som redningen
for den globale økonomi. De lysere vækstudsigter sammenholdt med investorernes øgede risikoappetit har måske ikke overraskende resulteret
i kraftige stigninger for de traditionelt mest cykliske sektorer, som alt andet lige må forventes
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at profitere mest af en økonomisk vending og vel
nok også i mange tilfælde er blevet hårdest ramt
under nedturen. De kraftigste stigninger har
således generelt været inden for sektorer som
finans, teknologi, industri og materialer, mens
de mere stabile sektorer som fødevarer, medicinal, forsyning og telecom har udvist en noget
mere mådeholden udvikling.
Regnskaberne for 1. kvartal 2009 udviste
ikke overraskende betydelig indtjeningsnedgang
over hele spektret. Det positive var imidlertid,
at mange selskaber formåede at overgå analy
tikernes forventninger, hvilket selvfølgelig har
været en medvirkende årsag til de seneste måneders pæne kursudvikling. Det gennemgående
billede har været svag omsætningsudvikling,
som dog i stort omfang er søgt imødegået med
kraftige omkostningsreduktioner, herunder bl.a.
afskedigelser af medarbejdere.
Den økonomiske nedtur har bevirket, at
mange virksomheder er havnet i en situation,
hvor deres gæld nu synes lovlig høj i forhold til
et lavere indtjeningsgrundlag. Kapitalmarked
erne har imidlertid siden efteråret været mere
eller mindre lukket land for virksomhederne,
der måtte ønske at udvide aktiekapitalen eller
udstede gæld. De seneste måneder har dog vist
en markant opblødning i takt med en voksende
risikoappetit blandt investorerne. Der er med andre ord tegn på, at det finansielle marked igen
begynder at virke efter hensigten, hvilket bl.a.
understreges af Fords succesfulde kapitaludvidelse stort set samtidig med betalingsstands
ningerne fra konkurrenterne General Motors og
Chrysler – investorerne synes nu i højere grad at
skelne mellem gode og dårligere historier.

>>
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Foto: Ford Motor Company

M arke d er: aktier
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Ford Motor Company har gennemført en succesfuld kapitaludvidelse mens
konkurrenterne General Motors og Chrysler er gået i betalingsstandsning.

Det amerikanske S&P500-aktieindeks handles nu til en pris
pr. indtjeningskrone (P/E) på godt 14,5 for indeværende år
mod omkring 10 forud for bunden i marts. Det skal ses i forhold til et gennemsnit på omkring 15 for de seneste 30 år.
Aktier fremstår således i historisk perspektiv ikke dyre, men
omvendt må det også konstateres, at der på de nuværende
niveauer ikke længere er tale om noget ”knaldtilbud”. Virksomhedernes indtjening må således forventes at byde på en
forholdsvis afdæmpet vækst de kommende år, selvom
mange virksomheder i øjeblikket foretager drastiske omkostningsreduktioner der skaber et godt fundament, når økonomien vender. Det er nu et spørgsmål, om ikke investorernes
optimisme på kort sigt er kommet forud for de økonomiske
fundamentaler, og vi derfor kan forvente en periode med en
sidelæns bevægelse, indtil de økonomiske data er kommet
mere på omgangshøjde med optimismen. Det skal dog retfærdigvis siges, at P/E-multipler praktisk talt altid vil stige
forud for en konjunkturvending, idet aktiemarkedets optimisme vil give sig udtryk i stigende kurser (P), mens virksomhedernes indtjening (E) typisk vil være under fortsat pres
indtil et stykke ind i den næste konjunkturcykel.
Hvad kommer efter en økonomisk vending?
Der begynder så småt at være spirende tegn på, at den globale økonomi er ovre det værste. De økonomiske nøgletal
har de seneste måneder udvist en mærkbar bedring, hvilket
indikerer, at forværringen af den globale økonomi er hastigt
aftagende. Meget tyder dermed på, at regeringer og centralbanker verden over har haft held med deres vidtgående tiltag
for at stimulere den globale økonomi, og investorerne synes
i stigende grad overbevist om, at en økonomisk vending er
inden for rækkevidde.
De økonomiske prognosemagere er med udsigten til økonomisk vending gået i gang med den tilbagevendende bogstavleg, hvor det søges at spå om hvorvidt opsvinget bliver
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Bogstavernes visualisering af konjunkturudviklingen
De oftest anvendte eksempler

V
W
U
L

V-formet opsving:
Recession afløst af et økonomisk opsving
W-formet opsving:
Recession afløst et midlertidigt opsving, fornyet
afmatning og dernæst opsving
U-formet opsving:
Recession med en mere langstrakt vendingsfase
L-formet opsving:
Langstrakt recession afløst af opsving

formet som et V, W eller noget helt tredje. Depressionen
synes afværget, men vejen tilbage på vækstsporet kan stadig blive både lang og udfordrende. OECD og Verdensbanken
har med få dages mellemrum udsendt modsatrettede forventninger til den globale økonomi. OECD har således oprevideret sit skøn og forventer nu svag vækst i verdensøkonomien i 2010 primært båret af USA, Kina og Japan, hvilket
med lidt god vilje kunne minde om et positivt V-formet
opsving. Verdensbanken ser derimod fortsat dystert på
udviklingen og har netop konkluderet at krisen bliver både
længere og dybere end man forventede for blot et kvartal
siden, hvilket kunne indikere et noget mere dystert W-formet
opsving eller noget som er endnu mere langstrakt.
Udsigterne ser umiddelbart lysere ud, men skeptikere vil
dog indvende at der fortsat er flere udfordringer der skal
overvindes. Der har på det seneste sket en voldsom stigning
i råvarepriserne, herunder både olie og metaller. Dette er
måske ikke i sig selv bekymrende, hvis det sker på baggrund
af høj økonomisk vækst og dermed stor efterspørgsel.
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Økonomiske lyspunkter breder sig
– og det samme gør optimismen
Hvorvidt denne recession vil forme sig som et V eller et W
står endnu hen i det uvisse. Aktiemarkedet synes at hælde
til det positive V, men risikoen på den korte bane er måske i
virkeligheden, at investorerne nu næsten synes lidt for optimistiske, hvilket risikerer at udmønte sig i skuffelser, såfremt
de økonomiske realiteter ikke helt kan følge med. Aktiemarkedet er ikke i sig selv dyrt hverken i absolutte termer eller
relativt til obligationer, og samtidig er der fortsat mange kontanter på sidelinjen. Vi er således på ingen måde nervøse for
aktiemarkedet, men maner blot til forsigtighed, da der fortsat kan ligge skuffelser forude.
Vi tilstræber i øjeblikket følgende sektorfordeling i Formueplejeselskaberne:
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Der verserer dog i øjeblikket rygter om, at de store prisstigninger hovedsageligt er sket pga. betydelig lageropbygning i
Kina, hvilket måske kan ses som en alternativ måde for kineserne at finde anvendelse for deres store valutareserver frem
for at fortsætte opkøbet af amerikanske statsobligationer.
Der har også i perioder været en tendens til at de børsnoterede råvarer er steget væsentligt mere end de råvarer, der
handles udenfor regulerede børser. Det kan indikere, at der
fortrinsvis er finansielle aktører, der presser priserne op
i forventning om, at et forestående økonomisk opsving vil
føre til øget efterspørgsel. Stigende råvarepriser er selvsagt
bekymrende, da det kan kvæle den spirende økonomiske
vækst endnu før den for alvor er kommet i gang. Det kan i
den forbindelse nævnes, at prisen på råolie i maj udviste den
største månedlige stigning i det seneste årti. Benzinprisen i
USA er på den baggrund steget omkring 50 cent pr. gallon,
hvilket reducerer amerikanernes købekraft i størrelsesordenen USD 65 mia. på årsbasis, eller hvad der svarer til en
lønnedgang på omtrent 1%.
Derudover har der i den seneste tids været tendens til stigende renter, dels fordi investorerne i højere grad satser på
mere risikofyldte aktiver på bekostning af statsobligationer,
og dels fordi massive underskud på statsbudgettet i bl.a.
USA givet vis har fået investorerne til at kræve en højere
risikopræmie. Stigende råvarepriser og højere renter reducerer forbrugernes købekraft, og gør det ikke nemmere at tro
på, at det i de kommende år vil være de gældsplagede forbrugere i den vestlige verden, som denne gang skal bringe os
ud af det økonomiske hængedynd. Samtidig er en stor del af
gældsbyrden godt på vej til at blive flyttet fra private husholdninger og over til de offentlige myndigheder i de respektive lande. Det er måske ikke et problem på den korte bane,
men det er dog kun et spørgsmål om tid før ”regningen” igen
lander på forbrugernes bord, og dermed vil bidrage til at
reducere forbrugernes købekraft.
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Dansk realkredit
i smult farvand

I en periode med stigende statsrenter har danske realkreditobligationer
været et lyspunkt. Det skyldes især danske boligejere, der nu kaster
forsigtigheden over bord til fordel for flexlån. Der er fortsat potentiale i
obligationsmarkedet, for med udsigt til lav inflation virker det usandsynligt,
at renterne stiger yderligere i de kommende måneder.

af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje A/S

Spirende risikovillighed har indfundet sig på de
finansielle markeder i de seneste måneder i takt
med bedring i de økonomiske nøgletal. Disse
positive signaler har øget investorernes appetit
for risikofyldte aktiver. Til gengæld har de droslet ned på deres beholdning af statsobligationer,
hvor investorerne har søgt i sikker havn under
krisen. Det har været én blandt flere faktorer,
der har sendt statsrenterne op i de seneste
måneder.
Kæmpe udbud af statsobligationer
En anden faktor har været stigende bekymring
for udstedelse af statsobligationer, især i USA.
Det store spørgsmål er nemlig om USA fortsat
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kan tiltrække investorer, der vil købe deres
statsobligationer og derved finansiere det store
statsunderskud. Især fordi underskuddet er eksploderet i kølvandet af de mange hjælpepakker
fra Obama, hvilket øger behovet for udstedelser
af statsobligationer i fremtiden. Denne bekymring har medført stigninger især i de lange
amerikanske statsrenter, og det har også i et vist
omfang smittet af på lange tyske og danske
statsrenter, jf. figur 1. Den 10 årige amerikanske rente er steget med over 1%-point i 2. kvartal. Til sammenligning er stigninger i de tilsvarende tyske og danske stater ”kun” henholdsvis
0,5%-point og 0,3%-point.
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indfri deres fastforrentet lån til fordel for et flexlån. Med en
stor forskel mellem de korte og lange renter kan låntager
opnå en betydelig besparelse i ydelsen. Formueplejeselskaberne investerer primært i realkreditobligationer med fast
rente, som har profiteret af denne udvikling med få nyudstedelser og samtidig stor efterspørgsel fra låntagerne i forbindelse med låneindfrielse. Vi forventer, at dette mønster vil
fortsætte i de kommende måneder med udsigt til fortsat stor
forskel mellem den korte og lange rente i lang tid. Det
vil være med til at understøtte vores beholdning af lange
danske realkreditobligationer.

Dansk realkredit et lyspunkt
Danske realkreditobligationer har dog klaret stigningerne i
statsrenterne ganske imponerende. I forhold til statsobliga
tioner har de stort set genvundet det tabte fra efteråret 2008.
Merrenten på danske realkreditobligationer i forhold til statsobligationer er således tilbage på niveauer fra sidste sommer.
En toneangivende 5% 2038 realkreditobligation har i 1.halvdel af 2009 givet et pro anno afkast på knap 6%. Til sammenligning har en tilsvarende statsobligation 4% 2015 givet
et pro anno afkast på ca. 0,3%. Det er blandt andet et udtryk
for, at investorerne igen har fået appetit på realkreditobligationer i takt med mere normale markedsvilkår og stigende
risikovillighed. Samtidig har den amerikanske og senest også
den europæiske centralbank valgt at købe realkreditobligationer for at holde lånerenten nede for boligejerne. Bolig
markedet er nemlig en af de vigtige grundpiller, der skal
stabiliseres, for at økonomierne kan komme på fode igen.
Massiv efterspørgsel fra låntagere
Den vigtigste årsag til den stærke performance i danske
realkreditobligationer skyldes dog i høj grad ændret adfærd
hos danske boligejere. Variabelt forrentede lån (flexlån)
er blevet så populære, at op mod 90% nye lån udstedes
som flexlån. Samtidig er der mange låntagere, der vælger at

Inflationsspøgelset ligger langt ude i horisonten
Rentemarkedet er i stigende grad blevet mere nervøst for
stigende inflation. Det skyldes de massive tiltag fra centralbankerne, der har pumpet masser af penge ud til bankerne
for at løsne op for krisen. Det kan give inflation, hvis ikke
centralbankerne reagerer i tide og får strammet op, når tegn
på inflation viser sig. Vi vurderer dog, at det er alt for tidligt
at frygte inflation. Tværtimod er der flere ting, der taler for
faldende inflationen i de kommende måneder. Det skyldes
især, at virksomhederne i kølvandet af krisen har en historisk
lav udnyttelse af deres kapacitet. Derfor kan virksomheder
blive tvunget til at sænke priserne for at øge efterspørgslen
og derved dække faste udgifter. Samtidig er der stigende
arbejdsløshed, hvilket betyder, at generelle lønstigninger
bliver mindre udbredt. Endeligt er der også udsigt til, at den
økonomiske vækst kommer til at køre i et lavt gear i en
længere periode, hvilket også mindsker inflationspresset.
Så længe inflationsudsigterne er meget lave, vurderer vi,
at sandsynligheden for yderligere markante rentestigninger
er meget begrænset. Derfor fastholder vi en forholdsvis høj
rentefølsomhed på ca. 4 på vores obligationsbeholdning. Vi
vurderer, at de kraftige rentestigninger i 2. kvartal har været
en overreaktion. Set i et historisk perspektiv ligger renterne
dog fortsat på et lavt niveau, så rentestigningerne ligger ude
i horisonten, når økonomierne kommer op i gear igen.
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Schweiz:

Troværdighedszonen
Schweiz lægger loft over kursen på schweizerfrancen i et forsøg på at
svække valutaen overfor euroen – til fordel for Formueplejeselskaberne.

af Rene Rømer, formueforvalter, Formuepleje A/S

Meget har ændret sig på de finansielle markeder
i løbet af den igangværende krise. En af de ting,
der har betydet allermest for en bred vifte af
aktivklasser er overgangen fra statslig laissezfaire til statslig indblanding omkring kursdan
nelsen på finansielle aktiver. Få steder har denne
ændring været mere tydelig end omkring kursdannelsen på Formueplejeselskabernes foretrukne finansieringsvaluta; schweizerfranc (CHF).
Efter den schweiziske nationalbank (SNB) i halvandet år lod CHF stige over for euroen, valgte
SNB i marts at intervenere i valutamarkedet
for første gang siden starten af 1990’erne. Det
skete i et målrettet forsøg på at svække CHF
over for euroen og skabe et loft over kursen
(se figur 1).
Loft reducerer risikoen for kurstab
Hos Formuepleje argumenterede vi første gang
for dette loft over CHF i januarudgaven af dette
magasin, og lå derfor med hele låneporteføljen i
CHF i årets første måneder. Da loftet derefter
materialiserede sig i forbindelse med SNBs
intervention i marts, blev der åbnet op for helt
nye muligheder i forhold til CHF-eksponeringen.
Fordi eksistensen af et loft effektivt reducerer
risikoen for kurstab på lånet, når kursen på CHF
nærmer sig loftet, har Formueplejeselskaberne
siden slutningen af marts været en del mere
aktive omkring op- og nedskalering af eksponering over for CHF – dog naturligt med en øvre
grænse på 100% af låneporteføljen. I de tilfælde, hvor CHF har været helt tæt på loftet, er
eksponering blevet øget og omvendt, når CHF
har været langt fra loftet.
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Holder det vand?
Ovenstående analyse og medfølgende strategi
holder naturligvis kun vand, hvis SNB rent faktisk har lagt et låg over kursen på CHF. Derfor
må man spørge sig selv om, hvorvidt SNB virkelig mener det, når den siger, at CHF ikke må
styrkes yderligere overfor euroen. I vores øjne er
tvivlen meget lille. SNB agerer i øjeblikket for at
undgå at komme i samme situation som Japan i
1990’erne, hvor landet oplevede langstrakt deflation, hvilket var medvirkende til at skabe et
årti uden nævneværdig vækst. SNB prøver altså
med alle midler at skabe bare en smule inflation
i den schweiziske økonomi, der i øjeblikket er på
randen af deflation grundet den økonomiske
krise – som i øvrigt har ramt schweizisk økonomi
mindst lige så hårdt som den europæiske. Og
her hjælper en styrket CHF ikke, da dette medvirker til både svækket schweizisk konkurrenceevne og til at importere deflation via importen.
SNB vil med andre ord svække CHF, så længe
den schweiziske økonomi er i knæ.
I figur 2 vises den ledende schweiziske økonomiske indikator (KOF). Som det ses, er der i
skrivende stund endnu ikke sket en vending i
dette pejlemærke, hvilket står i modsætning til
de tilsvarende europæiske og amerikanske pejlemærker. På samme vis oplever Schweiz en
faldende eksport og en stigende arbejdsløshed.
Som yderligere ved til bålet skal det erindres, at
Schweiz er hjemsted for to af de værst ramte
europæiske storbanker – UBS og Credit Suisse –
som qua deres relative størrelse i forhold til den
schweiziske økonomi fortsat fylder meget i
SNBs syn på de økonomiske udsigter. I vores
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øjne er SNB altså tvunget til fortsat at holde et loft over
CHF et stykke tid endnu, hvilket blev bekræftet på seneste
rentemøde i SNB af nationalbankens kommende vicepræsident Thomas Jordan: ”Om nødvendigt vil vi fortsat intervenere i valutamarkedet for at forhindre en styrkelse af CHF i
forhold til euro.”
Exit-strategi
Som det også ses i figur 1, valgte vi i marts at reducere vores
CHF-eksponering fra 100% til 60% af låneporteføljen
omkring niveauet 4,85 danske kroner. Dette skyldes dels det
forhold, at renteforskellen mellem CHF og euro i øjeblikket er
historisk lav – dels det forhold, at vores ”fair” niveau for CHF
ligger mellem 4,75 og 4,80 danske kroner. Strategien er i
øjeblikket derfor, at hvis kursen nærmer sig disse niveauer,
så vil vi igen reducere markant i eksponeringen af CHF. De
forskellige Formueplejeselskabers præcise eksponering mod
forskellige valutaer via låneporteføljen kan ses i faktaarkene,
som offentliggøres hver måned på formuepleje.dk.

Formuemagasin 3. kvartal 2009

42

Finansernes fald – Kapitel 1: Introduktion

Finansernes fald – KAPITEL 1: INTRODUKTION

43

Finansfaldet
Første danske bog om finanskrisen giver
indblik i de mekanismer, som styrede – og
kuldsejlede – den globale finansielle sektor.
Formuemagasinet bringer eksklusivt hele
første kapitel.

af Kristian R. Hansen, kommunikationschef, Formuepleje A/S

Finansernes Fald er beretningen om en exceptionel periode på de
globale finansielle markeder. Medierne har brugt milliarder af spaltemillimetre og årevis af sendeminutter på daglige frontberetninger og analyser af de tumultariske begivenheder på finansmarkederne i 2007
og 2008. Men nu foreligger det første større bogværk på dansk, der
forklarer og perspektiverer finanskrisen. Bogen forklarer, hvordan den
globale finanskrise var resultatet af et sammenfald af den globale økonomiske politik over de sidste 20 år, strukturen i den finansielle sektor
og svigtende kontrolmekanismer.

Jesper Berg og
Morten L. Bech
FINANSERNES FALD
Hvordan den perfekte storm
væltede de finansielle
markeder 320 sider,
kr. 299.95 (vejl.) Gyldendal

Forfatterne er de to danske økonomer Jesper Berg og Morten L. Bech,
der sidder centralt placerede i hhv. den danske og den amerikanske centralbank. Bogen er skrevet med både indsigt og en lune, man allerede i
forordet stifter bekendtskab med. De fleste i finanssektoren har haft nok
at bestille de sidste par år, og i det lys kan det virke imponerende at
skabe et 300 siders bogværk på et par ellers travle måneder. Til dette
skriver forfatterne: ”Til sidst er vi vores respektive familier dybt taknemmelige for, at de endnu engang har accepteret, at vi har kastet os ud i
et vanvittigt projekt på et tidspunkt, hvor der var travlhed på alle andre
fronter. Vores undskyldning var endnu engang, at vi er mænd, og at
mænd gør sådanne ting. Vores gæld i forhold til jer matcher de værste
subprime-låntageres forpligtelser”.
Således opmuntret er læseren klar til at give sig i kast med bogens
alvorlige emne. Formuemagasiner bringer eksklusivt et fyldigt uddrag
af bogen på de følgende sider.

>>
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”Jeg forstår, at Kongressen overvejer
det ønskelige i yderligere en finanspolitisk pakke. Ethvert finanspolitisk tiltag indebærer uundgåeligt afvejninger, ikke kun mellem aktuelle behov
og målsætninger, men også – fordi
udgifter i dag kan blive en byrde for
kommende generationer og begrænse
fremtidige politiske muligheder – mellem i dag og i fremtiden. Sådanne beslutninger indebærer uvilkårligt afvejninger mellem forskellige politiske
værdier og bør derfor foretages af vores folkevalgte politikere. Herudover,
givet at de økonomiske udsigter er
usædvanligt usikre, er det optimale
tidspunkt, omfanget og sammensætningen af en finanspolitisk pakke
meget uklar. Dette til trods, da økonomien forventes at være svag i flere
kvartaler, og med en vis risiko for
en langvarig afmatning, synes over
vejelserne om en finanspolitisk pakke
af Kongressen på dette tidspunkt at
være passende.”
Vidneudsagn af formand for den amerikanske centralbank Ben S. Bernanke i
Repræsentanternes Hus, 20. oktober
2008.

Denne bog handler om, hvorfor århundredets finansielle krise brød ud, dens
forløb, hvordan myndighederne reagerede samt hvilke konsekvenser, den får
for både verdensøkonomien og vores
måde at styre økonomien på – med alle
forbehold for, om den er styrbar. Vi har
oplevet den perfekte storm. Den økonomiske politik bidrog til en tro på, at
intet kunne gå rigtig galt, og drev appetitten på risiko i vejret. Incitamentsstrukturerne i den finansielle sektor og
de mikroøkonomiske strukturer mere
generelt skabte en boble af usete dimensioner og forstærkede efterfølgende nedturen. Alle kontrolmekanismer og sikkerhedsventiler fejlede.
Myndighederne haltede i lang tid bagefter udviklingen, og først da man greb
til alle de tiltag, som man ønskede at
undgå, fik man om ikke stabiliseret
situationen på det finansielle område,
så i hvert fald stoppet forværringen.
Konsekvenserne for realøkonomien er
nu ved at vise sig. Konsekvensernes
omfang rejser vigtige spørgsmål om,
hvordan økonomien skal styres og om
det finansielle systems regulering.
Spørgsmål hvis svar fordrer en forståelse af forløbet. Vi kommer ud af en
æra, hvor der var næsten universel
enighed om, hvordan økonomier bør
styres. Økonomer opfandt udtrykket
„The Washington Consensus“, som re-

”Jeg skal advare dig: Hvis du synes,
at jeg har udtrykt mig tydeligt, så har du
sikkert misforstået, hvad jeg har sagt.“
Alan Greenspan, fhv. centralbankdirektør i USA

fererer til et sæt standarder for, hvordan økonomisk politik bør udformes.
Pengepolitik bør fokusere på inflationen, finanspolitik på at eliminere budgetunderskud og strukturpolitik på at
liberalisere økonomien og slippe markedskræfterne fri. Den fremgangsmåde
lykkedes i en sådan grad, at det efterlod den internationale organisation,
som stod i spidsen for implementeringen – Den Internationale Valutafond
(IMF) – arbejdsløs.
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Så sent som i december i 2007 søgte
IMF stadig desperat efter en ny mission og nye indtægter og meddelte, at
den ville reducere sin stab med 15 procent. Med de seneste låneprogrammer
til bl.a. Armenien, Hviderusland, Serbien, Pakistan, Island, Letland, Ukraine
og Ungarn har IMF det igen som en fisk
i vandet.
Centralbankdirektører udtrykker sig
sjældent klart. Alan Greenspan er citeret for en gang at have sagt: ”Jeg skal
advare dig: Hvis du synes, at jeg har
udtrykt mig tydeligt, så har du sikkert
misforstået, hvad jeg har sagt.“ Og
ovenstående citat af Ben Bernanke står
sandsynligvis ikke for de fleste læsere
som en meget klar støtte til en ekspansiv finanspolitik. Det er det imidlertid.
Centralbankdirektører ville under
normale omstændigheder se en anbefaling af en finanspolitisk lempelse til
politikere som at give en alkoholiker en
flaske whisky, fordi han fryser. I den
foreliggende situation, hvor pengepolitikken er fokuseret på at bekæmpe
finansiel ustabilitet og ikke inflation,
bekymrer ingen sig om et balanceret
budget, og staten er dybt involveret i
den private sektor, inklusiv kernen, hvor
kapitalen fordeles. “The Washington
Consensus“ er – i bedste fald – placeret
på sidelinjen, mens økonomien og
de finansielle markeder er på intensivafdelingen.
På overfladen lignede Danmark nationalmelodiens yndige land, men under
overfladen var der noget, som ikke
burde findes i et yndigt land (kapitel 2).
Bankerne er i forhold til tidligere kriser
blevet ramt usædvanligt tidligt. Forklaringen er, at de – foruden den klassiske
eksponering i forhold til ejendomme – i
særlig grad har været sårbare over for
finanskrisen pga. deres store indlånsunderskud, der blev finansieret via kortfristet udenlandsk låntagning. Det har
derfor været særlig kritisk for danske
banker, at de internationale finansielle
markeder brød sammen. I 2007 skete
der et utroligt skift i den økonomiske og
finansielle stemning fra en opfattelse
af, at vi levede i en „Guldlok-epoke“ til
en opfattelse af, at alt var sort. Kapitel
3 giver en kronologisk opsummering af,
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investorer bliver stoppet ud, og banker
lukker for deres kredit.
Gnisten sprang fra det amerikanske
marked for subprime realkreditlån
(kapitel 7). Subprime realkreditlån
gjorde det muligt for mange mindre
velstående familier at købe et hus eller
en lejlighed og var som mange andre
elementer i denne historie således oprindeligt en velfærdsforbedrende opfinDen første af de tre storme, der var
delse. Innovationer blomstrede op i den
med til at skabe den perfekte storm,
normalt søvnige realkreditindustri, og
var den økonomiske politik (kapitel 4).
det ene nye produkt efter det andet
Paradoksalt er en af rødderne til problekom på markederne. Realkreditbranmerne den succes, som centralbanchen har enorm politisk indflydelse –
kerne har haft i håndteringen af en
hvem kan sige nej til dem, der
række akutte kriser over de semuliggør den amerikanske
neste 20 år. Succesen skabte
drøm om eget hjem? – og deren tro på, at der kun var befor blev reguleringen af indugrænset risiko for, at det ville
Den perfekte storm
strien slap. De nyskabelser,
gå galt på de finansielle marder gjorde finansieringen billikeder. Centralbankerne og del‘Den perfekte storm’ er navnet på den storm, der i
gere, drev boligpriserne op,
tagerne på de finansielle maroktober 1991 ramte New Englands kyst. Det var
fordi flere fik råd til at købe, og
keder troede til sidst, at de
en stærkere storm end nogen anden, der var regiandre fik råd til at betale en
kunne gå på vandet. Hertil
streret i historien. Den perfekte storm – der fik sit
højere pris. Stigningen i boligkom, at der blev opbygget glonavn, fordi den bestod af tre storme, som gled
priserne førte til nye innovatiobale ubalancer til et niveau,
sammen til en – skabte en situation i Atlanterhaner, der var afhængige af en
hvorfra man kun kunne falde
vet, der mest af alt mindede om jordens underfortsat stigning i boligpriserne.
– og falde dybt.
gang. Skibe oplevede bølger på op til 30 meter
Stabile boligpriser var til sidst
Den anden af de tre storme
svarende til en bygning på ti etager. Stormen opikke en mulighed, og da boliger den mikroøkonomiske del,
stod ved mødet mellem et lavtryk, der havde sin
priserne holdt op med at stige,
først og fremmest de skæv
oprindelse over de store søer, et højtryk, der kom
viste konstruktionens skrøbevredne incitamenter, der medfra Canada, og en døende orkan fra Bermuda. Relighed sig. Tvangsauktioner
virkede til at skabe boligbobsultatet blev en vejrbombe for at bruge meteoro
fulgte manglende betalinger,
len og senere ødelagde den.
logernes sprog. Den eksplosive udvikling og dens
og boligpriserne styrtdykkede.
Kapitel 5 er det første af seks
brutalitet nødvendiggjorde adskillige dramatiske
Investorer i realkreditobligati
kapitler herom og ser på, hvorhelikopterredninger i høj sø. En fiskerbåds skæbne
oner og relaterede aktiver fik
dan der opstod en tro på, at
blev senere baggrunden for en Hollywood-film,
massive tab.
man på de finansielle markehvor George Clooney spillede hovedrollen.
Ratingbureauerne, der kreditder kunne skabe virtuelt guld,
vurderer værdipapirer og udog hvordan alle sprang med på
(Fra bogens forord)
stedere, spillede en afgørende,
vognen. Både økonomisk teori
men ikke glorværdig rolle for
og empirisk økonomisk forskudviklingen af realkreditinduning viser meget klart, at højt
strien (kapitel 8). Ratingbuafkast er forbundet med stor
reauer bør være kedelige institutioner,
indebærer, at man kan blive ‘stoppet
risiko. Der er imidlertid ikke mange,
der beskytter deres omdømme ved
ud’, hvis værdien af ens investering et
som har en interesse i at fremme dette
grundigt at undersøge de værdipapirer,
øjeblik falder på trods af, at alle er
budskab. Omvendt er der mange, som
som de giver en karakter. Et besynderenige om, at investeringen i sidste ende
har en interesse i at sælge historien
ligt aspekt af ratingbureauers forretvil generere penge. At blive ‘stoppet ud’
om et stort afkast uden risiko. Den
ningsmodel er, at de ikke er betalt af
betyder, at man bliver tvunget til at
menneskelige natur indebærer, at der
dem, som de betjener, men af dem,
realisere sin investering, fordi værdien
er endnu flere, som er villige til at købe
som de overvåger, dvs. udstederne.
er faldet til det beløb, der er belånt. Det
historier om ubegrænsede muligheder.
Det kræver en blanding af meget høje
skaber på kort sigt et yderligere nedadmoralske standarder og strenge procegående pres på priserne på finansielle
Det kapitalistiske økonomiske system
durer at sikre, at denne konstruktion
aktiver. Det starter en ond cirkel af afforudsætter, at man kan låne til at
bliver på sporet. Set i bakspejlet, og
vikling af positioner, hvor også andre
finansiere investeringer, men låntaghvordan en gnist, der blev tændt af
problemer i subprime-segmentet (de
mindst kreditværdige) af det amerikanske realkreditmarked, blev en brandstorm. Det har resulteret i hidtil utænkelige tab for investorer over hele
verden og begivenheder, som ingen troede, de ville opleve.

ningen er samtidig kimen til systemets
ustabilitet (kapitel 6). Lånefinansiering
er grundlaget for vores banksystem,
hvor en begrænset mængde af kapital
anvendes til at opbygge en stor balance. Lånefinansiering er for de fleste
husholdninger en forudsætning for, at
de er i stand til at købe et hus, og for de
fleste virksomheder en forudsætning
for, at de er i stand til at opbygge deres
forretning. Men lånefinansiering har
også den virkning, at de fleste investorer ikke bare kan forlade sig på deres
tro på, at en investering i sidste ende
vil generere afkast. Lånefinansiering
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muligvis også før, ser det ud, som om
procedurerne skred. Tidligere højt vurderede værdipapirer er endt som junk.
Mange investorer og deres bestyrelser
var dog ikke nødvendigvis uskyldige tilskuere.
Den perfekte storm fik den afgørende næring gennem den proces,
der omdannede huslån til mere og mere
komplekse finansielle instrumenter
(kapitel 9). Denne proces er kendt som
„originate to distribute“-versionen af
bankvirksomhed. Banker havde tid
ligere været karakteriseret ved, at de
ydede lån og holdt dem på deres bøger,
indtil de var tilbagebetalt, dvs. „originate and hold“. Mange banker opdagede imidlertid, at pengene lå i at formidle lånene og ikke i at holde dem på
bøgerne. Derfor begyndte bankerne at
pakke lån, skære pakkerne op i mindre
dele (trancher) med forskellige risikoprofiler og sælge dem til investorer.
Mange observatører har fremhævet, at
„originate to distribute“ var roden til
alt ondt. Ophavsmændene havde ingen

udstedelse af kortsigtede værdipapirer.
Der var ingen (heller ikke tilsynsmyndighederne), der forstod, at disse faciliteter blev den mest centrale transmissionsmekanisme for den finansielle
krise. Bankerne blev med rette skræmt
fra vid og sans, da de opdagede, at der
var en reel risiko for, at de skulle tilvejebringe likviditet, der potentielt langt
oversteg, hvad de havde. De store banker i New York, der i stigende grad
havde givet dollarlikviditet til resten af
verden, lukkede lugerne og stoppede
med at levere den til andre banker.
Likviditetskrisen var begyndt, og den fik
globale konsekvenser som følge af, at
de globale finansielle markeder var blevet mere og mere integrerede over de
seneste årtier. Problemet var ikke „originate to distribute“. Problemet var, at
risikoen ikke var blevet distribueret,
men i stedet efterladt ved bankernes
bagdør.
Der er en iboende ustabilitet i bankers forretningsmodel, som gør, at de
nemt falder, når stormen begynder at

”Vores undskyldning var endnu engang,
at vi er mænd, og at mænd gør sådanne ting”
Forfatterne, om at kaste sig ud i et bogprojekt midt under finanskrisen.

interesse i lånet, når det først var distribueret, og derfor var det dårlige lån.
Den virkelige historie er mere kom
pliceret. Der var en ekstra sløjfe i den
proces, som omdannede lån til værdipapirer. Denne sløjfe forklarer, hvordan
problemer med et lån i Ohio kunne
få stormen til at springe på tværs af
Atlanterhavet og skabe problemer for
banker i hele verden. Forbindelsen gik
igennem selskaber, som bankerne
havde etableret, men som ikke var på
deres balance. Disse selskaber blev
brugt af bankerne til at parkere de
mere risikable trancher af realkreditlånene. Selskaberne blev finansieret
gennem udstedelse af værdipapirer
med kort løbetid. Bankerne, som oprettede selskaberne, måtte afgive en likviditetsgaranti til selskaberne for, at
disse kunne opnå finansiering gennem
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rase (kapitel 10). Banker gør meget ud
af at være sikre institutioner. Bankbygninger er typisk solide. De ældre af
dem har søjler af granit og marmor, der
gør, at de ligner græske templer, som
kan blive stående for evigt. Både historien såvel som den økonomiske teori
peger på, at dette er mere indpakning
end virkelighed. Banker er en konstruktion, der bygger på tillid. Hvis denne
tillid forsvinder, har alle et incitament
til at komme hurtigt ud. Siden krisen
begyndte, har vi set flere eksempler på,
hvor hurtigt tillid kan forsvinde, og hvor
skrøbelige banker derefter bliver. Bankernes balancer er notorisk ugennemsigtige. Indskydere har ikke nogen
chance, og selv avancerede investorer
har kun begrænset mulighed, om nogen, for at foretage en seriøs vurdering
af sundheden af en konkret bank. En

bank, der tilbyder høje renter på indlån,
kan – med rette eller urette – antages at
være en bank i problemer. Således kan
en banks behov for finansiering konfrontere den med det vanskelige valg
mellem at lide i stilhed eller sende et
signal om problemer, som kan forårsage dens undergang. Aktiekursen er
en af de mest observerede indikatorer
for et selskabs sundhed. Under den
finansielle krise har et fald i aktiekursen
i nogle tilfælde skabt en opfattelse af
dybtgående problemer. Det har i sig
selv skabt problemer i og med, at indskydere, investorer og andre banker har
revurderet deres forhold til den bank,
som pludselig kom i søgelyset.
Den sidste af de tre storme, der gled
sammen og skabte den perfekte storm
– var sammenbruddet i de kontroller og
sikkerhedsventiler, der skulle have sikret systemet (kapitel 11). Det største
svigt var inden for corporate governance, herunder bestyrelsernes rolle i
at sikre aktionærernes interesser. Banker og andre finansielle institutioner er
blevet bragt i knæ og investorerne har
mistet enorme summer på investeringer i disse institutioner. Bestyrelserne
skulle have beskyttet investorerne mod
sådanne katastrofer, og hvis de ikke
gjorde det, så burde investorerne have
stemt med fødderne. En venlig fortolkning af begivenhederne er, at bestyrelser, og derfor også investorer, ikke
havde nogen chance for at gennemskue, hvad der foregik i bankerne. En
mindre positiv fortolkning er, at bestyrelser blev sengekammerater med
ledelsen.
Også risikostyringen i de finansielle
institutioner fejlede og bidrager nu til
at forværre krisen yderligere gennem
påvirkning af adfærden (kapitel 12).
Risikostyring er baseret på statistiske
modeller, der bruger oplysninger om
den seneste udvikling. Under krisen
har vi set begivenheder, der på baggrund af tidligere erfaringer ikke burde
kunne finde sted. Denne udvikling har
betydet, at risikostyringssystemerne
var utilstrækkelige, for at sige det
pænt. Desuden baserer mange investorer deres beslutninger på mere eller
mindre de samme modeller. Da den
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perfekte storm ramte, flygtede de fleste investorer i samme retning, hvilket
bidrog væsentligt til kaosset. I dag
forsøger den administrerende direktør
at rebe sejlene og redde, hvad reddes
kan. Risikostyringen er derfor blevet
strammet betydeligt op, og den samlede risiko er reduceret. Paradoksalt
nok bidrager det yderligere til, at låne
finansieringen drosles ned, priserne falder, og krisen forstærkes. Tilsynsmyndighederne har ikke levet op til deres
formål (kapitel 13). Nogle af dem forstærkede endda krisen ved at være alt
for ivrige efter at omgøre tidligere fejl.
Det er ikke nogen nem opgave at være
tilsynsmyndighed, og ofte ender de
med at blive gidsler hos den industri,
som de regulerer og fører tilsyn med.
Lobbyisternes pres på tilsynsmyndighederne er enormt, og myndighedernes
ressourcer er begrænsede. Hertil kommer, at tilsynsstrukturen – særligt i
USA – er et studie i kompleksitet med
et hav af forskellige myndigheder. I
Europa har troen på nationale tilsynsmyndigheder fået et knæk, og diskussionen om et overnationalt tilsyn er for
alvor begyndt.
Kravene til de finansielle virksomheders kapital, der er den vigtigste buffer mod tab, har også vist sig utilstrækkelige (kapitel 14). Myndighederne har
på internationalt plan brugt enorme
ressourcer på udformningen af stadigt
mere komplekse regler. Parallelt hermed har de finansielle virksomheder
udvist stor opfindsomhed i at begrænse
deres kapitalkrav til det absolut mindst
nødvendige. Set i bakspejlet er det
klart, at kapitalkravene var for lempelige, og at deres udformning har bidraget til at forstærke både optur og nedtur. Nu er banker i hast ved at øge deres
kapitalbuffere til et niveau langt over
lovkravene. Som konsekvens heraf
kaster de aktiver over bord, hvilket driver priserne yderligere ned og skaber et
nedadgående pres på kreditter, der viser sig ved, at låneansøgninger afvises,
og allerede eksisterende kreditter reduceres. Igen forstærkes krisen af reaktionen på den.
Centralbankerne og de internationale organisationer, som løbende overvåger den finansielle stabilitet og udgi-

ver rapporter herom, har heller ikke
haft en heldig hånd (kapitel 15). Indtil
krisen var synlig for alle, gav de fleste
af rapporterne udtryk for, at vi befandt
os i en „Guldlok-tid“. Nogle var bekymrede over risikoappetitten og de lave
risikopræmier, men ingen så den løbeild, der spredte sig under dem. De meget få, der gjorde det godt, var kendetegnet ved at tro på, at det, der går op,
også vil falde ned. De havde alle den
fordel, at de pga. deres mange års erfaring havde set delelementer af krise
forløbet før.
Erfaringerne fra tidligere kriser har i et
vist omfang styret myndighederne i deres respons på krisen. Kapitel 16 er det
første af to kapitler herom og handler
om erfaringerne fra den „Store Depression“ i 1930’erne og den „Store Inflation“ i 1970’erne. Læren fra den Store
Depression var at undgå en monetær
kontraktion, at opretholde kreditgivningen samt at sikre, at priser og lønninger
er fleksible. Fleksible priser og lønninger indebærer, at størstedelen af en tilpasning i økonomien bliver en nominel
snarere end en real tilpasning. Læren
fra den Store Inflation var, at der ikke
var nogen afvejning på langt sigt mellem inflation og arbejdsløshed. Læren
fra begge episoder er, at makroøkonomisk politik ikke er nem og især ikke i
realtid, hvor viden om, hvor økonomien
bevæger sig hen, er meget begrænset.
Krisen i de amerikanske sparekasser
i 1980’erne, den nordiske bankkrise
i begyndelsen af 1990’erne og den japanske bankkrise i 1990’erne var alle
systemiske kriser og havde store omkostninger for den reale økonomi (kapitel 17). Krisen i de amerikanske sparekasser skabte en ny ramme for
håndtering af problembanker, som
trods alt har tjent USA vel, selv i denne
krise. Krisen i de norske banker, som
var den første del af den nordiske bankkrise, viste, hvordan reglerne for hensættelser til tab på udlån kan forstærke
et kriseforløb, samt den stærke fristelse, der er for en ny ledelse til at
gå efter offentlig finansiering. Krisehåndteringen i Sverige er et eksempel
på en meget resolut og systemisk tilgang, hvor dårlige aktiver blev parkeret
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i en såkaldt „bad bank“ med speciel
ekspertise til at håndtere disse, og den
tilbageværende del af banken blev tilført kapital. Den japanske bankkrise er
et eksempel på, hvor slemt det kan gå
uden en målrettet indsats, og hvordan
kredittilførslen til en økonomi i mange
år kan ligge underdrejet.
Myndighederne var i lang tid bagud i
forhold til den nuværende krises udvikling, men har fra efteråret 2008 svaret
igen med alle midler (kapitel 18). Et
velkendt faktum fra litteraturen om
forandringsledelse er, at det kræver en
alvorlig krise, før det er muligt at gøre,
hvad der er nødvendigt. Der var to
begivenheder, der gav næsten alle en
forståelse for, hvor farlig den finansielle krise var blevet. Den første og
vigtigste var Lehman Brothers’ kollaps.
Den anden var nej’et ved afstemningen
i Repræsentanternes Hus til de amerikanske myndigheders store plan for
håndtering af krisen. Begge begivenheder skabte panik på de finansielle
markeder. Lehman Brothers’ kollaps
ses efterfølgende af mange som den
mest alvorlige fejl i håndteringen af
krisen og repræsenterede et gearskifte
i krisens alvor. En alternativ opfattelse
er, at Lehman Brothers’ kollaps og
dets konsekvenser var, hvad der muliggjorde en mere systematisk indsats
fra myndighedernes side. Det er meget
vanskeligt under normale omstændigheder at forklare, hvorfor den finansi
elle sektor er afgørende for økonomiens funktion, men når stormen når
orkanstyrke, bliver det tydeligt for de
fleste politikere.
Centralbankerne er gået fra at følge
de velkendte spilleregler til en kreati
vitet, der er dem artsfremmede (kapitel
19). De velkendte spilleregler tilsiger,
at centralbankerne skal tilføre rigelig
likviditet, når et finansielt chok rammer
systemet. Centralbankfolk kan fremsige disse regler i søvne. Denne krise
vækkede centralbankerne, og en gruppe
af mennesker, der har tilbøjelighed til
at være meget konservative, blev kreative som aldrig før. Nye lånefaciliteter
blev etableret i et stadig hurtigere
tempo. Centralbankernes balancer eksploderede, og da den finansielle krise
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ændrede sig til en makroøkonomisk
krise, blev renten sænket til et uhørt
lavt niveau. Men centralbanker har
også opdaget den gamle sandhed om,
at man ikke kan „skubbe med en snor“
– man kan ikke tvinge bankerne til at
låne ud. Samtidig med, at centralbankerne skovlede penge ud af fordøren,
sendte bankerne pengene tilbage gennem bagdøren. Bankerne ville være
likvide, og de ønskede ikke at låne til
andre banker eller øvrige aktører. Pengemarkedet blev „centralbankaliseret“.
Banksystemet er i dag de facto nationaliseret (kapitel 20). Næsten ubegrænset centralbanklikviditet var ikke
nok til at stoppe bankerne og deres
kunder fra at bevæge sig over i en
stadigt mere panisk tilstand. Lehman
Brothers’ kollaps gav anledning til nogle
meget reelle tab. Det finansielle system var i gang med en nedsmeltning,
og det var et spørgsmål om uger, hvis
ikke dage, før det ville bryde sammen.
Der var ingen anden mulighed end den
ultimative løsning i form af en offentlig
garanti for banksystemet. Den irske regering var den første til at kaste håndklædet i ringen, og det tvang andre til
at gøre det samme kort efter. Formodningen er dog, at kapitulationen i andre
lande kun kom lidt hurtigere, end den
ellers ville have gjort. I dag er der ikke
mange lande i den vestlige verden, der
ikke har annonceret planer om en form
for garantier og/eller kapitaltilførsel.
Implementeringen bevæger sig langsommere.
Effekten af regeringernes indsats er,
at nedsmeltningen for en tid blev stoppet, men vi er i skrivende stund stadig
langt fra noget, der ligner normale tilstande. Hertil kommer, at offentlige
indgreb notorisk skaber forvridninger
og muligheder for utilsigtet udnyttelse
af tiltagene.
Den finansielle krise har påvirket og vil
også fremover påvirke resten af verden
(kapitel 21). Der var i lang tid en tro på,
at verdensøkonomien var koblet af den
finansielle krise, og at især Asien ville
være i stand til at undgå de værste følger. Troen på en afkobling forsvandt, da
antallet af containere, der blev udskibet
fra den asiatiske eksportmaskine, deci-
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meredes. Den ukuelige amerikanske
forbruger er knækket, og det har konsekvenser for den globale økonomi. Hertil
kommer, at finansiel panik ikke kender
grænser og derfor har ramt pengeinstitutter fra Hong Kong over Rusland
til Island. Island er blevet et ekstremt
eksempel på, hvordan selv en af de rigeste økonomier i verden kan blive et
finansielt Zimbabwe, hvor grænseoverskridende betalinger stopper. Island
eksemplificerer også faren ved at have
et banksystem, der er for stort til at
blive reddet.
Der er ikke noget scenario for den
fremtidige udvikling, der kan bære betegnelsen „det overvejende sandsynlige
scenario“ (kapitel 22). Et ikke usandsynligt – og på ingen måde det mest
pessimistiske – scenario er en gentagelse af forløbet i Japan i 1990’erne. I
betragtning af størrelsen af de økonomisk politiske indgreb er der imidlertid
rige muligheder for at havne i en meget
anderledes situation. De fleste økonomer tror således på et økonomisk opsving, der begynder i 2010. Aktiemarkedet begynder typisk at rykke lidt før,
at man kan se slutningen på den økonomiske nedtur. Økonomer og økonomiske modeller er imidlertid forud
indtagede i retning af at tro på, at
økonomien søger mod en stabil udvikling. Vi må heller ikke glemme, at ingen har været i stand til at forudsige de
aktuelle begivenheder.
Markedsøkonomier er præget af opog nedture, om end den nuværende
er ekstrem (kapitel 23). Alternativet til
en markedsøkonomi er imidlertid langt
værre. Markedsøkonomier er drevet af
Adam Smiths usynlige hånd, der er ansvarlig for en koordineringsproces, som
ikke engang de bedste hoveder kan
gøre den efter. Den usynlige hånd er
ikke altid en subtil hånd. Den kan være
brutal, som den finansielle krise har
vist. Den virker ved „trial and error“, og
til tider opdages fejlene først meget
sent med store omkostninger til følge.
Ud af asken kommer den kreative destruktion, som vi alle nyder
godt af på det forhåbentligt ikke alt for
lange sigt. Det er den kreative destruktion, der skaber grundlaget for fremtidens vækst. Alternativet i form af en

centralt dirigeret økonomi har bevist
sine mangler for mange gange. Politikernes opgave er fortsat at fastlægge
en ramme for vores samfund, snarere
end at styre det på mikroniveau.
Udover det umulige i styring på mikroniveau, så viser al erfaring, at en
sådan styring indebærer store farer
både for politikerne selv såvel som for
befolkningen.
Der vil være et betydeligt pres for
reformer, og kunsten bliver ikke at ødelægge det system, som er et væsentligt grundlag for vores velfærd (kapitel
24). Før vi når til reformerne, skal verdensøkonomien dog reddes fra at styrte
ned i en global depression. Herefter
kan der tages fat på de gradvise reformer, som kan mindske risikoen for, at
alle tre storme finder sammen igen.
Makroøkonomisk politik er nødt til at
tage hensyn til de langsigtede implikationer, og pengepolitikken må i højere
grad tage hensyn til udviklingen i prisen på finansielle aktiver. Incitamentmekanismer på de finansielle markeder og i de finansielle institutioner må
granskes. De kontrolmekanismer, der
er i systemet, og som skal sikre, at
udviklingen ikke kører af sporet, må
forbedres. Det gælder bestyrelser, tilsynsmyndigheder og den overordnede
overvågning af den finansielle stabi
litet. Samtidig må det anerkendes
og gøres klart, at der er grænser for,
hvor stabilt et system der kan og bør
bygges.
Det var ikke en tilfældighed, at alle
tre storme fandt sammen til en perfekte storm (kapitel 25). Der var en
kausal sammenhæng mellem mange
af deres delelementer. Det indikerer, at
sandsynligheden for, at det hele sker på
samme tid, var meget højere, end hvad
de fleste havde forventet.
Som økonom må man være bevidst
om de begrænsninger, den økonomiske
metode indebærer (kapitel 26). Der er
begrænsninger forbundet med både teoretisk og empirisk arbejde. Begrænsningerne er endnu en grund til, at
erhvervet karakteriseres som trist. Derfor er vi fuldt opmærksomme på, at
vores version af begivenhederne ikke
vil forblive uafprøvet.
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Formue nyt
Formuepleje Fokus investerer
300 mio. kr. i danske realkreditobligationer
Første aktieudvidelse ovenpå finanskrisens kursfald i
efteråret viser interesse for investering i undervurderede danske realkreditobligationer. Formuepleje A/S
afsluttede i maj aktietegningen i Formuepleje Fokus
– et nystiftet investeringsselskab, der udelukkende investerer i danske realkreditobligationer. Aktieudvidelsen
var forbeholdt formuende investorer, idet mindste tegningsbeløb var fastsat til 400.000 kr. I alt 75 investorer tegnede
aktier for gennemsnitligt 800.000 kr. Den samlede aktietegning på
60 mio. kr. suppleres med lånekapital for 240 mio. kr., så selskabet i alt
investerer 300 mio. kr. i danske realkreditobligationer. Formuepleje Fokus lægger relativt forsigtigt ud med en renterisiko (varighed) på ca. 2,5. Porteføljen
er fordelt på 18 forskellige danske realkreditobligationer udstedt af Nykredit,
Realkredit Danmark, Nordea Kredit, Totalkredit, DLR og BRF. Der er langt
overvejende investeret i kursstabile 5% og 6% obligationer. Læs mere på
formuepleje.dk.

Efterårets Formueplejedage
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
til efterårets Formueplejedage, der
traditionen tro afholdes i Århus og
København:
Århus
Mandag den 21. september
Tirsdag den 22. september

Nye penge
11. august 2009 udsendes den nye 50-kroneseddel som den første seddel i
rækken af nye danske pengesedler. De nye sedler vil fremover gøre det endnu
vanskeligere at forfalske eller kopiere ægte sedler. Blandt de nye sikkerhedselementer er en vindustråd med bevægeligt bølgemotiv. Et andet element er
et nyt avanceret hologram, der reflekterer lyset i forskellige farver. Derudover
vil de sædvanlige sikkerhedselementer som fx vandmærket og den skjulte sikkerhedstråd også være på de nye sedler. Sedlerne er designet af kunstneren
Karin Birgitte Lund og har motiver af danske broer og oldtidsfund. (Danmarks
Nationalbank)

København
Mandag den 28. september
Onsdag den 30. september
Alle navnenoterede aktionærer mod
tager en personlig indbydelse med
posten i august. Vel mødt!
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Køb af egne aktier åbner
for bedre likviditet
og prisdannelse på børsen
Ny lov udvider rammerne for selskabers køb af egne aktier og
efterkommer ønske om at tilpasse udbud og efterspørgsel efter aktier.

af Erik Møller, direktør, Formueplejeselskaberne

Bestyrelserne i Formueplejeselskaberne har tidligere tilkendegivet, at man anser selskabernes
indre værdier for det naturlige omdrejningspunkt
for selskabernes kursdannelse på fondsbørsen.
Derfor kan bestyrelserne bruge selskabernes
tilladelser til at købe og sælge egne aktier, hvis
børskurserne bevæger sig væsentligt væk fra
selskabernes indre værdier. For at sikre selskaberne – og dermed aktionærerne – en permanent løsning vedrørende køb af selskabernes
egne aktier, har det været nødvendigt at gennemføre en række vedtægtsændringer, som
blev fremlagt på en række ekstraordinære
generalforsamlinger den 10. juni 2009. Det
skal understreges, at disse vedtægtsændringer
primært var af selskabsretlig karakter og ingen
af de foreslåede ændringer vil påvirke egenka
pitalen pr. aktie og dermed den indre værdi pr.
aktie negativt.
Ny lov åbner for mere permanent løsning
Regeringen har den 25. marts 2009 fremsat
forslag til en ny aktieselskabslov, som blev vedtaget den 29. maj 2009. Loven introducerer
den væsentlige nyskabelse, at man fjerner den
eksisterende 10%-grænse for selskabers køb af
egne aktier, blot der er frie reserver i selskabet
udover den bundne aktiekapital. Logikken er, at
et selskab i forvejen kan disponere over de frie
reserver, fx ved at deklarere disse udbetalt som
udbytte, og derfor stilles et selskabs kreditorer
ens om selskabet har brugt pengene til udbe
taling via udbytte eller ved køb af egne
aktier. Derved sikres en mere permanent løsning
for at tilpasse udbud og efterspørgsel af et
selskabs aktier.
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Vedtægtsændringer i tre trin
Vedtægtsændringerne falder i tre trin, som alle
har til formål at sikre den størst mulige fleksibilitet i relation til et selskabs køb og salg af egne
aktier.
Trin 1
4 af Formueplejeselskaberne (LimiTTellus,
Penta, Optimum og Safe VSO) har i dag en
egenkapital, der er mindre end aktiekapitalen,
hvorfor aktiekapitalen blev nedsat til dækning af
underskud således, at stykstørrelsen på aktierne
ændres og aktiekapitalen og egenkapitalen derefter er tilnærmelsesvis lige store. Det skal
understreges, at egenkapitalen pr. aktie og dermed den indre værdi pr. aktie forbliver uændret.
Der forsvinder ingen værdier fra selskabet, da
underskuddet jo allerede er indregnet i egenkapitalen. Men aktieselskabsloven kræver, at aktiekapitalen mindst skal svare til egenkapitalen
(være intakt) inden, der kan købes egne aktier.
Trin 2
3 af Formueplejeselskaberne (Epikur, Merkur
og Penta) har en mindre beholdning af egne
aktier, som bliver annulleret ved en nedsættelse af aktiekapitalen svarende til de annul
lerede aktier.
Trin 3
I 7 af Formueplejeselskaberne (Epikur, LimiTTellus, Merkur, Pareto, Penta, Optimum og
Safe VSO) bliver en del af aktiekapitalen
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Det skal understreges, at disse
vedtægtsændringer primært var af
selskabsretlig karakter og ingen af
de foreslåede ændringer vil påvirke
egenkapitalen pr. aktie og dermed
den indre værdi pr. aktie negativt.

Hvad er den indre værdi?
Den indre værdi er en simpel opgørelse af alle selskabets
aktier, obligationer, kontanter og vedhængende renter, hvorfra trækkes selskabets gæld og skyldige renter. Det giver
selskabets egenkapital. Når selskabets egenkapital divideres med antal aktier får man den indre værdi pr. aktie.
Formueplejeselskabernes indre værdier opgøres hver dag og
offentliggøres via OMX Den Nordiske Børs og på selskabernes hjemmeside formuepleje.dk.

henlagt til en særlig fond, der kun kan bruges til køb og salg
af egne aktier. Stykstørrelsen på aktierne ændres, men selskabets egenkapital forbliver den samme, den er blot opdelt
på bunden aktiekapital og den særlige fond. Herved sikres
den størst mulige fleksibilitet, når den nye aktieselskabslov
træder i kraft. Generalforsamlingen i et aktieselskab kan i
følge den nye lov give selskabets bestyrelse en 5-års bemyndigelse til at købe egne aktier for en maksimal procentdel af selskabets aktiekapital. Ophævelsen af 10%-grænsen vil betyde, at den cirkulerende mængde aktier løbende
kan justeres.
Alle aktionærer stilles lige
Aktieselskabslovens ligeretsgrundsætning tilsiger, at når et
selskab køber egne aktier, skal det ske over fondsbørsen til
markedskurser. På den måde er der ingen enkeltaktionærer,
der bliver bedre stillet end andre. Når et selskab køber egne
aktier, bliver der færre cirkulerende aktier og dermed et
mindre udbud i forhold til efterspørgsel. Når et selskab
køber egne aktier under indre værdi, tilfalder værdien mellem børskursen og indre værdi de tilbageværende aktionærer i selskabet, da det jo indirekte er dem, der har købt en
del af selskabets egenkapital under den regnskabsmæssige
værdi (indre værdi).

Ikrafttræden
I 4 af Formueplejeselskaberne (Epikur, Merkur, Pareto og
Safe) vil der umiddelbart være mulighed for at købe egne
aktier inden for den generelle 10% bemyndigelse.
I 4 af Formueplejeselskaberne (LimiTTellus, Penta, Optimum og Safe VSO) kan der tidligst købes egne aktier, når
3 måneders proklamafristen er udløbet medio september
2009. For de sidstnævnte 4 Formueplejeselskaber vil det
dog være muligt at købe egne aktier, hvis egenkapitalen
inden udløbet af proklamafristen overstiger aktiekapitalen.
Status juli 2009
Bestyrelserne i Formueplejeselskaberne er nu bemyndigede
til at opkøbe egne aktier. Alligevel kan processen trække ud:
•N
 edskrivning af aktiekapitalen og dermed den særlige fond,
er først en realitet, når proklamafristen udløber 3 måneder efter generalforsamlingsbeslutningerne er meddelt
Erhvervs & Selskabsstyrelsen.
•D
 en nye aktieselskabslov er endnu ikke trådt i kraft, idet
bl.a. IT-systemer først skal forberedes til de nye regler. Selskabernes køb af egne aktier er derfor stadig underlagt
10%-begrænsningen.
Ovennævnte betyder, at der ikke kan købes egne aktier i alle
Formueplejeselskaberne endnu.
Følg udviklingen på formuepleje.dk.
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Obligationer:

Sådan bliver de lange korte
Formuepleje investerer i lange, men alligevel korte obligationer,
fordi boligejere stadig oftere omlægger lån i jagten på lavere ydelse.

af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje A/S

Formueplejeselskaberne investerer bl.a. i 30-årige obliga
tioner med en gennemsnitlig løbetid på 4 år. Danske realkreditobligationer har nemlig en særlig egenskab: Selvom de på
papiret først udløber om 30 år – kan de reelt vise sig at have
en meget kortere løbetid. Låntager kan nemlig vælge at indfri lånet tidligere, hvilket betyder, at obligationsinvestor får
pengene i hånden. I gamle dage optog boligejere et lån i kreditforeningen og levede i tykt og tyndt med terminer og et
foreningsmedlemskab, de fleste kun ventede på at komme
ud af. I dag skifter - eller konverterer – boligejerne ofte
lånene i jagten på lavere ydelse. Al denne trafik skyldes
produktudvikling med stadig flere låneformer og en realkreditsektor, der lever af høj omsætning.
Formueplejeselskaberne investerer typisk 80% af porteføljerne i danske realkreditobligationer. Det skyldes, at de
giver en attraktiv rente i forhold til statsobligationer, og vi har
stor tillid til det danske realkreditsystem, som har været velfungerende i mere end 200 år. I denne artikel ser vi nærmere
på begrebet rentefølsomhed og belyser hvordan lange obligationer alligevel kan være ganske korte.
Følsomhed overfor renteændringer
Rentefølsomhed – også kaldet varighed - udtrykker, hvor
meget kursen på en realkreditobligation vil ændre sig i procent, hvis renten ændrer sig 1%-point. Hvis en obligation ligger i kurs 100 og har en rentefølsomhed på 3, vil kursen stige
til 103, hvis renten falder 1%-point. Omvendt vil kursen falde
til 97, hvis renten stiger 1%-point. Rentefølsomheden indi
kerer også, hvornår en investor kan forvente at få sit investerede beløb tilbage. Hvis man køber en realkreditobligation
med en rentefølsomhed på 3, forventes det i udgangssitua
tionen, at man får pengene tilbage igen i gennemsnit i løbet
af 3 år. Nogle af pengene kommer i løbet af de 3 første år,
mens en anden del af pengene kommer efter år 3.

Rentefølsomheden måler dels, hvor meget kursen på en
realkreditobligation ændrer sig ved renteændringer, men
giver samtidig også et billede af, hvornår en investor i gennemsnit kan forvente at få det investerede beløb tilbage.
Låntager indfrier sit lån før tiden
Hvordan hænger det sammen, at en 30-årig realkreditobligation kan have en rentefølsomhed på 3, så obligationen er
tilbagebetalt i gennemsnit om 3 år? Svaret ligger i den
måde, det danske realkreditsystem er bygget op. Det danske
realkreditmarked er nemlig unikt i forhold til mange andre
obligationsmarkeder. Når en boligejer får et 30-årigt lån
med fast rente til sit hus i kreditforeningen, bliver der udstedt en realkreditobligation, som matcher lånet til boligejeren. Der er således en 100% sammenhæng mellem det lån,
som boligejeren får, og de realkreditobligationer, investorer
kan købe. Hvis alle boligejerne valgte at beholde deres boliglån i 30 år, ville der gå mange år, før investorerne får deres
penge igen. Men det er meget sjældent, at boligejere vælger
at beholde det samme lån i så mange år.
Lånet bliver typisk indfriet tidligere i forbindelse med hushandel eller konvertering, hvor der lægges om til et andet
realkreditlån. Låntager har på et lån med fast rente altid
mulighed for at indfri lånet til kurs 100, selvom markeds
kursen er højere. En sådan indfrielse vil medføre, at investor
får udtrukket nogle af sine obligationer, og derved får pengene tilbage til kurs 100. Hvis kursen ligger under 100, vil
låntager vælge at købe obligationen til markedskurs, og det
påvirker ikke, hvornår investor får pengene tilbage. Selvom
kursen på obligationen ligger over 100, vil låntager kun
vælge at indfri sit lån, hvis der er et alternativt lån med attraktiv besparelse. Det kan fx være en låntager med et 7%
realkreditlån på 1 mio. kr, hvor kursen er 103. Her kan låntager spare ca. 2.000 kr. pr. måned ved at omlægge til et
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variabelt forrentet lån med årlige rentetilpasninger (F1-lån).
Når det er attraktivt for låntager at omlægge sit lån, og
kursen er over 100, har investor en større risiko for, at obligationen bliver udtrukket til kurs 100.

2 FORVENTEDE UDTRÆKSPROCENTER I
6% 2038 REALKREDITOBLIGATION
Udtræksprocent
18%
16%

Rentefølsomheden ændrer sig løbende
Der er her tale om forventede udtræksprocenter blandt andet
med baggrund i det aktuelle renteniveau. Men renten ændrer
sig løbende, og derfor ændrer kursen og de forventede
udtræksprocenter sig også på obligationen. Det betyder, at
rentefølsomheden ændrer sig, når renten flytter sig. I figur 2
er vist, hvordan rentefølsomheden på 6% obligationen med
udløb i 2038 ændrer sig i forhold til kursen på obligationen.
Det fremgår, at med en kurs på 101,50, har obligationen
en rentefølsomhed på 2. Men hvis kursen på obligationen
falder, vil rentefølsomheden stige.
Det skyldes, at det vil være mindre attraktivt for låntager
at omlægge sit lån, for så er renten steget, og derfor er
besparelsen ved omlægning mindre. Samtidig bliver rentefølsomheden også primært påvirket, hvis låntager bruger sin
mulighed for at indfri lånet til kurs 100. Hvis kursen falder til

1 RENTEFØLSOMHED OG KURS PÅ
6% 2038 REALKREDITOBLIGATION
Rentefølsomhed
7
6
5
4
3
2
1
0
92

94

96

98
Kurs
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100

102

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Jul. 11

Apr. 11

Jan. 11

Okt. 10

Jul. 10

Apr. 10

Jan. 10

0%
Okt. 09

Eksempel på rentefølsomhed
Rentefølsomheden kan også vises ud fra et eksempel: Der er
taget udgangspunkt i en 6% realkreditobligation med udløb i
2038. Markedskursen ligger på 101,50 og har en rentefølsomhed på 2. I figur 1 er vist de forventede udtræksprocenter til kurs 100 i denne obligation ved de kommende kvartårlige terminer. Tallene viser, at der forventes at komme en
del indfrielser i denne obligation i løbet af de næste
par år, fordi låntagerne vil vurdere, at det er attraktivt at
omlægge til et andet lån. Med disse forventede udtræks
procenter vil ca. 2/3 af obligationen være tilbagebetalt til
investor om 2 år. Der vil altid være nogle låntagere, der
beholder deres lån, og typisk først indfrier det, når de sælger
huset. Derfor vil der også være betalinger til investor, der
først kommer om fx 10-20 år.

Kvartårlige terminer

under 100, vil låntager købe obligationen til markedskursen,
og det har derfor ingen indvirkning på, hvornår investor får
sine penge igen. Så hvis kursen ligger langt under 100, er
rentefølsomheden forholdsvis stabil, da der er en lille sandsynlighed for, at låntager vil bruge sin mulighed for at indfri
lånet til kurs 100. Så rentefølsomheden på danske real
kreditobligationer ændrer sig i takt med, hvordan kursen og
derved renten bevæger sig.
Rentefølsomhed i Formueplejeselskaberne
I Formueplejeselskaberne bruger vi rentefølsomheden til
at opgøre, hvor meget vores obligationer bliver påvirket af
renteændringer. I øjeblikket er rentefølsomheden i selskaberne i gennemsnit ca. 4.

Note: I denne artikel er rentefølsomhed lig med en korrigeret varighed, hvor der
tages højde for, at obligationen kan blive udtrukket til kurs 100, hvis låntager
vælger at indfri lånet før tid.
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Formuemagasinet kan læses på disse fine hoteller og kroer:

Bogense Hotel

Hotel Sønderborg Garni

Bredal Kro

Hotel Viking

Brobyværk Kro

Hotel Villa Strand, Hornbæk

Color Hotel Skagen

Hotel Vissenbjerg Storkro

Det Lille Hotel, Ærøskøbing

Lind Hotel

Havreholm Slot

Lundeborg Hotel & Café

Hellerup Parkhotel

Løndal Østerskov

Hotel Bretagne, Hornbæk

Marienlund, Skagen

Hotel Fjordgården

Nørre Vinkel Hotel & Golfcenter

Hotel Hornbækhus

Radisson SAS, Silkeborg

Hotel Kronprinds Frederik

Rold Storkro

Hotel Lunderskov

Royal Oak, Rødding

Hotel Strandtangen

Skjoldenæsholm Hotel & Konferencecenter

Hotel Svedskegyden, Samsø

Sophienberg Slot, Rungsted

Hotel Svendborg

Steensgaard Herregaardspension
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selskaberne
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