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2009 faldt i to tempi: Verden før og efter den 9. marts. aldrig har jeg oplevet en 
så negativ stemning på finansmarkederne som i starten af marts 2009. men et 
hemmeligt notat ændrede verden den 9. marts. og for Formueplejeselskaberne 
resulterede året i en gevinst på 4 mia. kr.

Efter aktiekrakket i 2008, der betød et fald i aktieindeksene på mere end 50%, startede 
2009 med yderligere fald på 25-30%, og mørkemændene var ude og tale om japanske 
tilstande med 15 års recession. Da panikken var på sit højeste i de første dage af marts 
2009 gik rygterne, at de store amerikanske banker, Citigroup og Bank of America, måtte 
kaste håndklædet i ringen. Aktiemarkedet havde handlet Citigroups aktier ned i én dollar, 
og forventningen var en fuld nationalisering af banken. 

notatet der ændrede verden
Men den 9. marts lækkede Citigroup – engang verdens største bank - et internt notat, som 
nyhedsbureauet Bloomberg ”fik fat i”. Heraf fremgik det, at Citigroup forventede at tjene 
45 mia. kr. i 1. kvt. 2009. Med et slag turde markedsdeltagerne igen se fremad.  
Citigroups aktier er siden steget mere end 200%, og aktiemarkederne generelt er steget 
mere end 50%. 

Plus på 80% siden bunden
Formueplejeselskabernes indtjening har siden 9. marts udgjort omkring 80% efter  
omkostninger i gennemsnit. For hele året 2009 har aktieporteføljerne givet et afkast på 
2,3 mia. kr., obligationer et afkast på 1,7 mia. kr. og selskabernes finansiering har inklu-
sive kursændringer kun kostet 60 mio. kr. I alt giver det et samlet investeringsafkast til 
aktionærerne i Formueplejeselskaberne på 4 mia. kr. for 2009.

Hvad bringer 2010?
Vi skal selvsagt ikke skrue forventingerne op til samme afkast som i 2009, da de tog  
afsæt i, at en stor del af markedsdeltagerne var i panik ved årets start. Vi skal huske, at 
aktiemarkederne stadig handles til samme niveau som for 12 år siden (!), så efterhånden 
som verden – og indtjeningen i virksomhederne - bliver normal igen, syner aktier som en 
god langsigtet investering. Realkreditrenten er lav, men meget tyder på, at inflationen  
forbliver lav i flere år, fordi der er så stor overkapacitet – både personelt (stor arbejdsløs-
hed) og i produktionsapparatet. Lånerenten i den korte ende forbliver af samme årsag lav 
i hele 2010 – måske ind i 2011.

resultatet af verdenshistoriens største økonomiske eksperiment? 
Vi kender stadig ikke udfaldet af verdenshistoriens største økonomiske eksperiment, der-
for bliver den store joker for 2010 den økonomiske omstilling fra en verden drevet af 
enorme statsunderskud og pengeudpumpninger fra nationalbankerne til en efterspørgsel 
skabt af almindelige sunde investeringer og et normalt forbrugsmønster. Men der  
hersker i min optik ikke tvivl om, at hvis tristessen igen måtte ramme finansmarkederne, 
så vil såvel politikere som nationalbanker forlænge støtten. For en uddybning af vores 
synspunkter og strategi vil jeg henvise til Søren Astrups artikel ”Ti bud på 2010” side 4.

Tak for tilliden
Efter et rent annus horribilis i 2008, vil jeg sige tak for tilliden til de aktionærer, der har 
holdt fast i deres investeringer. Der er i løbet af året ca. 5% af vores aktionærer, der har 
valgt at sælge deres aktier, mange pga. usikkerhed om skatteforhold, som heldigvis nu er 
faldet på plads.

Med ønsket om et godt nytår for alle vores aktionærer.

2009: Verden blev normal igen Formuemagasin
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Vi vil igen i år rette fokus på, hvordan  
vi her i huset som investorer ser verden  
og de muligheder, der byder sig for at  
lægge en fornuftig investeringsstrategi  
i starten af 2010
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Traditionen tro vover vi endnu engang pelsen med 10 bud  
på finansmarkederne anno 2010.
 

aF Søren aStrup, DIrektør, FormueForvaltnIng, FormuepleJe a/S

Som i eventyret om Guldlok, der til sidst finder stolen, der hverken er 
stor eller for lille, grøden, der hverken er for varm eller for kold og sen-
gen, som endelig er lige tilpas, og hvor man ligger rigtig rart, så befin-
der verdensøkonomien sig i 2010 igen i et såkaldt ”guldlok-scenario”. 
Alt er nemlig ”lige tilpas” og lagt tilrette til, at det bliver rigtig rart at 
være aktie- og obligationsejer:

• Renterne er historisk lave
• Inflationen er stendød
•  politikerne stimulerer økonomien så efterspørgslen er til stede, hvad 

enten den er privat eller offentlig

Alt i alt et supergodt klima for aktieinvesteringer og ganske fornuftigt for 
obligationer. Men 2010 byder også på en række udfordringer, der kan 
stikke en kæp i hjulet på den ellers meget gunstige situation. 
    Verdensøkonomien befinder sig fortsat i helt ukendt territorium, idet 
der aldrig før i historien er blevet pumpet så mange penge ud i økono-
mierne. De rekordstore finanspolitiske hjælpepakker skal før eller siden 
ophøre, og fokus rettes mod en nu rekordstor statsgæld mange steder. 
Tilsvarende kan den ”globale nulrentepolitik” ikke fortsætte i en uende-
lighed, da nye bobler allerede lurer i horisonten, og inflationsfrygten hur-
tigt kan komme snigende. Kombineres dette med den stadig ret svage 
vækst i de største vestlige økonomier, har vi fortsat et ”Guldlokscenario” 
ved indgangen til 2010. Men da farerne lurer lige om hjørnet, tør vi kun 
kalde det et ”guldlok-scenario med lille g”. 
     Med det in mente bliver 2010 sandsynligvis udfordrende for investo-
rerne, da mange elementer, som appelerer til både grådighed og frygt, 
er tilstede i rigelige mængder. Med udgangspunkt i en sædvanligvis  
ydmyg holdning til egne evner udi spådommens ”ædle” kunst, vil jeg 
igen i år rette fokus på, hvordan vi her i huset som investorer ser verden 
og de muligheder, der byder sig for at lægge en fornuftig investerings-
strategi i starten af 2010. 

Ti bud på 2010
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global vækst over 4%

Hvor 2008 bød på vækstkollaps sidst på året, og 2009  
bød på recession, så bliver 2010 året, hvor den længste og 
dybeste afmatning og krise i nyere tid afløses af ganske høj 
global vækst. Vores forventning om en realvækst på over 4% 
er en smule mere optimistisk end konsensus. Årsagen er, at 
vi er mere optimistiske end konsensus mht. væksten i ”emer-
ging markets” og særligt de såkaldte BRIC-lande. Vi forven-
ter derimod ikke, at væksten i hverken Europa, japan eller 
USA bliver egentlig prangende, men selvfølgelig væsentlig 
højere end i 2009.

Dekobling i kina – et faktum 

I 2010 vil den globale efterspørgsel igen rette sig til gavn for 
virksomhedernes indtjening. Samtidig vil vi dog endelig få 
bevis for, at efterpørgslen fra de nye forbrugere i Asien nu  
er så stærk, at regionen i sig selv kan vokse uafhængigt af 
udviklingen i ”vesten”. Med en købedygtig middelklasse på 
ca. 250 mio. mennesker er Kina i dag mere og andet end 
”verdens værksted”, som kun kunne eksistere, når den ame-
rikanske forbruger tog et lån i huset og svingede kreditkortet. 
Buddet lyder derfor, at Kinas ”dekobling” fra de vestlige øko-
nomier vil blive cementeret i 2010, hvilket i særlig grad 
kommer til udtryk i forbrugsvæksten.

når dette er sagt, er vi naturligvis opmærksomme på, at  
indkomsten pr. person i Kina kun er 1/10 sammenlignet  
med USA’s, og at det private forbrug i USA på ca. 10.000 
mia. USD, modsvares af et privat forbrug i Kina på ca. 1.500 
mia. USD.

inflationen er død – helt død

Der foregår til tider en livlig debat på markederne om, hvor-
vidt vi kan forvente inflation eller deflation i 2010. Selvom 
forbrugerpriserne sandsynligvis vil stige i 2010 med afsæt i 
stigende råvarepriser, så mener vi ikke, at inflation bliver et 
problem. Den primære årsag er, at der stadig er masser af  
ledig kapacitet bl.a. på arbejdsmarkedet. Dvs. massive løn-
stigninger, som følge af det pæne vækstscenario, er ikke lige 
om hjørnet. 

Sidste års frygtede deflationsscenario, som visse pessimi-
ster blandt økonomer stadig mener skal udfolde sig i 2010, 
mener vi også, man kommer til at kigge længe efter i vej-
viseren. I vores optik er det ganske lidt sandsynligt, at de 
kraftige stimuli via penge- og finanspolitik ikke trækker  
verdensøkonomien op af hængedyndet i 2010. Der kommer 
altså hverken deflation eller massiv inflation i 2010. netop 
fordi pengepolitikken i 2009 har været historisk ekspansiv, 
vil markederne dog sandsynligvis blive skræmt af inflations-
frygt, men for 2010 bliver inflationen ikke et problem.    

1

2

3

real BnP-vækstforventninger

2008 2009 
konsensus*

2010
Formuepleje

2010 
konsensus*

Europa 0,8% -3,6% 1,4% 1,3%

USA 0,4% -2,4% 2,5% 2,6%

japan -0,7% -5,7% 1,6% 1,5%

Kina 9,0% 8,2% 10,0% 9,0%

Indien 6,7% 6,1% 8,0% 7,6%

BRIC 7,6% 4,7% 8,2% 7,6%

Udviklede 
økonomier

0,6% -3,1% 2,1% 2,1%

Verden 2,7% -0,9% 4,1% 3,8%

*Consensus economics nov. 2009, economist 04 nov. 2009

Hjemlig efterspørgsel – forventninger (realvækst)

   2008 2009 (f) 2010 (f) 2011 (f) 

USA -0,7% -3,4% 2,1% 1,9%

japan -0,9% -3,4% 1,0% 1,2%

Euroland 0,6% -3,0% 1,0% 1,2%

UK 0,1% -5,3% 1,1% 2,6%

Kina 9,0% 13,1% 12,4% 9,9%

Indien 6,4% 6,7% 8,5% 9,9%

BRICs 8,3% 7,6% 9,9% 9,3%

Udviklede 
økonomier

0,2% -3,2% 1,9% 1,9%

World 2,6% -0,2% 4,3% 4,2%

kilde: goldmann Sachs
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korte renter op 
– og lange renter op

Det store samtaleemne på rentemarkederne i starten af 
2010 bliver om exit-strategier – dvs. om hvordan og hvornår 
det forventes, at centralbankerne verden over vil trække  
likviditet tilbage og sætte renterne op. Hele verdens øjne ret-
tes i denne sammenhæng mod USA og for vores vedkom-
mende også mod ECB i Frankfurt. Med 100% sikkerhed 
synes flex-lånsfesten for boligejerne at være ovre med 2010. 
Vores holdning er, at disse exit-strategier – som allerede er 
begyndt så småt – vil strække sig over lang tid. Det skyldes 
først og fremmest, at centralbankerne i både USA og Europa 
for alt i verden vil undgå at kvæle et opsving, før det endnu 
er kommet ordentligt i gang. Skulle der ske det, at økono-
mierne igen taber fart, fordi renterne sættes for hurtigt op, er 
det samtidig svært at se, hvordan nationalstaterne skal få 
råd til at fortsætte med at pumpe penge ud i økonomierne. 

Derfor forventer vi, at ”alle” – centralbankdirektører såvel 
som politikere – hellere vil stimulere økonomierne for meget 
end for lidt. og derfor skal vi et godt stykke hen i 2010, før 
vi for alvor ser rentestigninger og tilbagetrækning af likvidi-
tet i Europa og USA. Uanset hvor lang tid der måtte gå,  
lyder buddet på, at de korte renter skal stige i 2010 i såvel 
EU som i USA. pilen for den toneangivende 10-årige rente 
peger ligeledes op i både EU og USA – men ikke dramatisk. 
Vi forventer også, at centralbankerne i eksempelvis Kina al-
lerede i starten af året vil træde på bremsen, ligesom det er 

overvejende sandsynligt, at ECB vil træde på rentebremsen 
før FED. Dette skyldes primært, at ECB’s mandat er for-
holdsvist snævert – nemlig det at være ”panisk angst” for in-
flation (og inflationsforventninger).  

Den amerikanske centralbanks fornemste opgave – ud-
over at sikre et bankvæsen som fungerer, er naturligvis også 
at sikre prisstabilitet. Samtidig holder FED også et vågent 
øje med væksten og arbejdsløsheden. når og hvis udviklin-
gen i den globale økonomi for alvor begynder at påvirke disse 
variable, vil den amerikanske centralbank agere – og sikkert 
agere meget hurtigt. Vi forventer blot, at det bliver efter, at 
ECB har trykket på renteknappen. 

statsobligationer 
får det svært

Som led i den globale ”redningsaktion” har stort set samtlige 
nationalstater pumpet penge ud til hjælpepakker i et hidtil 
uset omfang i verdenshistorien. Finansieringen af mange af 
disse hjælpepakker er sket ved at forøge statsgælden her og 
nu gennem udstedelse af statsobligationer. Udbuddet af 
statsobligationer, særligt fra USA og mange europæiske 
lande, har således været ganske stort i 2009 og vil også 
være det i 2010. I sig selv vil det presse priserne og gøre det 
svært for statsobligationer at performe som aktivklasse. 
Kombineres dette med vores forventninger om stigende  

4

5

>>

set med vores briller er det den bedre 
end forventede amerikanske vækst, der 
skal drive dollaren op. når markederne indser 
at vækstbilledet i usa ser fornuftigt ud, 
vil man også sætte fokus på, at de korte 
renter i usa hurtigt kan stige. 
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De fleste af de gode nyheder 
om det globale opsving er 
allerede priset ind i råvarerne.

renter i 2010, er der umiddelbart ikke meget at komme  
efter. Som obligationsinvestor er der i vores optik to helt 
klare alternativer, som vil gøre det bedre i 2010. 

Det første alternativ er: Virksomhedsobligationer. 
Kan man som investor leve med at påtage sig kreditrisiko, 
mener vi klart, at man i 2010 bliver belønnet for dette via 
virksomhedsobligationer, da vi forventer, at rentespændet i 
forhold til statsobligationer bliver indsnævret yderligere. Ud-
fordringen bliver igen, hvordan de enkelte virksomhedsobliga-
tioner vil klare den modvind som vores forventede stigende 
renteniveau vil give i 2010. Ved årets indgang er der mest 
værdi (i forhold til risikoen) inden for sektorerne energi og  
finans, hvor der kun bør fokuseres på Investment Grade  
(rating over BBB hos Standard & poor’s).

Det andet og absolut bedste alternativ er: 
Danske realkreditobligationer.
Den virkelig gode performance fra 2009 overtrumfes næppe, 
men 2010 bliver igen et godt år for investorerne i de danske 
realkreditobligationer. Realerne leverer fortsat et fornuftigt 
merafkast i forhold til statsobligationer, og vores vurdering 
er, at der med forlængelsen af ”realkreditpakken” fra efter-
året 2008 er en implicit statsgaranti på obligationerne og 
dermed ”ingen” kreditrisiko. Dansk realkredit skal dermed 
nok klare sig fornuftigt i vores hovedscenario med moderat 
stigende toneangivende renter. 

Dollaren stiger 

USD er blandt en række iagttagere dømt fuldstændig ude, 
og debatten har indimellem haft karakter af, om USD nu 
skulle falde til 3,50 eller 4 kroner. og selvfølgelig kan man 
argumentere for, at USD skal falde kraftigt, hvis man kun 
vælger at betragte udvalgte parametre som betalingsbalance-
underskud og hastigheden, hvormed seddelpressen har kørt 
i 2009.

Det gør vi ikke kun, og derfor lyder vores bud, at USD 
kommer til at stige i 2010. på kortere sigt vil USD sandsyn-
ligvis falde lidt tilbage, men ikke lavere end ca. 4,80 kr. Ved 
årets udgang vurderer vi, at det mest sandsynlige er, at USD 
mindst ligger i omegnen af 5,50. 

Set med vores briller, er det den bedre end forventede 
amerikanske vækst, der skal drive USD op. når markederne 
indser at vækstbilledet i USA ser fornuftigt ud, vil man også 
sætte fokus på, at de korte renter i USA hurtigt kan stige. 
Dette vil være temaet for USD, overfor EUR og DKK i 2010. 
At denne USD-styrkelse sagtens kan gå hånd i hånd med en 
USD, der svækkes overfor bl.a. den kinesiske valuta (CnY), 
er der ingen hindring for. 

guldprisen falder 

De meget cykliske råvarer, og i særlig grad guld, vil ikke gen-
tage den gode performance fra 2009. De fleste af de gode 
nyheder om det globale opsving er allerede priset ind i råva-
rerne. priserne på eksempelvis olie og aluminium synes nu 
allerede for højt oppe, når vi sammenligner med hvad efter-
spørgslen umiddelbart skulle tilsige. 

Betragtes prisudviklingen på guld, virker det mest af alt 
som momentumdrevet spekulation. Selvom der er usikker-
hed omkring vækstbilledet, er det i vores optik umuligt at 
forklare prisudviklingen udelukkende med stigende risiko-
aversion, faldende USD eller inflationsforventninger.

Skal der foretages råvareinvesteringer i 2010, bør det 
være via energi og/eller visse industrielle metaller (såsom 
nikkel, kobber, zink, bly etc.). Endelig bør man rette fokus 
mod de ”bløde” råvarer indenfor landbrugs- og fødevareindu-
strien, som tenderer til at klare sig godt i en økonomisk  
stabiliseringsfase, som 2010 tegner til at blive. 

aktieafkast minimum 
10-15% i 2010 

Kursbevægelserne på aktiemarkederne de seneste 2 år har 
været usædvanlige. Fra toppen i oktober 2007 til lavpunktet 
i marts 2009 faldt globale aktier næsten 60%. Fra marts 
2009 er de igen steget med ca. 70%. For helåret 2009 teg-
ner det til, at afkastet på globale aktier bliver i omegnen af 
30%. I enhver henseende nogle helt ekstraordinære udsving, 
som også har resulteret i ekstreme udsving i risikoappetit og 
prisfastsættelse. I 2010 kommer der lidt mere ”orden” i tin-
gene. Her vil fokus igen rette sig mod indtjeningen i virksom-
hederne – som nok skal vokse fint i 2010. 

Inden vi når dertil, er det måske værd at hæfte sig ved,  
at ved indgangen til det nye år, kan vi ikke sige at ”aktier er 
billige”. omvendt er det tilsvarende svært at argumentere 
for, at de er ”dyre”. Med andre ord er aktier nogenlunde fair 
prisfastsat, når vi betragter det samlede billede. Betragter vi  
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vores forventninger til væksten i virksomhedernes indtje-
ning, ser prisfastsættelsen derimod ganske fornuftig ud. Kig-
ger vi på europæiske aktier, forventer vi en indtjeningsvækst 
på ca. 30% og ca. 35% for USA. 

For Europa betyder det eksempelvis en p/E (pris/indtje-
ning) i 2010 i underkanten af 12, og tilsvarende i USA. Bl.a. 
derfor bliver 2010 et rigtigt godt aktieår, men med et afkast 
betydeligt lavere end 2009. Vores bedste gæt er et aktie-
afkast på minimum 10 - 15% for globale aktier.    

Danske aktier 
underperformer 

Med afkast pænt over 30% har danske aktier klaret sig sær-
deles flot indtil videre i 2009. For 2010 lyder buddet herfra, 
at danske aktier vil underperforme de brede aktieindeks fra 
USA og Europa. Dette skyldes primært, at det danske aktie-
marked ligger i den dyre ende, når der sammenlignes med 
kollegerne på mange øvrige markeder. Dermed ikke sagt, at 
der ikke kan findes aktier med god værdi i Danmark. Sagen 
er blot, at der kan findes endnu flere andre steder.   

Skal vi pege på et par danske aktier med attraktiv value-
ring finder nogle stykker alligevel vej til vores porteføljer ved 
indgangen af året: 

•  a.P. møller-mærsk, som via sit ”cost-leadership” inden for 
containerdelen vil nyde godt af, at verdenshandlen blot 
kommer ind i en normal gænge igen. Samtidig genererer 
olie- og gasdelen et godt cash-flow med afsæt i ganske 
høje oliepriser.

•  Flsmidth, som med sin fleksible omkostningsstruktur har 
vist at kunne tilpasse virksomheden hurtigere end mange 
andre. FLS vil i særlig grad nyde godt at væksten i Emer-
ging Markets.

•  Vestas vil ikke være blandt de første til at mærke et egent-
ligt opsving i verdensøkonomien. Derimod vil selskabet i 
den grad lukrere på sin førende markedsposition og den 

massive fokus, der p.t. er på energiuafhængighed og Co2-
nedbringelse.

Betragter vi aktiemarkederne i de store geografiske blokke, 
er der særdeles meget at komme efter i både USA og Europa, 
men vi forventer dog, at Emerging markets, målt ved MSCI 
Emerging Markets–indeks, som helhed outperformer både 
MSCI Europe og S&p500. Blandt argumenterne er, at  
egenkapitalforrentningen i gennemsnit er størst i Emerging 
Markets, og dertil er værdifastsættelsen en smule lavere. 

Derimod forventer vi, at det japanske aktiemarked netop 
vil opleve ”japanske tilstande” og således underperforme 
verdens øvrige store markeder. japanske virksomheder kæm-
per stadig med en økonomi i deflation, og den kraftigt styr-
kede jpY vil i 2010 sætte sine negative spor på virksom-
hedernes bundlinje. Læg dertil en meget lav egenkapital-
forrentning, og billedet bliver blot endnu mere dystert.  

Value vinder!

Selvom vi er positive på afkastudviklingen på aktiemarke-
derne, vil det i 2010 ikke være de samme faktorer, som dri-
ver aktiemarkedet som i 2009. Fokus de seneste 12 måne-
der på aktiemarkederne har været at genoprette tilliden til 
økonomien og de finansielle institutioner. Det betød, at cyk-
liske aktier og vækstselskaber, som man frygtede ville gå 
konkurs, havde særdeles kronede dage efter vendingen i 
marts. 2010 bliver året, hvor de ”kedelige” aktier dominerer. 
og her vil ”kedelig” være synonym med egenskaber som 
bl.a. stabil indtjenings- og udbyttevækst, sunde balancer 
med relativ lav gearing. Den type aktier finder man flest af 
blandt de såkaldte value-aktier, som klarede sig godt i 2009, 
men langt fra ligeså godt som vækstaktierne. 

Derfor lyder buddet også, at value-aktier som gruppe vil 
outperforme vækstaktier i 2010, målt henholdsvis MSCI 
globale aktieindeks for value og vækst.  

9
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De ti bud fra 2009 – sådan gik det

1)  længste recession siden 1929 (korrekt)
  ”I Eurozonen, UK og Japan er billedet tilsvarende 

dystert med kraftig tilbagegang, mens eneste lys-
punkt i forhold til ikke at realisere egentlig negativ 
vækst i 1. og 2. kvartal 2009 er Emerging Mar-
kets, som dog vil vokse langt under trendvækst.” 

 
 Hvor trist end budskabet var, fik jeg desværre ret. 

2) Deflation og japanske tilstande – nej! (korrekt)
  Selvom der blandt pessimisterne stadig tales om  

deflationscenarier for verdensøkonomien, materi -
a liserede det sig langt fra i 2009.

3) stigende renter i usa (korrekt)
  Den toneangivende 10-årige rente steg fra 2,25% 

til ca. 3,40%. Tilsvarende steg den tyske ditto fra 
2,95% til ca. 3,15%, mens den danske faldt fra 
4,90% til ca. 3,50% Mod forventning rørte den 
amerikanske centralbank overhovedet ikke ved 
renten på 0-0,25%, mens den europæiske cen-
tralbank som forventet satte renten ned fra 2,5% 
til 1%. Tilsvarende satte den danske nationalbank 
styringsrenten ned fra 3,75 til 1,20% og indsnæv-
rede dermed spændet til de Eurolandene kraftigt.

 
4)  Danskerne stemmer ”ja” til euroen (Forkert)
  Danskerne kom aldrig seriøst til at diskutere EU- 

forbehold i 2009 – og slet ikke euroen. Forklarin-
ger er der mange af, men en hurtig normalisering 
af kronemarkedet kombineret med chefskifte i  
regeringen, klimatopmøde og vedvarende usikker-
hed i meningsmålinger om udfaldet af afstemning 
har nok medvirket. 

5) Dansk realkredit bliver et hit (korrekt)
  ”I enhver danskers portefølje bør der i 2009 ligge 

en meget stor del danske realkreditobligationer. 

 1)  Enten får vi et ekstraordinært rentefald med 
”normalisering” af rentespændet til euro-lan-
dene. Dermed ”får” obligationsinvestoren ekstra 
5-7 kurspoint, eller

 2)  Den nuværende højere danske rente fastholdes 
og obligationsinvestoren får et vedvarende højt 
renteafkast i hele 2009”

  Målt ved nykredits Realkreditindeks steg danske 
realkreditobligationer med knap 8% - det højeste 
afkast siden 2001. Med de ekstraordinære rente-
nedsættelser fra den danske nationalbank var det 
mest punkt 1), der drev afkastet. 

6) Tocifret positivt aktieafkast i 2009 (korrekt)
  ”Da valueringen i mange tilfælde er på de laveste 

niveuer set i mere end 50 år, bør det sagtens 
kunne gå hånd i hånd med tilbagegang i virksom-
heders indtjening.”

   Holdbarheden af dette bud blev i den grad testet i 
årets første måneder. Den 9. marts 2009 havde 
globale aktier tabt 17,5% fra årets begyndelse. Til 
dato har globale aktier leveret et afkast på knap 
22% fra årets start. 

7) ”gældfri” selskaber bliver vinderne ” 
 (delvist korrekt)
  ”Vinderstrategien” er (red.) at holde et skarpt fokus 

på selskaber med en lav finansiel gearing – dvs. 
selskaber, som ikke er stærkt afhængige af en 
hårdt ramt finanssektor. Skulle vi pege på nogle 
danske aktier, som må formodes at skille sig posi-
tivt ud i 2009 kunne det være FLSmidth, Novo 
Nordisk og Vestas. ”

  Da først markederne vendte i marts, var det de 
hårdest ramte aktier, der steg mest. Med få und-
tagelser var det derfor ”lavkvalitet”, som steg mest 
i 2009. Blandt de danske C20-aktier steg FLS 
med ca. 95%, novo nordisk med ca. 32% og 
Vestas med ”kun” ca. 15%.   

8) us-dollar viser styrke (Forkert)
  USD startede året i 5,33 DKK og sluttede i 5,12 

DKK. Et fald på 3,9%

9) olieprisen stiger mindst 25% (korrekt)
  Ved årets start kostede en tønde olie knap 46 

USD /tønde. prisen er nu ca. 75 USD. En stigning 
på 63%

10) uroen vil lægge sig (korrekt)
  ”… det må samtidig også være ganske usand- 

synligt, at ”gratis” penge fra centralbankerne, ver-
denshistoriens største regeringsudpumpning af 
penge og ”aktivitetsprogrammer” ikke før eller si-
den får en positiv effekt i genskabelse af tilliden til 
de finansielle markeder.”

  Uroen målt ved diverse volatiliteter lagde sig.  
Eksempelvis faldt til anerkendte volatilitetsindeks, 
VIX, fra 40 til 23. 

Det er svært at spå – især om fremtiden
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Formue nyt

Formueplejeselskaberne skiftede i 
2009 skattestatus fra almindelige  
selskabsskattepligtige aktieselskaber 
til skattefrie investeringsselskaber.  
Beskatningen overgår i stedet til  
aktionærerne. 

Da selskaberne ikke længere beta-
ler skat, må afkastet alt andet lige  
forventes at blive højere, hvorfor de 
seks børsnoterede Formuepleje-
selskaber, der har opstillet absolutte 
afkastmål, opjusterer disse. Afkast-
målene er opgjort som det forven-
tede gennemsnitlige afkast på 5-års 

perioder. Det skal understreges, at 
afkast målene ikke er udtryk for  
garantier.                                      kh

Med den nye hjemmeside fuldender 
vi implementeringen af Formueplejes 
nye visuelle identitet, der inddrager 
farver fra vores hovedsæde i Århus. 
Samtidig er administrationssystemet 
til hjemmesiden blevet opgraderet.
Bag den den nye visuelle identitet 
står Formueplejes egen grafiske de-
signer, Hanne Skov, som har fundet 
inspiration i de helt nære omgivelser 
på hovedkontoret i Århus, hvor bor-
deaux, orange og grå farver præger 
billedet.

- Formueplejes logo er jo som be-
kendt bordeauxrød. En farve som går 
igen i vores interiør. det samme gør 
sig gældende med den orange farve, 
som også dominerer indretningen via 
kontorstolene. Farven har jeg valgt at 
få med i vores nye design linje sam-
men med en varm lys grå fra bor-
dene, siger Hanne Skov.

- Fotos er en af mine store kæp-
heste; at finde egnede fotos som  
understøtter teksterne og spiller 
sammen med designet og farverne. 
Den bordeauxrøde farve kan nemt 
virke for tung og dominerende, den 
prøver jeg at lette med vandrette 
streger, som er en inspiration fra  
talverden med facitstreger. 

- Derudover har vi valgt en ny  
typografi (Max TF), som giver et 
mere markant skriftbillede - en mere 
moderne typografi der er inspireret af 
Eurostyle, som er brugt i vores logo, 
slutter Hanne Skov.                      kh

skattefrihed giver højere afkastmål

Det nye formuepleje.dk

FredagsFrokost

Kom og spis en frokost med Formue-
pleje og hør om vores måde at inve-
stere på. Vi vil altid gerne møde men-
nesker med interesse for investering og 
formuepleje - og indbyder til åbne fro-
kostmøder, hvor vi fortæller om vores 
investeringer, og hvor De har mulighed 
for at stille spørgsmål til os. over en let 
og uformel frokost, hvor der er rig lejlig-
hed til at stille spørgsmål, kommer vi 
omkring disse emner:

sådan investerer vi
Formuepleje investerer efter den klas-
siske porteføljeteori, der anviser den  
investering, der giver det bedste afkast 
i forhold til risikoen. Gennem snart 25 
år har vi udviklet og forfinet modellen, 
der blander obligationer og aktier i een 
investering. 

sådan rådgiver vi
Med udgangspunkt i en grundig for-
mueanalyse kommer vi omkring hele 
Deres økonomi, og kan rådgive Dem in-
divuduelt ud fra Deres risikoappetit, 
livssituation og skattemiljø. 

sådan ser vi verden
Vi giver en aktuel markedsvurdering og 
udpeger de områder, hvor vi vurderer 
der aktuelt er størst værdi at hente på 
markedet.

Frokostmøderne er en god mulighed for 
at stifte et første bekendtskab med  
Formuepleje, som kan give Dem et ind-
tryk af vores måde at tænke investering 
på. De har naturligvis også mulighed 
for at bestille en individuel konsulta-
tion umiddelbart før eller efter mødet.

Møderne afholdes første fredag I 
hver måned på vores kontorer i Århus 
og Hellerup og varer 1-1½ time. Til-
melding på formuepleje.dk.          kh
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Før nu

optimum 25% 30%

Pareto 45% 55%

merkur 55% 65%

safe 60% 70%

epikur 75% 85%

Penta 90% 100%



Carsten With Thygesen er en 
leder, der sætter ambitiøse mål 
og forfølger dem, og som er 
opmærksom på, at alle kollegerne 
er et hold, der løfter i flok
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Carsten With Thygesen er ny bestyrelsesformand i 6 børsnoterede 
Formueplejeselskaber. Hans hverdag er fyldt med beslutninger, der 
fører mod de resultater, han har sat sig for.

aktionærernes mand  

aF gItte Wenneberg, kommunIkatIonSkoorDInator, FormuepleJe a/S

Seriøsitet kendetegner Carsten With Thygesen. 
Ingen tvivl om, at her er en velovervejet mand, 
der vil udrette noget – en person, der sætter det 
lange ben forrest for at nå de resultater, han har 
sat sig for. Til dagligt er 45-årige Carsten adm. 
direktør i HedeDanmark. Her er han den øverste 
leder for virksomhedens 1.000 medarbejdere  
i Danmark og i udlandet. Et job han blev ud-
nævnt til i 2004, efter at have været koncern-
direktør i Det danske Hedeselskab siden 1997 
og inden da afdelingschef i Realkredit Danmark.
I oktober 2009 blev han valgt som bestyrelses-
formand i seks børsnoterede Formueplejesel-
skaber, og Carsten er ligeledes for nylig blevet 
valgt som næstformand i Realdania.

- Det kan umiddelbart virke som en masse  
arbejde, jeg har påtaget mig, og det er det også 
til tider. Men heldigvis er jeg så privilegeret at 
have ansvaret for nogle velfungerende virksom-
heder med meget dygtige medarbejdere, der le-
verer kvalificerede beslutningsoplæg og en stor 
indsats i hverdagen. Det gør, at jeg hele tiden 
kan prioritere min tid og fokusere på de væsent-
ligste problemstillinger. når man har en stab af 
dygtige medarbejdere, så bliver det nemmere at 
træffe gode beslutninger.

- Det er klart, at jeg bruger rigtig mange  
timer på mit arbejde. Min hverdag er fyldt med 
møder, hvor der skal træffes beslutninger. Af  
natur er jeg resultatorienteret og så kan jeg  
rigtig godt li’ at have med mennesker at gøre.

imponerende cv
At Carsten With Thygesen efterhånden er ret  
erfaren indenfor ledelse og strategi afsløres med 
et hurtigt kig i hans cv. Uddannelser som cand.
silv. (forstkandidat), HD (F), E*MBA og derud-
over executive programmer på IMD, InSEAD og 
Harvard Business School pryder papiret.

- Min interesse for investering og finansiering 
opstod for mere end 20 år siden, da jeg stude-
rede til forstkandidat. Det en uddannelse, der 
kræver, at man kan tænke strategisk, langsigtet 
og i helheder. Der er nemlig mange parametre, 
der er afgørende for hvordan eksempelvis godt 
skovbrug planlægges 100 år frem i tiden. Spe-
cielt de finansielle aspekter fangede min inte-
resse, så jeg supplerede med kurser fra CBS og 
senere med HD.

Familien får fritiden
Carsten With Thygesen er ikke typen, der beret-
ter meget om sit privatliv. Men når man lirker 
lidt, står det klart, at han er en person, for hvem 
det at være et ordentligt og ærligt menneske er 
vigtigst. 

- Det er vigtigt for mig at arbejde for virksom-
heder der driver deres forretning ansvarligt og 
ordentligt, og har et værdigrundlag, som jeg kan 
stå inde for. 

Han er bosiddende i Ry, er gift og far til tre 
børn på 10, 6 og 3 år. I den fritid, som der selv-
sagt ikke er store mængder af, prioriterer han at 
være sammen med familien.

- jeg har temmelig meget rejseaktivitet i  
perioder, så i min fritid nyder jeg meget at være 
sammen med familien. og så løber jeg en del. 
ofte når jeg kommer sent hjem fra møder, skal 
jeg helst ud med min pandelampe og ha’ noget 
frisk luft. jeg nyder at færdes i naturen og bl.a. 
derfor går jeg også på jagt, hvor man får store 
naturoplevelser sammen med andre mennesker.

- Der er ingen tvivl om, at de hverv jeg har 
påtaget mig, først og fremmest er mulige, fordi 
jeg har en fantastisk opbakning og forståelse fra 
min familie. Ellers havde det slet ikke været mu-
ligt for mig, at have et arbejde som administre-
rende direktør for en større virksomhed og en 
række bestyrelsesposter, som jeg har i dag. >>
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Hvad ser du som bestyrelsernes vigtigste opgave  
i Formueplejeselskaberne?
Det er klart bestyrelsernes vigtigste opgave at sikre investo-
rerne det bedst mulige afkast inden for de risi ko rammer, det 
enkelte Formueplejeselskab har. Vi er en aktiv med- og mod-
spiller til direktøren og formueforvalteren. Vi skal sikre, at  
interessefællesskabet er fornuftigt, og at der er den fornødne 
gennemsigtighed, som giver investorerne tryghed.

Hvordan sikrer bestyrelserne konkret aktionærernes  
interesser overfor forvalteren, Formuepleje a/s?
Vi måler løbende Formueplejes resultater og vurderer om  
honoreringen er i overensstemmelse med markedsvilkårene. 
Vi har også sikret, at der flere gange årligt gennemføres uan-
meldte eftersyn af revisor. og så giver vi generelt et kon-
struktivt modspil til direktionen.

Hvad gør bestyrelsen helt konkret for at sikre,  
at kursfaldene fra 2008 ikke gentager sig?
Vi har reduceret risikoen i de Formueplejeselskaber, der  
anvender lånekapital ved at sænke andelen af vores finansie-
ring i schweizerfranc. og så vurderer vi løbende omhygge-
ligt, hvor stor en del af kapitalen, der skal investeres i aktier. 
Vi er herunder generelt forsigtige med finansaktier. 

Hvordan oplevede du finanskrisens rasen  
– set fra bestyrelserne?
Formuepleje, men også bestyrelserne, undervurderede des-
værre krisens omfang og dybde. Men da vi blev ramt af den
finansielle tsunami, formåede vi som bestyrelse at holde fast 
i den nødvendige risikostyring. og Formuepleje formåede at 
agere professionelt taktisk og operationelt i et utroligt svært 
marked. Det er en indsats som er blevet anerkendt af vores 
bankforbindelser, som vi har fastholdt samarbejdet med.

Du er bestyrelsesformand i 6 af 7 børsnoterede  
Formueplejeselskaber. er du også selv investor i alle  
selskaberne?
ja, jeg er selv investor i alle børsnoterede Formuepleje-
selskaber, og fordelingen af mine aktier afspejler min risiko-
profil. jeg er investor, fordi jeg mener, at Formueplejesel-
skaberne giver mulighed for et attraktivt afkast i forhold til 
risikoen og omkostningerne. og så fordi jeg ikke selv har  
tid til at bøvle med at foretage de nødvendige taktiske og 
operationelle omlægninger. Derudover mener jeg principielt, 
det er sundt, at en bestyrelsesformand deler interessefælles-
skab med selskabets øvrige aktionærer.

om bestyrelsesarbejdet 
i Formueplejeselskaberne
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Carsten With Thygesen
Carsten er 45 år, bor i Ry med sin hustru Bente. Sammen har 
de tre børn på 10, 6 og 3 år. Har siden 2004 været adm.  
direktør i HedeDanmark a/s.

HedeDanmark er Danmarks største virksomhed inden for 
skovbruget og det åbne landskab og en landets førende  
virksomhed inden for anlæg, pleje og renhold af offentlige  
og private, bynære grønne områder. Internationalt er Hede-
Danmark til stede i Asien, Mellemøsten og Europa. Tidligere 
var han koncern direktør i Det danske Hedeselskab og afde-
lingschef i Realkredit Danmark

Bestyrelsesformand i:
Formuepleje optimum A/S
Formuepleje pareto A/S
Formuepleje Safe A/S
Formuepleje Epikur A/S
Formuepleje penta A/S
Formuepleje LimiTTellus A/S

næstformand i Realdania



Ændringer i bestyrelserne

jørn nielsen er ny bestyrelsesformand i Formuepleje  
Merkur. jørn er 60 år og har mere end 30 års erfaring med 
investering og finansiering. Herunder praktisk håndtering 
af relevante finansielle instrumenter. Kendskabet/erfarin-
gerne stammer fra stillinger som råd giver hos jyske Bank 
(ansat i 19 år), porteføljeansvar i større virksomhed, selv-
stændig virksomhed med servicering af pengeinstitut, pro-
jektchef med ansvar for adskillige større indkøbs-, finan-
sierings- og salgsopgaver i relation til fast ejendom.

Bestyrelsesformand i Formuepleje Merkur 

Bestyrelsesmedlem i:
Formuepleje Optimum
Formuepleje Pareto
Formuepleje Penta
Formuepleje Merkur
Formuepleje LimiTTellus

Børge obel er nyt bestyrelsesmedlem i 6 Formuepleje-
selskaber. Børge er 60 år og uddannet cand.scient.oecon. 
Børge obel har sit professionelle virke indenfor Manage-
ment Science - dels igennem en årrække som professor på 
odense Universitet og dels siden 2004 som dekan for 
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Han har igennem 
årene været med i en lang række udvalg indenfor bl.a.  
undervisningsområdet. Han har desuden igennem de  
seneste 20 år været medlem af en række bestyrelser  
– bl.a. Bankinvest og Albani Bryggerierne.

Bestyrelsesmedlem i:
Formuepleje Optimum
Formuepleje Pareto
Formuepleje Safe
Formuepleje Epikur
Formuepleje Penta
Formuepleje LimiTTellus
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BesTyrelsesFormanD Jørn nielsen

BesTyrelsesmeDlem Børge oBel



aF Søren aStrup, DIrektør, FormueForvaltnIng, FormuepleJe a/S

Markedsuroen over gældssætningen i Dubai  
og Grækenland i løbet af 4. kvartal 2009 er  
eksempler på, at den tillid til markederne, som 
gradvist er bygget op i løbet af 2009, hurtigt 
kan blive afløst af frygt og aktiekursfald. Vores 
vurdering er, at 2010 vil være præget af den 
samme form for ”humørsvingninger” på marke-
derne. økonomierne, virksomhederne og de  
finansielle markeder vil i 2010 stadig restituere 
sig ovenpå den værste afmatning i nyere ver-
denshistorie. Bl.a. derfor peger pilen fortsat  
op for aktiemarkederne, men det bliver ikke 
uden tilbageslag undervejs – præcis som i  
4. kvartal 2009.      

Selvom uroen og tvivlen var tilstede i kvarta-
let kunne de globale aktier igen mønstre pæne 
stigninger på ca. 6%. Dette var primært resul-
tatet af en stadig større tiltro til, at virksom-
hederne igen vil kunne levere en fornuftig tocif-
ret indtjeningsvækst. Tilsvarende blev kvartalet 
en positiv oplevelse for ejerne af danske real-
kreditobligationer, på trods af, at den tonean-
givende 10-årige danske rente steg en smule 
(0,15%-point). på valutamarkederne var kvarta-
let forholdsvis roligt, men dog præget af en styr-
kelse af både USD og CHF.   

Alle Formueplejeselskaberne nød godt af mar-
kedsudviklingen i kvartalet. Særligt i perioderne 
med uro viste selskaberne med både aktier,  
obligationer og lånefinansiering stor stabilitet. 
Dette viser, at når markederne fungerer normalt 

og ikke er brudt sammen er det svært at finde et 
stærkere investeringskoncept end tangentporte-
føljeteorien – også ved uro og aktiekursfald.    

For hele 2009 ser afkastudviklingen også 
fornuftig ud, fordelt med afkast mellem 14,5% 
i optimum til 58,5% i Safe. Afkastene for 2009 
i de fleste selskaber ville dog have været  
væsentlig større, såfremt selskaberne ikke 
havde ændret skattestatus. Fremadrettet er den 
nyvundne skattefrihed dog en ubetinget fordel 
for alle selskaberne. 

gode muligheder i 2010
Som vi tidligere har beskrevet, har verdensøko-
nomien aldrig før i historien set så lave renter 
som nu og så mange finanspolitiske hjælpepak-
ker. Alt sammen noget, som egentlig har skabt 
et rigtig godt investeringsklima – se også artik-
len ”Ti bud på 2010” på side 4.

Et eksempel på ”det gode klima” er de meget 
lave korte renter ift. de lange renter – også kal-
det en stejl rentestruktur. I Formuepleje-regi er 
det en klar fordel med en stejl rentestruktur for 
de selskaber, som investerer i obligationer - uan-
set om det er finansieret af egenkapital (ingen 
gearing) eller i en kombination med lånekapital. 
Denne ”rentemotor” kører ganske stærkt lige nu, 
som det også fremgår af artiklen side 22. 

Bis advarer mod grådighed
I modsætning til den måde selv de mest gearede 
Formueplejeselskaber agerer på, findes der des-
uden lige nu en lang række investeringsmulighe-
der, hvor den rigelige likviditet i banksystemet 
og de rekordlave renter sandsynligvis bruges til 
overdreven risikotagning. Det er vurderingen fra 
Bank of International Settlements i Basel (BIS) – 
også kaldet centralbankernes centralbank. BIS 
advarer nu direkte mod overdreven risikotagning 

Valutabevægelser seneste kvartal seneste år

CHF 2,3% 0,7%

usD 2,2% -2,4%

JPy -1,5% -4,9%

Terra incognita 
– det ukendte land

redningen af det finansielle system synes sikret med udgangen af 2009, 
hvor både både aktier og obligationer leverede flotte afkast. usikkerheden 
om økonomiernes sundhedstilstand er dog stadig stor og frygt for kursfald 
kan hurtigt blusse op.  
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som følge af den rigelige likviditet og kræver kontrol og over-
blik, således at situationen med alt for højt gearede banker 
og hedgefonde ikke kan gentage sig. 

Det ukendte land
Ud over bekymringen for overdreven risikotagning og skabel-
sen af nye bobler vil det store spørgsmål i starten af 2010 
blive, om verdensøkonomien kan klare sig uden de ekstremt 
lave renter og de massive finanspolitiske hjælpepakker?

For blot at nævne et par eksempler har centralbanken i 
USA annonceret, at opkøbet af amerikanske realkreditobli-
gationer vil ophøre i løbet af 1. kvartal, ligesom regeringens 
hjælpepakke på knap 790 mia. USD ebber ud. 

•  Men hvad hvis stimuliene ikke er nok til at økonomien kan 
klare sig uden? 

• Vil der være råd til flere stimuli? 

• Er der råd til at lade være med at stimulere økonomierne?

Ingen tvivl om at økonomierne centralbankdirektører, politi-
kere og ikke mindst markedsaktørerne befinder sig i ”terra in-
cognita” – det ukendte land - hvor der hersker usikkerhed, 
ukendte faktorer og potentielt nye ricisi i forhold til at få øko-
nomierne på ret køl igen.  

Som jeg dog tidligere har skrevet, er det vores klare vur-
dering, at alle disse meget ekspansive tiltag før eller siden vil 
virke efter hensigten. Det viser erfaringen og den økonomi-
ske teori, som centralbankdirektører og finansministre læner 
sig op ad. Derfor er vores hovedscenario for 2010 også gan-
ske positivt og vi tror på, at den amerikanske centralbank-
direktør Ben Bernanke & Co. med erfaring og lærebøgerne i 
hånden godt kan navigere fornuftigt. For uanset om det er 
ukendt land, hav eller økonomi gælder det gamle citat:
”Den som handler uden teori, er som kaptajnen, der står til 
søs uden søkort og kompas.” (Leonardo da Vinci, 1452-
1519).

på de følgende sider kan De læse om de væsentlige por-
teføljeændringer vi har foretaget i 4. kvartal, samt argumen-
terne for vort syn på aktie-, obligations- og valutamarke-
derne ved indgangen til det nye år.

Optimum

Pareto

Safe

Safe VSO

Epikur

Penta

Globale aktier DKK

Danske realkreditobligationer

Kilde: Formuepleje og Bloomberg

Merkur

LimiTTellus

Fokus*

3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST1

20%10%0% 30% 40% 50% 60%

Seneste kvartalSeneste 12 mdr.

*  Fokus’ afkast siden start i maj 2009
 Alle Formueplejeselskaberne er blevet skattefrie som følge af ny lovgivning. Som konsekvens heraf  
 har selskaberne måtte afskrive akkumulerede skattemæssige underskud, hvilket har påvirket indre  
 værdier og dermed ovenstående afkast negativt. Se mere på www.formuepleje.dk
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aF StepHen rammer, aktIeStrateg, FormuepleJe a/S

Der kan argumenteres for, at opsvinget denne 
gang hviler på et mere skrøbeligt grundlag på 
grund af Kinas rolle som eneste store motor og 
ikke mindst den fortsat høje arbejdsløshed, den 
lave kapacitetsudnyttelse og den høje gældsæt-
ning i Vesten. Derfor er det næppe sandsynligt 
med store rentestigninger i den nærmeste frem-
tid, hvilket kan bære aktiemarkedet længere frem 
end normalt. Vi ser ingen tegn på inflation her og 
nu – og med store politiske hjælpepakker i ryggen 
(som vil blive påbegyndt udfaset i 2010) og et 
banksystem, som nu er stabiliseret, forventer  
vi, at 2010 også vil byde på tocifrede afkast  
på aktiemarkedet (se artiklen Ti bud på 2010  
på side 4). 

afkast på 28% i 2009  
på en verdensportefølje
MSCI World (verdensmarkedet) gav et afkast på 
knap 28% sidste år (se figur 1). Det var således 
langt fra nok til at kompensere for det rekordstore 
tab i 2008 på 43%. Indekset kan således stige 
yderligere 40% før tabet fra 2008 er indhentet. 
USA lå i den nedre ende af afkastskalaen sidste 
år med et afkast på 26,5% for S&p 500, medens 
de større selskaber i Dow jones Index måtte nøjes 

med et plus på 21,7%. Danmark (oMXC20)  
klarede sig godt i international sammenhæng og 
steg 36%. Emerging markets (EM) indtog fører-
feltet og udviste stigninger på mellem 80-120%. 
Den kraftige outperformance fra BRIC landene 
markerer tilsyneladende – og måske lidt over-
raskende - et afgørende brud med mange af de 
vestlige økonomier. Dekoblingsteorien er dog 
svær at acceptere i en verden, som bliver bundet 
stadig tættere sammen, men omvendt har de se-
neste års store balanceforskydninger mellem øst 
og vest, udtrykt ved især handelsbalancen og op-
sparingen, rykket afgørende ved styrkeforholdet. 
om det, vi var vidne til i 2009, var en reel skille-
vej – eller om de vestlige økonomier med en hid-
til uset indsats, formår at udskyde vendepunktet 
lidt endnu, vil kun fremtiden vise.

Cykliske sektorer outperformede  
markant i 2009
på sektorniveau outperformede de cykliske aktier 
markant og understøttede dermed det tilt, der 
igennem året prægede vores aktieportefølje i 
Formuepleje. IT- og materialesektoren lå i top 
med stigninger på hhv. 63% og 49%, ligesom 
cykliske forbrugsaktier kom stærkt igen på trods 

Aktier 2010: 

Fra håb til vækst

Verdensøkonomien har gjort store fremskridt de seneste kvartaler 
og meget tyder på, at 2010 bliver året, hvor økonomien går  
ind i en mere sikker og moden helingsfase. med andre ord fra 
”håb” til ”vækst”. lidt paradoksalt har denne fase historisk  
markeret overgangen til lavere stigningstakter i aktiemarkedet.

>>
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af den markante stigning i arbejdsløsheden. IT-sektoren 
havde fordel af at være næsten gældfri efter at have ryddet 
kraftigt op i kølvandet på IT-boblen. Råvaresektoren, der nor-
malt performer senere i den økonomiske cykel, var og fortsat 
er meget følsom over for den høje råvareintensitet i de asia-
tiske økonomier. Denne sektor har samtidig været begun-
stiget af et årti med store underinvesteringer, som nu giver 
sig udslag i forsyningsproblemer og afledte råvareprisstignin-
ger. Endelig var råvaresektoren genstand for nogen spekula-
tion, idet mange investorer valgte at hedge sig i råvarer-
sektoren mod en faldende US-dollar.  

s&P 500 stiger
Indtjeningsforventningerne til de 500 største amerikanske 
virksomheder (se figur 3) har gennem de seneste måneder 
udvist en fortsat stigning, selvom styrken hvormed de opju-
steres, nu er aftagende. Medens 2009 tegner til at lande på 
ca. USD56/aktie (+14%) ser consensus for 2010 nu ud til at 
have nået USD 77/aktie (+36%) stigende til USD 93/aktie 
(+22%) i 2011.

Dette tegner isoleret et positivt billede af mulighederne i 
aktiemarkedet – men kun hvis tallene holder. Dekomponeres 
forventningerne til 2010 er hovedparten af fremgangen  
båret frem af 3 sektorer. 1/3 af fremgangen kommer fra ban-
kerne, som nyder godt af en stejlere rentekurve, øget han-
delsaktivitet og lavere nedskrivninger medens ca. 23% kan 
henføres til energiselskaberne, der kapitalisere på højere 
oliepriser. Ca. 16% hidrører fra IT-sektoren, som er kommet 

stærkt ud af krisen med store stigninger i salget af flad-
skærme, pC’er, smartphones og spil. Værdiansættelsen i 
markedet målt ved p/E 12m forward er fortsat på linje med 
historiske niveauer på ca. 15x og repræsenterer således ikke 
en betydelig risiko. Hvis vi antager, at 2011 estimaterne er 
lidt for høje og sætter dem til USD 90/aktie og samtidig  
benytter en konservativ multipel på 14x, kan S&p 500 in-
deksets potentiale på 1 års sigt beregnes til 1260, svarende 
til et afkast på ca. 10%. 
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Efter den stærke performance sidste år, er det vores vurde-
ring, at der er blevet meget længere mellem de ”nemme” 
gevinster. Det meget likviditetsdrevne marked, som vi var 
vidne til i 2009, vil gradvist blive afløst af et fokus på mere 
fundamentale forhold. Følgende forhold ventes at kende-
tegne aktiemarkedet i 2010:

gode selskaber 
Store globale virksomheder med solide balancer, stærkt 
cash-flow og gennemtestede forretningsmodeller på ny kan 
komme ind i varmen hos investorerne efter at have tabt  
afkast kapløbet til de mere spekulative og konkurstruede 
virksomheder i 2009. 

Top-linje vækst vigtig
Mange virksomheder har i 2009 afbødet tilbagegangen  
gennem omkostningsbesparelser, men da dette i sagens  
natur ikke kan blive ved, tror vi, at virksomheder, der formår 
at skabe toplinievækst vil outperforme. Dette scenario vil fa-
vorisere selskaber med stærke markedspositioner og innova-
tive virksomheder, der formår at tilbyde kunderne nye ”value 
for money” produkter. Forudsætningen for at omsætningen 
kommer tilbage baserer sig i høj grad på at humøret hos for-
brugerne retter sig. En mere afdæmpet stigningstakt i ledig-
heden kan være medvirkende til at udløse dette. omvendt 
kan en del amerikanere fortsat se frem til dyrere boligudgif-
ter, efterhånden som de sidste billige ”teaser”-lån udløber.

sektor-rotation mod defensive 
Det er vores opfattelse, at de meget cykliske sektorer fortsat 
være i fokus i første halvår af 2010, men vi venter stigende 
interesse for de mere defensive sektorer som året skrider 
frem. Denne sektor rotation behøver ikke være så entydig, 
som vi eksempelvis oplevede det sidste år, da fronterne var 
trukket kraftigt op. I stedet kan ”diversitet” være nøgleordet 
for 2010, hvor en ”bottom-up”tilgang og udvælgelse af  
enkeltselskaber kan vise sig at være mere udslagsgivende  
for et attraktivt afkast.

god emerging markets eksponering  
via ”vestlige selskaber”
For 2010 er det dog vores opfattelse, at USA vil komme igen 
og klare sig væsentlig bedre i forhold til EM (emerging mar-
kets) relativt til 2009. De store amerikanske virksomheder 
henter efterhånden 40% af deres omsætning uden for USA,  
så selvom de amerikanske forbrugere fortsat sparer op, kan 
amerikanske virksomheder fint kapitalisere på fremgang  
andre steder i verden. 

Vi tror fortsat, at trendvæksten vil være højere i den asia-
tiske region end i vesten, men dette er også så rigeligt indis-
konteret i mange af aktiekurserne i den asiatiske region, som 
nu for første gang handler med en præmie til de vestlige mar-
keder. Vi foretrækker derfor fortsat at have den overvejende 
eksponering til Asien gennem billigere vestlige selskaber, der 
har fokuset deres forretning på denne region.
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Hvad kigger vi efter i 2010? 
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aF erIk beCH, FormueForvalter, FormuepleJe a/S

Virksomhederne skal i gang med at ansætte 
folk, hvis der skal skabes en positiv spiral i øko-
nomien, og centralbanker skal ud i en vanskelig 
balancegang, når de skal trække stimulanser til-
bage. Tendensen peger i retning af små stignin-
ger i renteniveauet, men derfor er der alligevel 
mulighed for et attraktivt afkast på danskereal-
kreditobligationer. 

2009 har været et ekstraordinært godt år  
for danske realkreditobligationer med et afkast i 
niveauet 7-9%. Det skyldes dels generelt  
faldende renter og dels indsnævring af kredit-
spændet mellem realkreditobligationer og stats-
obligationer. Efter kreditmarkederne i begyn-
delse af 2009 var frosset fast i kølvandet af 
finanskrisen, har de mange stimulanser skabt en 
spirende optimisme, der har løsnet op for stort 
set alle kreditprodukter.

udvikling på arbejdsmarkedet i fokus
obligationsmarkedet har trådt vande i de sene-
ste måneder, hvor de økonomiske nøgletal har 
vist blandede signaler. De mange stimulanser 
fra regeringer og centralbanker har givet den 
økonomiske aktivitet et skub i den rigtige ret-
ning. Det store spørgsmål er nu, om økono-

mierne kan stå på egne ben, når stimulanserne 
forsvinder. Det afhænger i høj grad af, om for-
brugerne begynder at bruge penge. øget privat-
forbrug vil starte en positiv spiral med stigende 
produktion og investeringer hos virksomhederne 
og derved flere nyansættelser. Så det er forbru-
gerne, der kan sætte gang i hjulene igen. Her 
spiller arbejdsmarkedet en vigtig rolle, da fyrin-
ger og jobusikkerhed påvirker forbruget negativt. 
Derfor vil de finansielle markeder i de kom-
mende måneder holde et særdeles vågent øje 
på udviklingen i beskæftigelsen.

exit-strategi fra centralbankerne
Et andet område, der vil påvirke rentemarke-
derne meget i det kommende år er, hvordan cen-
tralbankerne vælger at fjerne de mange stimu-
lanser, som de har pumpet ud. Udover at sænke 
renterne til rekordlave niveauer har centralban-
kerne tilført bankerne rekordstore beløb for at 
løsne op for det finansielle system. Det er sket i 
håb om, at bankerne vil låne pengene videre til 
kunderne. Bankerne har dog hovedsageligt valgt 
at placere pengene på pengemarkedet eller i 
korte obligationer, hvilket har været medvirkende 
til, at de korte renter er faldet meget i 2009. 

Hold øje med 
beskæftigelsen og 
centralbanker  

i 2010 er det arbejdsmarkedet og centralbanker, der sætter dagsordenen  
på rentemarkederne og pilen peger i retning af små stigninger.
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I takt med, at væksten nu igen viser fremgang, er central-
bankerne så småt begyndt at røre på sig med henblik på at 
trække disse stimulanser tilbage. Det er dog vigtigt, at de 
ikke fjerner likviditeten for hurtigt, da kraftige rentestignin-
ger kan ødelægge den skrøbelige fremgang i økonomien. 
Derfor vil de sandsynligvis fjerne likviditeten gradvist, hvor 
de vil tage små skridt ud på isen for at se, om den kan holde. 
Der er dog udsigt til, at de ekstraordinære lave korte renter i 
Europa vil stige i det kommende år, i takt med at den euro-
pæiske centralbank trækker likviditet tilbage, hvilket primært 
vil ske i 2. halvår af 2010.

udsigt til svagt stigende renter i 2010 
Stigningen i de korte renter vil have en afsmittende effekt på 
de lange renter, som vi derfor forventer også vil stige i 2010. 
Store udstedelser af statsobligationer til finansiering af de 
massive hjælpepakker er også med til at presse statsren-
terne op. Der er dog ikke udsigt til kraftige rentestigninger, 
da inflationen vil være meget lav på grund at de mange  
ledige ressourcer hos virksomheder og på arbejdsmarkedet. 
Det vil være med at til at holde priserne i ro og derved holde 
en snor i rentestigningerne. 

stadig attraktivt afkast på obligationer
Sælger Formueplejeselskaberne så ud af vores obligationer, 
når der er udsigt til stigende renter? nej, med vores forvent-
ning om kun mindre rentestigninger i 2010, og derved kun 
små kurstab på obligationerne, vil den forventede renteind-
tægt på 4-5% rigeligt kompensere disse kurstab. Samtidig 
er det fortsat attraktivt for de Formueplejeselskaber, der  
benytter lånefinansieret obligationsinvestering, at låne i 1 
mdr. euro pt. til en rente på ca. 1% (stiger sandsynligvis lidt 
i løbet af året) og investere i danske realkreditobligationer 
med forventet renteafkast på 4-5%. Selvom renterne stiger 
lidt, og kurserne derved falder, vil der stadig samlet set være 
et fornuftigt afkast. Derudover har vi mulighed for at ned-
bringe renterisikoen med finansielle instrumenter, når vi vur-
derer, at det er attraktivt at afdække sig mod stigende ren-
ter. Afdækning af renterisikoen giver gevinst ved stigende 
renter som modvægt mod kurstab på obligationsporteføljen. 
Med udsigt til et højere renteniveau i løbet af 2010, vil vi 
sandsynligvis i højere grad benytte os af muligheden for at 
afdække renterisikoen helt eller delvist. Ved indgangen til 
2010 ligger rentefølsomheden på ca. 3,5. 

øget privatforbrug  
vil starte en positiv spiral  
med stigende produktion  
og investeringer hos 
virksomhederne 

markeDer: oblIgatIoner 23 

Formue 1. kvartal 2010



aF rene rømer, FormueForvalter, FormuepleJe a/S

Investeringsmiljøet på de finansielle markeder 
ændrede sig markant i løbet af 2009. I den før-
ste del af perioden, der var præget af markant 
krise i verdensøkonomien, skulle investorerne 
agere under udsigten til øget involvering fra ad-
skillige nationalstater i stort set alle markeder. 
Den sidste del af 2009 bød derimod på en sta-
bilisering af økonomierne, hvorfor investorerne 
nu skulle vænne sig til mindre aktive national-
stater på de finansielle markeder.

nye toner fra schweiz
Et sted, hvor denne ændring i statslig invol-
vering har været meget tydelig, er i markedet for 
schweizerfranc (CHF). I marts valgte den schwei-
ziske nationalbank aktivt at sælge CHF for at 
svække denne, da en stærk CHF bidrog til trus-
len om deflation og forringet konkurrenceevne. 
Denne politik bibeholdt SnB frem til rentemø-
det i december, hvor retorikken blev svækket. 
Fra at ville ”forhindre enhver stigning i CHF”  

schweizerfrancen styrkedes hen over julen, og spekulationerne i markedet 
går nu på, om den schweiziske nationalbank, snB, fortsat vil lægge et  
loft over schweizerfrancen. Vi betragter det som sandsynligt, at snB  
stadig vil imødegå en styrkelse af valutaen, og at valutaen i løbet af 2010  
vil svækkes.
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Schweizerfranc: 

Toppen er nået 



ændredes ordlyden til ”forhindre enhver overdreven stigning 
i CHF”. Effekten af denne ændring har været, at CHF hen 
over julen er steget til toppen af vores tidligere (Formuema-
gasinet 3. kvartal 2009) definerede forventede udfaldsrum 
for CHF (se figur 1).

er snB væk?
Spekulationerne i markedet går i øjeblikket på, om SnB har 
forladt scenen og har overladt CHF til markedets forgodt-
befindende. Det er ikke vores vurdering. Risikoen for defla-
tion, der var den drivende faktor bag SnB’s oprindelige  
beslutning omkring intervention i valutamarkedet, er fortsat 
i høj grad til stede i Schweiz. Det er derfor sandsynligt, at 
den nuværende CHF-kurs lige over 5,00 er på grænsen til, 
hvad SnB vil tolerere.

eCB skal også med i ligningen
Vores forventning er dog, at det ikke bliver nødvendigt for 
SnB at forsvare Schweiz mod en styrket CHF. For det er nem-
lig ikke kun SnB, der trækker sig en anelse tilbage fra de fi-
nansielle markeder. Det samme sker i Eurozonen, hvor Den 
Europæiske Centralbank (ECB) hen over sommeren 2009 ud-
lånte ca. 500 mia. euro i et-årige lån til kommercielle banker. 
Baggrunden for dette astronomiske udlån var, at ECB fryg-
tede, at de europæiske banker ville være tilbageholdende 
med at låne ud til private og virksomheder på grund af likvidi-
tetsproblemer a la dem, der nedlagde den britiske bank 
northern Rock. Af disse 500 mia.euro blev ikke alle udlånt, 
men i stedet placeret i pengemarkedet, med det resultat, at 
de helt korte renter i euro er faldet kraftigt (se figur 2). Det 
kan ses, at renteforskellen mellem euro og CHF er formind-
sket kraftigt siden ECB’s tiltag i sommeren 2009, hvilket alt 

andet lige betyder, at det er blevet mindre attraktivt at låne i 
CHF frem for euro. Det vil sige, at der er færre, der optager 
lån i CHF og sælger disse schweizerfranc for derefter at købe 
aktiver i en anden valuta – eksempelvis EUR.

eCB hæver de facto renten
Imidlertid valgte ECB på rentemødet i december at standse 
disse tildelinger af længerevarende lån til de kommercielle 
banker, fordi det vurderes, at lånefaciliteten ikke længere  
er nødvendig. op mod udløbet af lånene (langt de fleste for-
falder i juni), er det forventeligt, at de korte renter i euro vil 
stige op mod et mere ”normalt” niveau i forhold til ECB’s  
styringsrente på 1%. ændringen af lånefaciliteten vil altså de 
facto være en renteforhøjelse, selv om styringsrenten efter 
alt at dømme vil ligge fast på 1% i hvert fald i hele 1. halv-
del af 2010. Relativt til CHF vil euro derfor blive mere  
attraktiv, hvorfor det må forventes, at CHF svækkes over for 
euro og dermed også over for danske kroner.

CHF fortsat attraktiv lånevaluta
Med udgangspunkt i forventningen om en svækket CHF og 
om begrænset tabsrisiko er CHF derfor fortsat en attraktiv  
lånevaluta. I øjeblikket er andelen af CHF i låneporteføljen 
hos de Formueplejeselskaber, der anvender lån, således mel-
lem 40% og 50%, og derfor tæt på det af bestyrelserne fast-
satte maksimum-niveau på 50%. De præcise andele kan ses 
på faktasiderne bagest i magasinet.  
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præsident Barack obama har både under sin 
valgkamp, og i sin tid som præsident, lagt stor 
vægt og prestige på indførelsen af en ny ameri-
kansk sundhedsreform. Årsagerne har været 
mange. For det første har USA et af de dyreste 
sundhedssystemer i verden. De samlede sund-
hedsudgifter lægger beslag på 16% af USA’s  
bruttonationalprodukt, svarende til mere end 
2.200 mia. amerikanske dollars (USD) eller 
7.300 USD per indbygger i USA (se figur 1). Til 
sammenligning udgør de samlede sundhedsud-
gifter i Danmark 9,8% af Bnp, svarende til 
3.500 USD pr. indbygger. Samtidig ventes de 
samlede sundhedsudgifter at øges i takt med et 
stigende antal personer over 65 år.
 Sidst, men ikke mindst, ønsker præsident 
obama, at alle amerikanere skal være dækket af 
en sundhedsforsikring, også de mellem 45-50 
mio. amerikanere, der i dag ikke har nogen  
forsikring (se figur 2).

på nuværende tidspunkt forsøger formanden 
for Repræsentanternes Hus, nancy pelosi, og 
formanden for Senatet, Harry Reid, at blive enige 
om et fælles lovforslag. Forslaget skal vedtages 
i Kongressens to kamre – Repræsentanter-
nes Hus og Senatet – før det forelægges 
for præsident obama, der ved sin under-
skrift ophøjer forslaget til lov.

Den endelige vedtagelse afhænger 
for det første af, hvor hurtigt de to for-
mænd kan sammenskrive et fælles 
lovforslag, og ikke mindst af, hvor hur-
tigt de kan få vedtaget det fælles forslag 
i Repræsentanternes Hus og Senatet.

En endelig underskrivelse af obama skal for-
mentlig være på plads inden marts 2010, hvis 
ikke der skal gå for meget politik i det frem mod 
midtvejvalget til november 2010, hvor 434 ud 
af 435 pladser i Repræsentanternes Hus er på 
valg, mens mere end 1/3 af pladserne er på spil 
i Senatet.

Hvad kommer en ny sundhedsreform 
til at betyde?
Den endelige betydning afhænger af udformnin-
gen af lovforslaget fra de to kamre. Det er van-
skeligt at sige noget endeligt om, men der  
er nogle fællestræk. Fokus på omkostninger for 
forbrugerne og den føderale stat samt øget  
effektivisering i de offentlige sundhedsordninger 
vil være et centralt punkt. Det vil bl.a. indebære 
øget fokus på forbyggende behandling, elek-
troniske patientjournaler, fokus på tilskuds - 
ord ninger, øget brug af kopimedicin og fokus  
på medicinpriser. Hensigten er, at der skal  
etableres et analyseinstitut, der skal undersøge  
effektiviteten af de forskellige sundhedstilbud,

op mod 35 millioner amerikanere får nu en sundhedsreform med indbyggede 
rabatter fra medicinalindustrien. Det har skabt frygt for drøje indhug i 
indtjeningen, og markederne har ”straffet” aktierne med kursfald. Vi mener, 
at fremtiden for industrien er lys – specielt på lidt længere sigt. 

AF jEnS BRUUn, SEnIoR FoRMUEFoRVALTER , FoRMUEpLEjE A/S

obamas sundhedsreform:

langtidsholdbare vitaminer  
til medicinalindustrien
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hjælpemidler, behandlinger og procedurer. Et forhold, der er 
mere og mere udbredt også i mange europæiske lande, fx i 
Danmark på Institut for Rationel Farmakologi. 

sundhedsreformens betydning for amerikanerne?
En stor del af de mellem 45-50 mio. amerikanere, dvs. ca. 
15% af befolkningen, der i dag står uden en sygeforsikring vil 
blive omfattet. 

Der bliver indført en tvungen forsikringsordning. Såfremt 
man vælger at stå udenfor, vil man blive pålagt en bøde.  
Lavindkomstgrupper vil blive tilbudt en subsidiering. Der vil 
være et loft over præmiestørrelsen på sundhedsforsikringen. 

For at sikre konkurrencedygtige priser og gennemsigtig-
hed, vil der blive etableret en forsikringsbørs, hvor man kan 
sammenligne priser og dækninger. Udbyderne af sundheds-
forsikringer kan ikke nægte en kunde en forsikringsordning, 
og endelig vil der ske en forbedring af dækningen for til-
skudsberettiget medicin. 

Hvordan vil det påvirke medicinalselskaberne?
For medicinalselskaberne vil der være to modsatrettede  
effekter. på den ene side bliver de pålagt at give betydelige 
rabatter på den medicin, der sælges til de offentlige ordnin-
ger – Medicare og Medicaid - skal give omkring 25%. Det vil 
isoleret set ramme selskabernes omsætning og overskud  
og vil derfor være negativt for selskaberne. 

på den anden vil de opleve en positiv volumeneffekt fra 
det øgede antal personer, der vil blive omfattet af den nye 
sundhedsordning. Hertil kommer en ekstra skat, der pålæg-
ges den del af omsætningen, der genereres i USA. Dette 
gælder for både medicinalselskaber og selskaber, der sælger 
hjælpeudstyr til sundhedssektoren.

Hvad kommer det til at betyde for danske  
medicinalselskaber?
Der hersker fortsat stor politisk usikkerhed, da det endelige 
lovforslag ikke er vedtaget. Men generelt vil danske og euro-
pæiske selskaber blive mindre hårdt ramt end deres kolle-
gaer i USA. De har nemlig relativt set en større andel af  
omsætningen udenfor USA, der ikke vil blive omfattet af  
ændringerne i den nye sundhedsreform.

Både forslaget fra Repræsentanternes Hus og Senatet 
opererer med en gradvis indfasning i løbet af 4-5 år. Dette 
har den konsekvens, set med medicinalselskabernes øjne, at 
de med sundhedsreformens ikrafttrædelse må give de an-
førte rabatter på omkring 25%, uden de tilsvarende kan se 
en øget volumen. Som konsekvens vil de amerikanske medi-
cinalselskaber på kort sigt, og det vil sige de kommende 4-5 
år, blive påvirket negativt med 5-6% på indtjeningen. De 
europæiske og danske selskaber vil generelt blive mindre 
hårdt ramt og opleve en negativ resultatpåvirkning på 1-2%. 
procenter, som selskaber indenfor sundhedssektoren årligt 
skal finde i form af effektiviseringer og besparelser for at 
operere i et miljø, hvor besparelser på sundhedsudgifterne 
konstant er på dagsordenen.

udfordringer for selskaber indenfor sundhedssektoren
Der er mange spændende temaer og indgangsvinkler til  
healthcaresektoren, som vi ønsker at eksponere os imod.

Eksponering mod det amerikanske healthcare marked 
skal dog ske selektivt og ikke alene på baggrund af de  
forventede ændringer, der sker ved lancering af en ny  
sundhedsreform. Den skal også ses i sammenhæng med  
de udfordringer og muligheder som sektoren står overfor  
– patentudløb, konkurrence fra kopiprodukter, forsknings- og 
udviklingsaktiviteter, lancering af nye produkter, terapeutisk 
område m.v.

langsigtet anbefaling
Vi forventer, at resultatet af sundhedsreformen isoleret set  
vil være svagt positivt for medicinalselskaberne i takt med  
at reformen bliver implementeret, og volumeneffekten slår 
igennem.

     SUNDHEDSUDGIFTER I % AF BNP OG 
     US $ PR. INDBYGGER
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Pharmaselskaber
• Forretningsmodel: Udvikler, fremstiller og markedsfører  
 ”brandede” produkter.
• Fokus på selskaber, der har; lav patentrisiko, forventet  
 høj salgsvækst, terapeutiske områder, EM-eksponering 
 og stærk management. (Roche, novartis, Bayer og novo  
 nordisk)

medtech selskaber
•  Forretningsmodel: Udvikler og markedsfører en bred vifte 
 af ortopædiske og medicinske hjælpemidler
• Fokus på de selskaber, der har vist at de kan tilpasse sig 
 et miljø med ingen eller ændrede tilskudsordninger  
 (Sonova, Fresenius Medical Care og Coloplast)

generika producenter (kopiproducenter)
• Forretningsmodel: Udvikler, fremstiller og markedsfører 
 generiske versioner af branded produkter, der er gået af 
 patent.

• Meget interessant område set i lyset af fokus globalt og i 
 USA på at bringe sundhedsudgifterne ned og trenden 
 mod øget brug af kopimedicin. Fokus på de selskaber,  
 der har en stor kompetence og finansiel styrke til at løfte 
 opgaven (Teva og novartis)

Pharmacy Benefit manager (PBm)
• Forretningsmodel: Er en tredjeparts administrator af  
 receptpligtig medicin. De er også ansvarlige for at indgå 
 kontrakter med apoteker og forhandle rabatter og priser 
 med lægemiddelproducenter.
• Et interessant område set i lyset af fokuseringen på at få 
 bragt sundhedsudgifterne ned og trenden mod øget brug 
 af kopimedicin. Fokus på de selskaber, der har en stor 
 kompetence og stordriftsstørrelsen til at løfte opgaven 
 (Medco Health Solutions og Express Script)
 

TeVa
Selskabet er hjemmehørende i Israel, men har en langt over-
vejende del af aktiviteterne i USA. Selskabet har en førende 
position indenfor udvikling, fremstilling og produktion af kopi-
medicin. Selskabet markedsfører tillige ”brandede” farmaceu-
tiske produkter, hvor det vigtigste er Copaxone mod multiple 
sclerose.

roCHe
Selskabet er hjemmehørende i Schweiz. Selskabet udvikler, 
fremstiller og markedsfører farmaceutiske og diagnostiske 
produkter. Selskabet har en global ledende position indenfor 
cancerprodukter.

noVarTis
Selskabet er hjemmehørende i Schweiz. Selskabet udvikler, 
fremstiller og markedsfører både branded produkter og kopi-
medicin samt sundhedsprodukter.

noVo norDisk
Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Selskabet udvikler, 
producerer og markedsfører farmaceutiske produkter pri-
mært til diabetespatienter, hvor selskabet har en global le-
dende position. øvrige forretningsområder er blødermedicin, 
væksthormoner og hormonbehandling.

meDCo HealTH soluTions
Selskabet er hjemmehørende i USA, hvor alle aktiviteter 
sker. Selskabet er et pharmacy Benefit Manager selskab, der 
er førende indenfor administration af receptpligtig medicin.

>>

Formueplejes eksponering  
mod sundhedssektoren
Ved indgangen til 2010 har vi allokeret 8% af vores 
aktieinvesteringer til pharma, svarende til ca. 600 mio. kr. 
investeringerne er fordelt på følgende selskaber:

De vigtigste aktører på det amerikanske marked  
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oFFenTlig sunDHeDsForsikring

meDiCare
 Medicare er landets største sygesikring program, der 
dækker næsten 40 millioner amerikanere. Medicare er  
et Health Insurance program for personer over 65 år, 
nogle handicappede under 65 år og folk med uhelbrede-
lige sygdomme.

meDiCaiD
Medicaid er et fælles og frivilligt program mellem den fø-
derale regering og de enkelte stater, med det formål at yde 
sygeforsikring til landets fattige, handicappede og fattige 
ældre. Som modtager skal man opfylde et af følgende  
tre krav:

•  økonomisk trængende, hvor indkomsten skal være la-
vere end den føderale fattigdomsgrænse

• Medicinsk trængende
•  De specielle grupper, f.eks. TB, livmoderkræft og visse 

handicaps

Tri-Care (incl. Va – Veterans affairs)
•  Forsikring for aktive og pensionerede medlemmer af  

forsvaret, national Guard og reserven. Forsikringen 
dækker også deres familier

s-CHiP
• Forsikring for børn, der ikke kvalificerer sig til Medicaid

Problemer;
problemet med de offentlige sygeforsikringer er, at mange 
borgere ikke opfylder kravene til at blive dækket. Da dette 
er afhængigt af, hvor meget man tjener. Tjener man  
meget er man nød til, at forsikre sig på anden måde.

 
PriVaT sygeForsikring

Der betales en årlig præmie, afhængig af dæknings-
graden. De fleste har en lang række af tillægsforsikringer 
for at være på den sikre side.

Problemer;
•  Det kan være svært at skifte forsikringsselskab, nær-

mest umuligt, hvis man allerede har en sygdom
•  Bliver man syg, skal man selv ud og finde den billigste  

behandling
• Man skal dokumentere, at man er behandlings- 
 krævende
•  Mister man sit arbejde, får man sværere ved at betale  

præmien

arBeJDsgiVerBeTalT sygeForsikring

De fleste af de forsikrede amerikanere har en medarbej-
derforsikring. Andelen har igennem de seneste par år  
været faldende fra 69% i 2000 til 60% i 2007

Fordel:
•  Arbejdsgiveren betaler en del af præmien og får et skat-

tefradrag
• præmien er billigere for den enkelte

ulempe:
• Kan være for dyr, således at den bliver valgt fra
• Mister man sit job, mister man også sin dækning

Det amerikanske marked for sundhedsforsikring

markedet for sundhedsforsikring dækker over de offentlige sundhedsforsikringer,  
de private sundhedsforsikringer og de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer;
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To nye ansigter 
i Formuepleje 

Formuepleje har ansat to nye med-
arbejdere til at varetage rådgivning af 
formuende kunder og forvaltning af 
aktier i Formueplejeselskaberne.:

marianne Thørs er ny formuerådgiver 
med base i Hellerup og får ansvar for 
rådgivning af nye og gamle aktionæ-
rer. Hun er 37 år og kommer fra en 
stilling som økonomisk rådgiver i Ka-
valeriet og har tidligere været pen-
sionschef i Forstædernes Bank samt 
formuerådgiver i nordea. Marianne er 
bankuddannet samt statsautoriseret 
ejendomsmægler, valuar og eksami-
neret erhvervsassurandør fra Forsik-
ringsakademiet.

Jens Bruun er ny senior formueforval-
ter med ansvar for udvalgte aktiesek-
torer og indgår i investeringsteamet. 
Han er 52 år og kommer fra en stilling 
som Senior portfolio Manager og kon-
torchef i pFA pension, hvor han gen-
nem de seneste 17 år oparbejdet en 
indgående investeringserfaring inden-
for globale og danske aktier. jens er 
uddannet cand.merc. og har knapt 30 
års erfaring med formueforvaltning.

Formueplejedagene afholdes traditio-
nen tro forår og efterår i Århus og Kø-
benhavn. Som en nyskabelse åbner 
også det nyrenoverede Kellers park  
Hotel & Spa, der ligger smukt ved Vejle 
Fjord, dørene for Formueplejedagene. 
Vi starter som sædvanligt sidst på ef-
termiddagen og afslutter med middag. 
Der vil også denne gang være mulighed 
for at deltage i et morgenarrangement. 
Alle navnenoterede aktionærer modta-
ger en personlig indbydelse. Reservér 
allerede nu en dato i kalenderen:

århus – Turbinehallen
Mandag 1. marts 2010
Tirsdag 2. marts 2010
onsdag 3. marts 2010

Trekantområdet  
kellers Park Hotel & spa
Mandag 15. marts 2010

københavn  
Christian iV’s Børsbygning
Mandag 22. marts 2010
Tirsdag 23. marts 2010

Formueplejes afdeling på Højbro 
plads i det centrale København flyt-
tede i december til nye og større  
lokaler på Tuborg Havn i Hellerup. 
Udflytningen sker for at komme tæt-
tere på kunderne, sikre tilgængelig-
hed og parkering, fleksible mødefaci-
liteter og rigelige mængder af frisk 

havluft. Vi kommer til at dele facilite-
ter med advokatfirmaet Rønne & 
Lundgren ligesom flere andre øko-
nomiske rådgivningsvirksomheder og  
finansielle institutioner har til huse på 
Tuborg Havn. Vel mødt på Tuborg 
Havnevej 19.

Forårets Formueplejedage

Formuepleje er tilbage på Tuborg Havn
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HoTeller:

Ballen Badehotel 

Bogense Hotel

Bredal kro

Brobyværk kro

Color Hotel skagen

Det lille Hotel, Ærøskøbing

Havreholm slot

Hellerup Parkhotel

Hotel Bretagne, Hornbæk

Hotel ebeltoft strand

Hotel europa 

Hotel Fjordgården

Hotel Hornbækhus

Hotel kong arthur 

Hotel kronprinds Frederik

Hotel lunderskov

Hotel maribo søpark 

Hotel sct. Thomas 

Hotel strandtangen

Hotel svedskegyden, samsø

Hotel svendborg

Hotel sønderborg garni

Hotel Viking

Hotel Villa strand, Hornbæk

Hotel Vissenbjerg storkro 

lind Hotel

lundeborg Hotel & Café 

løndal østerskov

marienlund, skagen

nørre Vinkel Hotel & golfcenter

otterup Hotel

radisson sas, silkeborg

rold storkro

royal oak, rødding

ry Park Hotel

skjoldenæsholm Hotel & konferencecenter

skodsborg kurhotel & spa 

snaptun Færgegaard 

sophienberg slot, rungsted

steensgaard Herregaardspension

golFkluBBer:

kolding golf Club

Hedens golfbane

rungsted golfklub

ree golf 

Værløse golfklub

odense golfklub

esbjerg golfklub

silkeborg golf 

Falster golf klub

Hørsholm golf 

golfklubben Hedeland

Proark odense eventyr golf

læs også Formuemagasinet her:



afkast hele 2009 afkast siden bunden

30/12 08-30/12 09 9/3-30/12 09

safe Vso 58,5% 88,2%

safe 58,5% 93,3%

Pareto 41,0% 65,4%

epikur 33,6% 102,6%

limiTTellus 31,3% 53,3%

Penta 27,6% 114,1%

merkur 21,5% 97,3%

Fokus *18,2% -

optimum 14,5% 19,2%

gennemsnit 35,8% 79,2%

Formue nyt

aktier bedst på lang sigt

Finanskrisen ændrer ikke afgørende på 
de statistikker, der kårer aktier som 
den bedste investering på lang sigt. 
Kikker man på meget lang sigt – 210 
år - er der ingen tvivl: Aktier har givet 
langt det bedste afkast siden år 
1800.

1 dollar investeret i aktier i år 1800 
er blevet til mere end en halv million, 
mens inflationen har spist de 97 øre af 
en krone placeret kontant i samme pe-
riode. obligationer har været bedre til 
at bevare og sikre formuen mod infla-
tion, her er 1 dollar blevet til 300 ved 
en investering i korte obligationer og 
1500 ved investering i lange obligatio-
ner. 1 dollar placeret i guld er blevet til 
3 dollars.

Paradoksalt nok har danskerne gen-
nem de seneste mange år postet flere 
og flere penge ind på bankkonti, hvor 
den samlede saldo nu er godt 726 mil-
liarder kroner.

Formueplejeselskaberne kom ud af 
2009 med et gennemsnitligt afkast på 
35,8%. Et tal, der dog dækker over 
store forskelle: Bedste resultater præ-
sterede søsterselskaberne Formue-
pleje Safe og Formuepleje Safe VSo. 
Begge med 58,5% afkast for hele året. 
I bunden af tabellen med et afkast på 
14,5% ligger lavrisiko-selskabet For-
muepleje optimum, der investerer 2/3 
i obligationer og 1/3 aktier – og kun for 
egne midler. Til sammenligning steg 
globale aktier 27%, mens danske obli-
gationer steg 8%.

Fordobling siden bunden i marts
når de to højest gearede selskaber, 
Epikur og penta, ikke topper listen i et 
ellers godt år, skyldes det, at de to sel-
skaber i begyndelsen af 2009 blev 
ramt dobbelt: Dels faldt de globale ak-
tier frem til marts, og dels mistede sel-
skaberne et opsparet skatteunderskud 
ved overgangen til ny skattestatus som 
skattefrie investeringsselskaber i fe-
bruar. Siden de globale aktier nåede 
bunden 9/3 2009, er det dog netop 
Epikur og penta, der har klaret sig 
bedst med afkast på henholdsvis 
102,6% og 114,1%.

36% kunne den gennemsnitlige aktionær i Formueplejesel skaberne 

lægge til værdien i løbet af 2009. Formuepleje safe, der er det ældste 

og største af selskaberne, kunne præstere et afkast på 58,5%.

2009 blev et godt år 
for aktionærerne

note: afkastopgørelsen er foretaget ud fra de dagligt offentliggjorte indre værdier. 

*)  Formuepleje Fokus er et nystiftet selskab, som startede investeringsaktiviteterne 1/5 2009, og er ikke  
medtaget i gennemsnitsberegningen.

Hvad er 1 dollar investeret i år 1800 
blevet til?

Aktier 538.748,00

Lange obligationer 1.576,00

Korte obligationer 306,00

Guld 3,00

Kontanter 0,03

kilde: nordea/berlingske.
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Bedre sammenhæng  
mellem indre værdier  
og børskurser

med den nye selskabslovs endelige ikrafttræden er der udsigt til, 
at selskaberne løbende kan tilpasse udbud og efterspørgsel ved at  
købe og sælge egne aktier.

aF eSben vIbe, DIrektør, aDmInIStratIon, FormuepleJe a/S
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Der er i forsommeren 2009 vedtaget en ny  
selskabslov, som indeholder en lang række nye 
bestemmelser i forhold til den gamle aktiesel-
skabslov. Et par af de nye bestemmelser er af 
stor interesse for Formueplejeselskaberne.

Med baggrund i den gamle lovs bestemmel-
ser, er der i alle Formueplejeselskabernes ved-
tægter en bestemmelse, som tillader, at selska-
bet køber op til 10% af sine egne aktier. Denne 
bemyndigelse er blevet fornyet på alle de årlige 
generalforsamlinger, da den ifølge den hidtil 
gældende lovgivning højst kan vedtages for 18 
måneder af gangen. Det er dog i lovgivningen 
præciseret, at en sådan bemyndigelse kun må 
udnyttes, hvis der er tilstrækkelige frie reserver 
i selskabet – frie reserver forstået som den  
del af egenkapitalen, der overstiger aktiernes 
pålydende værdi.

Efter ekstraordinære generalforsamlinger den 
10. til 15. juni 2009, hvor den pålydende værdi 
blev ændret fra 100 kr. pr. aktie til 10 kr. pr.  
aktie, er der i alle Formueplejeselskaberne nu 
frie reserver svarende til mindst 90% af egen-
kapitalen, hvorefter det udelukkende er vedtæg-

ternes og lovgivningens 10% begrænsning, som 
sætter grænsen for, hvor mange egne aktier  
selskaberne må købe.

ubegrænset køb af egne aktier
Den nye selskabslov har blandt andet helt fjer-
net 10% begrænsningen. Loven er imidlertid  
– angiveligt pga. nogle IT- og  lovtekniske udfor-
dringer – endnu ikke trådt i kraft. Bestyrelserne i 
Formuepleje selskaberne har til hensigt, så snart 
tidspunktet for lovens ikrafttræden kendes, at 
indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger 
– bl.a. med det formål at få fjernet 10% be-
grænsningen i vedtægterne. Dette vil sikre sel-
skaberne mulighed for at købe egne aktier helt 
op til de mere end 90% frie reserver, som de en-
kelte selskaber har. Altså i praksis en ubegræn-
set mulighed for at købe egne aktier. Den nye 
lov giver endvidere mulighed for, at generalfor-
samlingen kan give denne bemyn digelse for 5 år 
ad gangen. 

Selskaberne får dermed mulighed for at ope-
rere på samme måde som ”open end” investe-
ringsforeninger, således, at der hele tiden kan 



skabes balance mellem udbud og efterspørgsel. Det vil sikre 
en kursdannelse væsentligt tættere på den indre værdi sam-
menlignet med situationen igennem det meste af 2009. I 
praksis burde det være muligt at opnå en kurs dannelse in-
denfor den indre værdi plus/minus et par procentpoint. Kon-
kret vil det betyde, at i perioder med et stort udbud, og der-
med en tendens til en kurs under indre værdi, vil selskabet 
kunne købe egne aktier indtil, at der igen er balance imellem 
udbud og efterspørgslen. omvendt vil selskabet så også 
kunne tilfredsstille efterspørgslen i perioder med mange kø-
bere og samtidigt tjene lidt ekstra penge til selskabernes bli-
vende aktionærer, da aktier jo sandsynligvis er købt på kurser 
lidt under indre værdi og solgt på kurser på eller endda lidt 
over indre værdi. 

aktier modregnes i egenkapitalen
Det skal for en god ordens skyld præciseres, at når et  
Formueplejeselskab køber egne aktier, skal disse regnskabs-
mæssigt modregnes i egenkapitalen. Det betyder, at der ikke 
bliver beregnet fast honorar og resultathonorar af disse  
aktier, og at egenkapitalen og den indre værdi på de aktier, 
som er i omløb, er uberørt af beholdningen af egne aktier. 
Bortset selvfølgelig fra det positive element, at når aktierne 
er købt under indre værdi, har de tilbageværende aktionærer 
så at sige købt en krone til f.eks 97 øre (hvis kursen er 3% 
under indre værdi). 

Det er - som oplyst i bl.a. fondsbørsmeddelelsen i forbin-
delse med årsrapporterne – desuden hensigten at foreslå en 
vedtægtsændring, som giver aktionærerne ret og mulighed 
for at sælge deres aktier tilbage til selskabet til en mini-
mumskurs, som vil være den indre værdi minus et mindre 
procentfradrag. Vi forventer ikke, at denne vedtægtsbe-

stemte minimumkurs vil blive anvendt særlig ofte, hvis over-
hovedet nogensinde, da den nye mulighed for ubegrænset 
køb af egne aktier forventes at føre til en kursdannelse  
væsentligt tættere på den indre værdi.

Den vedtægtsbestemte minimumkurs foreslås at træde i 
kraft i løbet af 2010 i tre tempi - ud fra den betragtning, at 
det er hensigtsmæssigt at give den nye og forøgede mulig-
hed for at købe egne aktier en mulighed for at få normalise-
ret kursdannelsen først. Bestyrelserne i Formueplejesel-
skaberne vil foreslå vedtægtsbestemmelse på de kommende 
ekstraordinære generalforsamlinger med følgende mini-
mumkurser:

i PareTo, saFe, ePikur og PenTa:

Indre værdi minus 5% gældende fra ?* 2010
Indre værdi minus 4% gældende fra ?* 2010
Indre værdi minus 3% gældende fra ?* 2010

*  De eksakte datoer for indførelsen af minimumskurser vil først  

kunne fastlægges, når datoen for ikrafttrædelsen af den nye  

selskabslov kendes.

 
I optimum og LimiTTellus foreslås samme ændring blot med 
den forskel, at procentfradraget i forhold til indre værdi bliver 
henholdsvis 3%, 2% og 1%.
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sådan bliver De kunde
Brug lidt tid på at overveje om De med fordel kan blive kunde  
i Formuepleje. Vores specialister er behjælpelige med at  
forklare og uddybe konceptet samt vejlede om familiens økonomi.  
Det kan vise sig at blive den bedste tid i har investeret.

Vi tilbyder en omfattende økonomisk rådgivning og sparring 
med udgangspunkt i en analyse af jeres aktuelle økonomiske 
situation – herunder en second opinion på jeres aktuelle valg. 
Analysen munder ud i konkrete anvisninger på en optimal 
formuesammensætning.

økonomi er komplekst og består af investeringer i fast 
ejendom, selskaber, virksomhedsordninger, pensioner og pri-
vat regi. De mange forskellige skattemiljøer giver ofte mulig-
hed for at sammensætte investe ringerne på på en måde, der 
kan forbedre resultatet efter skat væsentligt. Formueanaly-
sen skaber overblik over Deres nuværende balance, formue 
samt fordeling af aktiver og passiver på overordnet niveau og 
i skattemiljøer. De er naturligvis velkommen til at lade Deres 
revisor eller anden rådgiver deltage ved et uforbindende råd-
givningsmøde.

sådan køber De aktier

Formueplejeselskaberne er aktieselskaber noterede 
på børsen og kan frit omsættes. De kan købe aktier i 
Formueplejselskaberne gennem Deres bank eller net-
bank, som alle andre børsnoterede aktier. Ved køb  
af aktier til en værdi af minimum 500.000 kr. kan  
De handle via Formuepleje A/S. Der beregnes ingen 
kurtage, men alene et notagebyr på pt. 250 kr. til 
nordea Bank Danmark A/S. Formuepleje A/S har  
således ingen indtægter relateret til handlens gen-
nemførelse, men yder denne aktionærservice ud fra 
ønsket om en nem, billig og effektiv handelsafvikling 
for vores kunder. Kontakt os gerne for nærmere infor-
mation på tlf. 87 46 49 00 eller læs mere på  
formuepleje.dk.
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Beskatning af Formueplejeselskaberne

læs mere på www.formuepleje.dk/skatteguide

Pension

15% årlig pensionsafkastskat. 
nettotab fremføres til næste år.

Højst 20% af pensionsformuen i hver aktie. 

A/s eller APs

25% almindelig selskabsskat. 

Tab kan modregnes i anden selskabsindkomst eller fremføres til 
næste år.  

Almindelig oPsPAring

Gevinst og tab medregnes ved opgørelsen af kapitalindkomsten:  

Børn

Gevinst op til 32.200 kr. skattefrit. (op til personfradraget)
Tab kan fradrages i kapitalindkomst.

Børneopsparing: Afkastet er skattefrit.

Virksomhedsordningen

25% à conto skat. 

Tab kan fradrages i driftsindtægterne.

Bemærk at informationen om skattereglerne ikke giver et fuldstændigt og udtøm-
mende beskrivelse af de skattemæssige forhold, hvorfor De opfordres til at søge 
supplerende individuel rådgivning. Læs uddybende information på formuepleje.dk 
eller kontakt en formuerådgiver på tlf. 87 46 49 00.

Formueplejeselskaberne er skattefrie investeringsselskaber, 
hvor beskatningen sker hos den enkelte aktionær. De kan  
investere alle former for opsparing i Formueplejeselskaberne 
– pensionsmidler, opsparing i selskaber, virksomhedsord-
ning, private midler, børns opsparing, fonde mv. Beskatnin-
gen sker løbende efter det såkaldte lagerprincip, som også 
kendes fra pensions ordninger og investeringer via eget  
selskab. Her sker der også en løbende beskatning, uanset 
om der er investeret i aktier i Formueplejesel skaberne, andre 

aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger. Det er der-
for kun for investering af almindelig opsparing (frie midler), 
De vil opleve en forskel i beskatnings-principperne, da aktier 
i Formue plejeselskaberne lagerbeskattes og medregnes ved 
opgørelsen af kapitalindkomsten. 

Andre aktier og aktiebaserede investeringsforeninger  
beskattes som aktieindkomst efter det såkaldte realisations-
princip, altså ved udbytte og salg.

skat indkomst

Ca. 33% negativ kapitalindkomst (fx boligejere med renteudgifter)

Ca. 38% personlig indkomst og kapitalindkomst op til 429.000 kr. 

Ca. 52% personlig indkomst og kapitalindkomst over 429.000 kr.

Generelt bør investorer med negativ kapitalindkomst søge  
investeringer, der beskattes som kapitalindkomst (som fx For-
mueplejeselskaberne). Generelt bør topskatteydere med positiv 

kapitalindkomst investere i individuelle aktier eller aktiebaserede 
investeringsforeninger.

skattemiljø Formueplejeselskaberne
aktier/aktiebaserede
investeringsforeninger

Pensionsordning

Lagerbeskatning

Lagerbeskatning

A/S eller ApS Lagerbeskatning

Virksomhedsordning Lagerbeskatning

Almindelig opsparing Aktiebeskatning
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introduktion til faktasiderne
Faktasiderne giver et overblik over investeringerne i Formueplejeselskaberne.  
Her kan De se en forklaring til de mange fagudtryk, der anvendes på de følgende sider.  
alle resultater er opgjort efter selskabsskat og efter alle omkostninger.

Formuepleje Safe A/S 
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KURSUDVIKLING 2009
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FT World (DKK)

Safe

Investering

Obligationer 299

Aktier 82 Egenkapital 100

Lånekapital 281

Finansiering

PORTEFØLJE

BeSkrivelSe

Formuepleje Safe er et skattefrit investeringsselskab, der 
investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede 
investeringsmodeller. Selskabet investerer med en kombi-
nation af egenkapital og lånekapital, der kan optages som 
lån i dansk og udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling ses 
nederst til højre.

riSikO

STAMDATA

Indre værdi 132,0

Egenkapital, mio. kr. 3.291

Samlet balance, mio. kr. 12.549

Fondskode DK0016110547

Startdato 01.05.1988

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

Resultathonorar ved overskud 10%

Afkastmål, 5 år 70%

Risikoramme, 3 år -15%

10 STørSTe AkTiepOSiTiOner

% af aktiebeh.

1  Microsoft 3,1%

2  IBM Com 2,7%

3  Allianz AG 2,6%

4  Halliburton Co. 2,5%

5  G4S 2,4%

6  Teva Pharmaceutical 2,3%

7  Unilever NV CVA 2,2%

8  Conocophillips 2,1%

9  Danske Bank 1,9%

10  Formuepleje Penta A/S 1,9%

Antal aktier i portefølje: 77

pOrTeFøljer

Obligationer Aktier lånekapital

Korte < 3 år 32% Europa 48% DKK 0%

Mellem 3-5 år 50% USA 47% EUR 54,70%

Lange > 5 år 18% Øvrigt 5% CHF 45,30%

Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge 
af periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene 
tjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte 
midler, hvilket kan forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, 
hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere informa-
tion henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for 
selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.

AFkAST SiDen 

1995 2000 2005 2009

Safe 749,0% 94,7% 26,4% 58,0%

FT World 69,9% -36,6% -0,2% 26,1%

Forskel 679,1% 131,3% 26,6% 31,8%
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Safe
Safe VSO
Merkur
LimiTTellus

Epikur PentaOptimum Pareto
Fokus

Obligationer Aktier

Laveste Højeste

BeskriVelse

Kort introduktion til selskabets investeringsstrategi.

risiko

Indikerer selskabets placering på risikobarometeret i forhold til de  

øvrige Formueplejeselskaber og i forhold til risikoen på obligations- 

og aktiemarkedet.

sTamDaTa

Faktuelle oplysninger om selskabet. Afkastmål er selskabets for-

ventede medianafkast under normale markedsforhold. Risikoramme  

udtrykker det maksimale forventede formuetab i selskabets indre 

værdi, der indtræffer med 90% sandsynlighed. Der er ikke tale  

om garantier.

sTørsTe akTiePosiTioner

Viser antallet af aktier i porte føljen samt de ti største aktieinveste-

ringer med angivelse af den procentvise andel.

kursuDVikling

Figurerne viser udviklingen i selskabets indre værdi på både kort og 

lang sigt sammenholdt med udviklingen i det globale aktieindeks FT 

World eller det danske realkreditindeks (optimum og Fokus). Tabellen 

viser afkast siden 1995, 2000, 2005 og 2009. For nye selskaber  

siden start.

PorTeFølJer

obligationer

Fordeling på restløbetid i år udtrykt ved korrigeret varighed, der viser 

obligationers kursfølsomhed over for renteændringer. Kor rigeret  

varighed viser, hvor meget kursen vil stige, hvis renten falder 1%-point 

og tager højde for, at obligationen kan blive udtrukket til kurs 100,hvis 

låntager vælger at indfri lånet før tid. En korrigeret varighed på 4  

betyder, at kursen vil stige 4% hvis renten falder 1%-point. 

Korte: Korrigeret varighed op til 3 år

Mellem: Korrigeret varighed 3 – 5 år

Lange: Korrigeret varighed over 5 år

aktier

Viser aktieinvesteringernes geografiske fordeling.

lånekapital

Viser lånekapitalens sammensætning på valutaer:  

DKK = danske kroner, EUR = euro, CHF = schweizerfranc.

PorTeFølJe

Figuren viser sammensætningen af selskabets investering og finansie-

ring. Egenkapitalen, som er aktionærens indskud, sættes altid til 100. 

I selskaber, der investerer for lånte midler anføres tillige, hvor stor  

lånekapitalen er i forhold til egenkapitalen. 

En lånekapital-værdi på 200 betyder, at selskabet optager lån på 

200 kr. for hver 100 kr. aktionærerne skyder ind. Selskabets gearing 

kan da opgøres til 2, idet egenkapitalen geares 2 gange. Selskabets 

solvens kan opgøres som 100/300 = 33%. En aktie-værdi på 80  

betyder, at 80% af egenkapitalen er investeret i aktier.
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Formuepleje optimum a/s 
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KURSUDVIKLING 2006-2009
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KURSUDVIKLING 2009
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Investering

Obligationer 64

Aktier 36

Egenkapital 100

Finansiering

PORTEFØLJE

BeskriVelse

Formuepleje optimum er et skattefrit investeringsselskab, 
der investerer i obligationer og aktier efter den klassiske 
porteføljeteori. Selskabet investerer udelukkende for egne 
midler.

risiko

sTamDaTa

Indre værdi 105,1

egenkapital, mio. kr. 1.012

Samlet balance, mio. kr. 1.012

Fondskode Dk0060026680

Startdato 01.02.2006

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 30%

risikoramme, 3 år -5%

10 sTørsTe akTiePosiTioner

% af aktiebeh.

1  Formuepleje limittellus a/S 18,0%

2  microsoft Corp 3,0%

3  Ibm 2,6%

4  Halliburton 2,3%

5  g4S 2,2%

6  allianz ag 2,1%

7  teva pharmaceutical 2,0%

8  France telecom 2,0%

9  unilever 2,0%

10  Danske bank 1,9%

antal aktier i portefølje: 66

PorTeFølJer

obligationer aktier

korte < 3 år 39% europa 49%

mellem 3-5 år 45% uSa 46%

lange > 5 år 16% øvrigt 5%

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge 
af periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tje-
ne som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospek-
ter, fondsbørs meddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion  
til faktasiderne.

aFkasT siDen 

2006 2007 2008 2009

optimum 5,2% -0,2% -3,0% 14,5%

nyk obl.indeks 18,5% 16,3% 15,0% 7,8%

Forskel -13,3% -16,4% -17,9% 6,7%

Fak ta – ult Imo DeCember 2009 39 
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PORTEFØLJE

BeskriVelse

Formuepleje pareto er et skattefrit investeringsselskab, der 
investerer i obligationer og aktier efter Den klassiske por-
teføljeteori. Selskabet investerer med en kombination af 
egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk 
og udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst 
til højre.

risiko

sTamDaTa

Indre værdi 230,5

egenkapital, mio. kr. 1.095

Samlet balance, mio. kr. 3.961

Fondskode Dk0016023494

Startdato 01.07.1999

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 55%

risikoramme, 3 år -10%

10 sTørsTe akTiePosiTioner

% af aktiebeh.

1  Formuepleje merkur a/S 6,9%

2  microsoft 3,0%

3  Ibm 2,8%

4  g4S 2,4%

5  Halliburton Co. 2,4%

6  allianz ag 2,3%

7  teva pharmaceutical 2,3%

8  unilever 2,2%

9  Conocophillips 2,0%

10  Danske bank 1,8%

antal aktier i portefølje:  71 

PorTeFølJer

obligationer aktier lånekapital

korte < 3 år 38% europa 47% Dkk 0%

mellem 3-5 år 38% uSa 49% eur 53%

lange > 5 år 25% øvrigt 5% CHF 47%

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge 
af periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene 
tjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte 
midler, hvilket kan forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, 
hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere informa-
tion henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for 
selskabet.   Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.

aFkasT siDen 

1999 2000 2005 2009

pareto 129,8% 123,1% 9,6% 41,0%

Ft World -26,7% -36,6% -0,2% 26,5%

Forskel 156,5% 159,7% 9,8% 14,5%

Fak ta – ult Imo DeCember 200940 
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PORTEFØLJE

BeskriVelse

Formuepleje Safe er et skattefrit investeringsselskab, der 
investerer i obligationer og aktier efter Den klassiske por-
teføljeteori. Selskabet investerer med en kombination af 
egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk 
og udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst 
til højre.

risiko

sTamDaTa

Indre værdi 132,0

egenkapital, mio. kr. 3.291

Samlet balance, mio. kr. 12.549

Fondskode Dk0016110547

Startdato 01.05.1988

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 70%

risikoramme, 3 år -15%

10 sTørsTe akTiePosiTioner

% af aktiebeh.

1  microsoft 3,1%

2  Ibm Com 2,7%

3  allianz ag 2,6%

4  Halliburton Co. 2,5%

5  g4S 2,4%

6  teva pharmaceutical 2,3%

7  unilever 2,2%

8  Conocophillips 2,1%

9  Danske bank 1,9%

10  Formuepleje penta a/S 1,9%

antal aktier i portefølje: 77

PorTeFølJer

obligationer aktier lånekapital

korte < 3 år 32% europa 48% Dkk 0%

mellem 3-5 år 50% uSa 47% eur 55%

lange > 5 år 18% øvrigt 5% CHF 45%

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge 
af periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene 
tjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte 
midler, hvilket kan forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, 
hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere informa-
tion henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for 
selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.

aFkasT siDen 

1995 2000 2005 2009

Safe 749,0% 94,7% 26,4% 58,5%

Ft World 69,9% -36,6% -0,2% 26,5%

Forskel 679,1% 131,3% 26,6% 32%

Fak ta – ult Imo DeCember 2009 41 

Formue 1. kvartal 2010

safe
Safe vSo
merkur
limittellus

epikur pentaoptimum pareto
Fokus

obligationer aktier

laveste Højeste



Formuepleje epikur a/s 

95 96 97 98 99 00 01 0302 0504 0706 09 10 11 1208

KURSUDVIKLING 1995-2009

1.200

1.000

800

200

600

400

0

FT World (DKK)
Epikur

Jan Apr Jul Okt Jan

KURSUDVIKLING 2009

150

125

100

75

FT World (DKK)

Epikur

Investering

Obligationer 290

Aktier 88 Egenkapital 100

Lånekapital 278

Finansiering

PORTEFØLJE

BeskriVelse

Formuepleje epikur er et skattefrit investeringsselskab, der 
investerer i obligationer og aktier efter Den klassiske por-
teføljeteori. Selskabet investerer med en kombination af 
egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk 
og udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst 
til højre.

risiko

sTamDaTa

Indre værdi 294,0

egenkapital, mio. kr. 1.823

Samlet balance, mio. kr. 6.891

Fondskode Dk0016079288

Startdato 01.11.1991

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 85%

risikoramme, 3 år -20%

10 sTørsTe akTiePosiTioner

% af aktiebeh.

1  microsoft 3,5%

2  allianz ag 3,5%

3  Ibm 2,7%

4  g4S 2,6%

5  Halliburton Co. 2,5%

6  teva pharmaceutical 2,3%

7  aker Solutions 2,2%

8  Conocophillips 2,2%

9  Formuepleje merkur a/S 2,1%

10  France telecom 2,1%

antal aktier i portefølje: 66

PorTeFølJer

obligationer aktier lånekapital

korte < 3 år 34% europa 48% Dkk 1,00%

mellem 3-5 år 37% uSa 47% eur 59%

lange > 5 år 29% øvrigt 5% CHF 41%

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge 
af periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene 
tjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte 
midler, hvilket kan forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, 
hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere informa-
tion henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for 
selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.

aFkasT siDen 

1995 2000 2005 2009

epikur 295,9% -1,8% -35,9% 33,6%

Ft World 69,9% -36,6% -0,2% 26,5%

Forskel 226,0% 34,8% -35,8% 7,1%

Fak ta – ult Imo DeCember 200942 
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Finansiering

PORTEFØLJE

BeskriVelse

Formuepleje penta er et skattefrit investeringsselskab, der 
investerer i obligationer og aktier efter Den klassiske por-
teføljeteori. Selskabet investerer med en kombination af 
egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk 
og udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst 
til højre.

risiko

sTamDaTa

Indre værdi 121,6

egenkapital, mio. kr. 1.963

balance incl. futures, mio. kr. 7.789

Fondskode Dk0016079361

Startdato 01.01.1994

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 100%

risikoramme, 3 år -25%

10 sTørsTe akTiePosiTioner

% af aktiebeh.

1  microsoft Corp. 3,7%

2  Ibm 3,2%

3  Halliburton Co. 2,7%

4  g4S 2,6%

5  allianz ag 2,5%

6  teva pharmaceutical 2,5%

7  telefonica S.a.  2,3%

8  Danske bank 2,3%

9  unilever Cert. 2,2%

10  Formuepleje Safe a/S 2,2%

antal aktier i portefølje: 62

PorTeFølJer

obligationer aktier lånekapital

korte < 3 år 29% europa 48% Dkk 0%

mellem 3-5 år 43% uSa 47% eur 59%

lange > 5 år 28% øvrigt 5% CHF 41%

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som 
følge af periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør 
ikke alene tjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. bemærk, at selskabet investerer for både 
egne og lånte midler, hvilket kan forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, 
selskabet optager, hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har inve-
steret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelel-
ser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.

aFkasT siDen 

1995 2000 2005 2009

penta 106,3% -34,8% -52,9% 27,6%

Ft World 69,9% -36,6% -0,2% 26,5%

Forskel 36,4% 1,8% -52,7% 1,1%

Fak ta – ult Imo DeCember 2009 43 
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Finansiering

PORTEFØLJE

BeskriVelse

Formuepleje merkur er et skattefrit investeringsselskab, der 
investerer kortsigtet og langsigtet i de øvrige Formuepleje-
selskaber. Selskabet investerer med en kombination af 
egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk 
og udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst 
til højre.

risiko

sTamDaTa

Indre værdi 168,1

egenkapital, mio. kr. 751

Samlet balance, mio. kr. 1.193

Fondskode Dk0016042609

Startdato 01.01.1998

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 65%

risikoramme, 3 år -12,5%

10 sTørsTe akTiePosiTioner

% af aktiebeh.

1  Formuepleje epikur a/S 24,4%

2  Formuepleje penta a/S 23,0%

3  Formuepleje limittellus a/S 8,0%

4  Formuepleje optimum a/S 6,1%

5  Formuepleje Safe vSo a/S 4,9%

6  Formuepleje Safe a/S 3,1%

7  Formuepleje pareto a/S 2,3%

8  microsoft 1,2%

9  Ibm 0,9%

10  Halliburton Co 0,9%

antal aktier i portefølje: 69

PorTeFølJer

obligationer aktier lånekapital

korte < 3 år 38% europa 47% Dkk 0%

mellem 3-5 år 27% uSa 48% eur 53%

lange > 5 år 34% øvrigt 5% CHF 47%

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som 
følge af periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør 
ikke alene tjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. bemærk, at selskabet investerer for både 
egne og lånte midler, hvilket kan forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, 
selskabet optager, hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har inve-
steret. For yderligere information henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelel-
ser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.

aFkasT siDen 

1998 2000 2005 2009

merkur 68,5% 57,5% -16,8% 21,5%

Ft World 3,1% -36,6% -0,2% 26,5%

Forskel 65,4% 94,1% -16,6% -5,0%

Fak ta – ult Imo DeCember 200944 
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Finansiering

PORTEFØLJE

BeskriVelse

Formuepleje limittellus er et skattefrit investeringsselskab, 
der investerer i globale børsnoterede aktier. Selskabet inve-
sterer udelukkende for egne midler.

risiko

sTamDaTa

Indre værdi 107,8

egenkapital, mio. kr. 953

Samlet balance, mio. kr. 953

Fondskode Dk0016310980

Startdato 01.03.2005

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år >Ft World

risikoramme, 3 år -15%

10 sTørsTe akTiePosiTioner

% af aktiebeh.

1  Ibm 3,2%

2  microsoft 3,1%

3  Halliburton Co. 2,7%

4  g4S 2,6%

5  allianz ag 2,5%

6  teva pharmaceutical 2,5%

7  Danske bank 2,2%

8  Conocophillips 2,2%

9  vale Sa 1,8%

10  Freeport-mcmoran Copper 1,8%

antal aktier i portefølje: 72

PorTeFølJer

aktier

europa 47%

uSa 47%

øvrigt 6%

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som 
følge af periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke 
alene tjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. For yderligere information henvises til vedtæg-
ter, børsprospekter, fondsbørs meddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring:  
Se Introduktion til faktasiderne.

aFkasT siDen 

2005 2007 2009

limittellus 7,9% -23,2% 31,3%

Ft World -3,6% -24,8% 26,5%

Forskel 11,5% 1,7% 4,8%

Fak ta – ult Imo DeCember 2009 45 
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Finansiering

PORTEFØLJE

BeskriVelse

Formuepleje Safe vSo er et skattefrit investeringsselskab, 
der investerer i obligationer og aktier efter Den klassiske 
porteføljeteori. Selskabet investerer med en kombination af 
egenkapital og lånekapital, der kan optages som lån i dansk 
og udenlandsk valuta. Den aktuelle fordeling ses nederst 
til højre.

risiko

sTamDaTa

Indre værdi 38,2

egenkapital, mio. kr. 190

Samlet balance, mio. kr. 792

Fondskode -

Startdato 01.10.2007

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år 65%

risikoramme, 3 år -15%

10 sTørsTe akTiePosiTioner

% af aktiebeh.

1  microsoft 3,3%

2  Ibm 2,9%

3  Halliburton Co. 2,8%

4  g4S 2,7%

5  teva pharmaceutical 2,7%

6  allianz ag 2,3%

7  Conocophillips 2,3%

8  Danske bank 2,3%

9  vale Sa 1,9%

10  Freeport-mcmoran Copper 1,9%

antal aktier i portefølje: 53

PorTeFølJer

obligationer aktier lånekapital

korte < 3 år 37% europa 49% Dkk 0%

mellem 3-5 år 35% uSa 46% eur 56%

lange > 5 år 28% øvrigt 5% CHF 44%

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge 
af periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tje-
ne som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte midler, 
hvilket kan forøge  risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskaberne optager, hvorfor 
investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere information 
henvises til vedtægter samt årsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.

aFkasT siDen 

2007 2008 2009

Safe vSo -61,9% -58,7% 58,5%

Ft World -27,3% -23,6% 26,5%

Forskel -34,6% -35,1% 32%
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Formuepleje Fokus a/s 

Maj Jun Jul SepAug Okt Nov Dec Jan

KURSUDVIKLING 2009 *

120

110

105

115

100

Obl. indeks × 3

* Fokus startede i maj 2009

Obl. indeks × 2

Fokus

Investering

Obligationer 458

Lånekapital 358

Egenkapital 100

Finansiering

PORTEFØLJE

BeskriVelse

Formuepleje Fokus er et skattefrit investeringsselskab, der 
investerer i danske realkreditobligationer. Selskabet investe-
rer med en kombination af egenkapital og lånekapital, der 
kan optages som lån i danske kroner og euro. Den aktuelle 
fordeling ses nederst til højre. bestyrelsen har til hensigt at 
foreslå udbytte på 8 kr. pr. aktie.

risiko

sTamDaTa

Indre værdi 118,2

egenkapital, mio. kr. 133

Samlet balance, mio. kr. 611

Fondskode Dk0060179596

Startdato 01.05.2009

Fast honorar i % af aktiver, max 0,5%

resultathonorar ved overskud 10%

afkastmål, 5 år min 2 x nyk obl.

Forventet udbytte 8 kr. pr. aktie

10 sTørsTe PosiTioner

% af beh.

1 5% nykredit 3D 2038 13,0%

2 5% nordea kredit 2038 8,8%

3 5% realkredit Dk oa 43D 2038 6,7%

4 4% nykredit 12e 2012 6,1%

5 4% nykredit 2012 - rentetermin 1/10 4,3%

6 4% realkredit Dk 10S 2012 4,3%

7 2% realkredit Dk 2011 4,2%

8 6% nykredit 2029 4,1%

9 6% realkredit Dk 2029 4,1%

10  2% realkredit Dk 2013 4,1%

antal obligationer i portefølje: 21

PorTeFølJer

obligationer lånekapital

korte < 3 år 70% Dkk 0%

mellem 3-5 år 24% eur 100%

lange > 5 år 7% CHF 0%

nærværende faktaark er en informationsservice. alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder som følge 
af periodiseringer, handler under afvikling etc. oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene 
tjene som grundlag for en investeringsbeslutning. Historiske resultater er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. bemærk, at selskabet investerer for både egne og lånte 
midler, hvilket kan forøge risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, 
hvorfor investorerne således højst kan tabe det beløb, de selv har investeret. For yderligere informa-
tion henvises til vedtægter for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.

aFkasT siDen 

2009

Fokus 18,2%

2 x nyk obl.indeks 10,2%

Forskel 8,0%

Safe
Safe vSo
merkur
limittellus

epikur pentaoptimum pareto
Fokus

obligationer aktier

laveste Højeste
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Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C

Tuborg Havn, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01, 

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

RÅDGIVnInG oG FoRMIDLInG:UDGIVER:

Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C

Telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01, 

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

S E L S K A B E R n E  


