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L eder

”Kun 20% af samtlige danske
børsnoterede aktier har givet
positivt afkast i 2011. Af dem
er 16% Formueplejeselskaber”

Formuepleje stærkt igennem 2011
2011 blev et investerings år, hvor mange investorer oplevede

Måler man på danske aktier og danske obligationer, er det siden

negative afkast. Hvis man havde investeret i danske aktier hele

1986 således kun sket to gange, at både aktier og obligationer

året, oplevede man et afkast på minus 15%. Havde man spredt

har givet negative afkast. I alle andre år har enten aktierne eller

sine investeringer til globale aktier, blev afkastet stadig et mi-

obligationerne givet et positivt afkast – ofte med den effekt, at

nus, men dog noget mindre med et minus på 5-6%.

Formueplejeselskaberne er kommet ud af året med et godt og

Kun 20% af samtlige danske børsnoterede aktier har gi-

tilfredsstillende resultat.

vet positivt afkast i 2011. Af dem er 16% (6 ud af 39) Formueplejeselskaber. Alle Formueplejeselskaberne – bortset

Attraktive risikoniveauer

fra LimiTTellus – gav i 2011 et positivt afkast, svingende fra

i Formueplejeselskaberne.

2% i Optimum til 11% i Safe. Især i andet halvår af 2011

Målt på de daglige kursudsving i løbet af 2011 har de fleste af

klarede Formueplejeselskaberne sig betydeligt bedre end ak-

Formueplejeselskaberne haft en risiko, som er betydelig mindre

tiemarkederne. Mens danske aktier i denne periode faldt

end, hvis man udelukkende investerede i danske eller globale

med ca. 10%, steg Formueplejeselskaberne med mellem 2

aktier. Kun Formuepleje Penta og Formuepleje Epikur, som er de

og 15% – fra 2% i Optimum til hele 15% i Penta. Det vil

selskaber, der har den største risiko, har risikoen været en smule

sige, at hvis man den 1. juli investerede for 1 mio. kr., så

højere end en ren aktieinvestering.

blev den i Formueplejeselskaberne til mellem 1,02 mio. kr.
og 1,15 mio. kr., mens en investering i danske aktier ville

Hvad med 2012?

have reduceret millionen til 900.000 kr.

Vi vil også i 2012 have fokus på risikostyringen og selvom vi med
de meget lave renteniveauer ikke kan regne med høje afkast på

Risikostyringen har været i fokus.

obligationerne, så forventer vi dog et mere positivt aktiemarked,

De positive afkast i Formueplejeselskaberne er skabt med

end vi så i 2011. På den baggrund forventes også 2012 at give

udgangspunkt i en aktiv risikostyring, hvor finansieringen ude-

positive og tilfredsstillende afkast i Formueplejeselskaberne.

lukkende har været i EURO og DKK. Aktievalget har haft overvægt af defensive aktier, som er mindre konjunkturfølsomme,

Læs i øvrigt mere om udsigterne for 2012 i Direktør Søren Astrups artikel ”10 bud på 2012”.

og obligationsinvesteringerne har taget udgangspunkt i et forventet rentefald hen over 2011. 2011 er et godt eksempel på,
at en spredning i både aktier og obligationer giver det bedste
afkast over tid – og ikke mindst også den bedste risikostyring.
Esben Vibe, direktør, Formueplejeselskaberne
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Invester i forening
eller i godt selskab
Den økonomiske uro siden 2008 har skabt øget fokus på risiko. Derfor
overlader mange investorer formuen til en kapitalforvalter. Men hvem
skal man vælge? Investeringsforeningerne er det nemme valg for mange,
men de overser muligheden for at vælge et investeringsselskab, som
faktisk har langt bedre mulighed for at styre risikoen.
af Anders Bjørnager, senior Formuerådgiver, Formuepleje

Formueplejeselskaberne har på både den korte og

IT-boblen (2000-2003), Finanskrisen (2007-

den lange bane været et attraktivt alternativ til

2009) og senest statsgældskrisen (2011) som de

investeringsforeningernes aktieafdelinger. Målt på

mest markante begivenheder.

både det absolutte og det risikojusterede afkast

Grundet de tre nævnte nedture har gennem-

har investorerne i specielt Formuepleje Safe og

snittet af aktieafdelingerne fra investerings
for

Formuepleje Pareto opnået et markant merafkast.

eningerne ikke forrentet investorernes kapital set
over de seneste 10 år. 100 kroner investeret for

Afkast over tid

10 år siden har ikke givet afkast, hverken i aktie-

Nedenstående tabel viser, hvad globale aktie

afdelingerne eller på det globale aktiemarked.

afdelinger, det globale aktieindeks (målt ved MSCI

Blandt Formueplejeselskaberne har selskabet

World) og Formueplejeselskaberne har leveret af
afkast1) på kort, mellem og lang sigt. For de fleste

Penta – som ligger med den højeste risiko
-

investorer er 10 år en lang investeringshorisont,

de store udsving på finansmarkederne. Formue-

hvor man forventeligt har fået et afkast af sine

pleje Penta ligger lidt under aktieafdelingerne

investeringer. De seneste 10 år har været præget

med 92 kroner ud af en startinvestering på 100

af store udsving på de finansielle markeder med

kroner for 10 år siden.

profil af formueplejeselskaberne – også mærket

Hvad er 100 kr. blevet til?

Afkast over tid - 1/1 2012
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% p.a

1 år

3 år

10 år

1 år

3 år

10 år

Formuepleje Pareto

111

173

244

10,8%

19,9%

9,3%

Formuepleje Safe

111

198

265

11,4%

25,6%

10,2%

Formuepleje Epikur

110

163

132

10,2%

17,7%

2,8%

Formuepleje Penta

111

161

92

10,6%

17,2%

-0,8%

Aktieafdelingernes median

95

147

100

-5,4%

13,6%

0,0%

MSCI World incl. udbytte

97

147

97

-2,6%

13,6%

-0,3%

>>
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Det seneste år, hvor mange
aktieinvesteringer er faldet
i værdi, har de fire
Formueplejeselskaber
alle leveret et positivt
afkast på 10%.

De øvrige formueplejeselskaber har alle leveret et positivt

Risikojusteret afkast.

afkast i perioden, men Formuepleje Safe og Formuepleje

Mange investorer har over de seneste år oplevet, at risiko er

Pareto er klart de mest iøjnefaldende. 100 kroner investeret

en væsentlig faktor, når man investerer.

i et af de to selskaber er således blevet til 244-265 kroner,

Jo større udsving der er i afkastene, jo højere risiko er der

svarende til et årligt afkast på 9,3-10,2%. Ud af investerings

ved en investering. Standardafvigelsen er et mål for risiko,

foreningernes globale aktieafdelinger er der kun to aktie

hvor en lav standardafvigelse betyder, at afkastene ligger

afdelinger, som set over de sidste 10 år har leveret et højere

tæt på det gennemsnitlige afkast, mens en høj standard

afkast end Safe og Pareto.

afvigelse er et billede på, at afkastene afviger betydeligt fra
gennemsnitsafkastet.

Placering
Formuepleje Pareto

1 år

3 år

2

5

10 år

Risiko – standardafvigelse

3 år

4

Formuepleje Pareto

13

Formuepleje Safe

1

1

3

Formuepleje Safe

16

Formuepleje Epikur

5

8

8

Formuepleje Epikur

20

Formuepleje Penta

3

10

24

Formuepleje Penta

23

Afdelingernes median

14

MSCI World incl. udbytte

14

Antal afdelinger

66

57

31

I tabellen ovenover er Formueplejeselskabernes afkast range-

Risikomæssigt ligger Formueplejeselskaberne på niveau med

ret og sammenlignet med investeringsforeningernes globale

eller over aktieafdelingerne og det globale aktieindeks. Det

aktieafdelinger. På kort og mellemlangt sigt (et og tre år) lig-

er værd at være opmærksom på, at i den periode – de sidste

ger Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto også i den abso-

3 år – hvor risikoen er målt, har formueplejeselskaberne haft

lutte top med en placering blandt de fem bedste afdelinger.

schweizerfranc som lånevaluta i en del af perioden (frem til

Set over de seneste 1 og 3 år er Formuepleje Safes afkast
bedre end samtlige aktieafdelinger.
Det seneste år, hvor mange aktieinvesteringer er faldet i

medio 2010), ligesom de nye skatteregler fra 2009 betød en
nedskrivning af egenkapitalen på op til 20%. Faktorer der
begge giver udslag i en højere standardafvigelse.

værdi, har de fire Formueplejeselskaber alle leveret et posi-

Målt siden midten af 2010, hvor Formueplejeselskaberne

tivt afkast på over 10%. I forhold til de globale aktieafde

fravalgte at anvende schweizerfranc i låneporteføljerne, er

linger og det globale aktiemarked, som i den samme periode

standardafvigelsen – altså risikoen – reduceret med mellem

er faldet med cirka 4%, er det en markant forskel.

30 og 40% . Kombineres afkast og risiko kan en investor vurdere, om en investering giver et attraktivt afkast i forhold til
den risiko, man påtager sig. Investors risikojusterede afkast
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Formue 1. kvartal 2012

a r t ik l er
udtrykkes ofte som Sharpe ratio2). Jo højere Sharpe ratio, jo

Valget mellem investeringsforeningen og et af Formuepleje-

bedre har investeringen været. De høje afkast på Formue-

selskaberne er i stor udstrækning et spørgsmål om hvorledes

pleje Safe og Formuepleje Pareto, kombineret med en risiko

og efter hvilke investeringsprincipper, man ønsker sin formue

på samme niveau som det globale aktiemarkede, betyder,

forvaltet. I Formueplejeselskaberne giver de fleksible inve

at de risikojusterede afkast på de to selskaber, på både

steringsrammer, herunder anvendelse af lånekapital samt

kort, mellem og lang sigt, fremstår særdeles attraktive i for-

anvendelse af finansielle instrumenter, mulighed for værdi-

hold til investeringsforeningernes aktieafdelinger. Formue-

skabelse gennem asset allokation og aktiv risikostyring.

pleje Epikur ligger på niveau med aktieafdelingerne, mens

Investeringsforeningernes aktieafdelinger vil typisk følge et

Formuepleje Pentas risikojusterede afkast ligger under.

benchmark og kun i begrænset omfang have mulighed for
risikoafdækning gennem finansielle instrumenter og omlæg-

Sharpe ratio

3 år

10 år

ning til eksempelvis obligationer eller kontanter. Ved inve-

Formuepleje Pareto

1,38

0,56

stering i en aktieafdeling under en investeringsforening

Formuepleje Safe

1,48

0,64

er risikostyringen, som i Formueplejeselskaberne ligger hos

Formuepleje Epikur

0,79

0,14

Formuepleje Penta

0,66

negativ

Afdelingernes median

0,81

negativ

MSCI World incl. udbytte

0,83

negativ

forvalteren, dermed overladt til investoren selv.
Investeres der for frie midler, er det vigtigt at være opmærksom på, at Formueplejeselskaberne beskattes efter
lager
princippet som kapitalindkomst, hvor udbytteudloddende aktieafdelinger beskattes efter realisationsprincippet
som aktieindkomst. Beskatningen i selskaber og på pension

Forskel på koncepterne

er den samme, uanset om man vælger aktieafdelinger eller

Valget mellem investeringsforeningernes aktieafdelinger og

Formueplejeselskaberne, for i begge tilfælde sker beskat

Formueplejeselskaberne bør dog også ske under hensyntagen

ningen efter lagerprincippet.

til investorens individuelle præferencer, hvor forhold som investeringsprincip, risikostyring og skat tages i betragtning.

Samlet set, og specielt ud fra afkastet i forhold til risikoen,
så mener vi ubetinget, at Formueplejeselskaberne, primært

Investeringsforeninger og investeringsselskaber er under-

Formuepleje Safe og Formuepleje Pareto, er meget attraktive

lagt forskellige lovgivninger og regler, hvorfor investorerne al-

alternativer til investeringsforeningernes aktieafdelinger.
Anders.Bjoernager@formuepleje.dk

tid bør forholde sig til deres forskellige karakteristika. I nedenstående tabel har vi sammenlignet forvaltningen af formuen
i en udbytteudloddende aktieafdeling under en investeringsforening med et af formueplejeselskaberne (de klassiske formueplejeselskaber, som anvender tangentporteføljeteorien).

sammenligning

Noter: 1
 ) Afkast efter omkostninger
2) (Historisk afkast - risikofrie renter) / risiko (standardafvigelsen).
3) Realisationsbeskatning: Aktieindkomst.
4) Beskattes som kapitalindkomst

Udbytteudloddende aktieafdeling

Asset allokation
(muligeheden for at ændre sammensætningen

Nej – følger afdelingens tema

af aktiver i porteføljen)

Aktiv/passiv styring

Risikorammer

Risikostyring

Formueplejeselskab (konceptselskab)
Ja – aktier og obligationer sammensættes
efter optimumporteføljen

Hovedparten af afdelingerne er aktivt

Ja – aktiv styring af aktiver og passiver i forhold

styret med henblik på at slå markedet

til risikorammerne.

Lovkrav om spredning på et større antal aktier.
Min. 50% skal være investeret i aktier.

Fastsættes af selskabet.
Maksimale formuetab indenfor en 3 års periode
fra 5-25% med 90% sandsynlighed.

Afdelingerne må kun i begrænset omfang

Ja – herunder anvendelse af finansielle

anvende finansielle instrumenter og/eller om-

instrumenter til nedbringelse af risici, som

lægge til kontanter eller obligationer.

eksempelvis valutarisiko.
Aktier og danske obligationer.

Investeringsrammer

Fastlåst i forhold til afdelingens tema.

Frie midler: realisationsbeskatning3).

Frie midler: lagerbeskatning 4).

Skat

Pension: lagerbeskatning.

Pension: lagerbeskatning.

Selskab: lagerbeskatning .

Selskab: lagerbeskatning.

Likviditet

Indløsningspligt tæt på indre værdi.
Køb og salg via børsen.

Fleksible rammer fastsat af bestyrelserne.

Indløsningspligt tæt på indre værdi.
Køb og salg via børsen.
Køb og salg af egne aktier.
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10 bud på

2012
2012 bliver fyldt med store udfordringer for langt de fleste investorer, men
budskabet herfra er, at tiden er kommet til at stikke en tå i vandet og tage
en smule mere risiko. Alle har fået paraderne op i 2011, og frygten for
eurokollaps og recession er i stort omfang priset ind i markedet. Bl.a. derfor
er afkastpotentialet stort, men det er samtidig vigtigt, at risikoen ikke bliver
for høj. Derfor bør man koncentrere sig om aktiver, som giver et højt udbytte,
har lav gearing og har en lav og overskuelig eksponering mod Euroland.

af Søren Astrup, Direktør, formueforvaltning, Formuepleje

Nedenfor – og for ottende år i træk
– følger her mine 10 bud på det kommende år:
De ti bud:
I:	Recession i Europa
II:	Renterne forbliver lave – godt nyt for obligationsinvestorer
III:	ECB køber mindst halvdelen af statsgældsudstedelserne i Eurozonen
IV:	Europæiske aktier stiger mere end 15%
V:	Emerging markets outperformer
VI:	Råvarer stiger og guldprisen falder
VII: Amerikanske boligpriser falder for 6. år i træk
VIII: Dollaren stiger
IX:	Den Schweiziske nationalbank, SNB, stopper sit forsvar af valutaen
X:	Et eller flere lande forlader Euroen i 2012
>>
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I

Recession i Europa

også rart, at der er udsigt til lave og forholdsvis stabile renter i lang tid fremover. Dertil kommer vi sandsynligvis til at

- men den globale vækst vil være nogenlunde OK. Den græ-

se fastforrentede realkreditobligationer med en kupon på

ske tragedie har bredt sig til en europæisk ditto. Den vedva-

blot 3,5%.

rende usikkerhed om statsgældskrisen, massive offentlige
besparelser i 2012 og skærpede solvenskrav til bankerne vil
næsten uundgåeligt drive eurozonen i recession – dvs. nega-

III

ECB køber mindst halvdelen af
statsgældsudstedelserne i Eurozonen

tiv vækst – i de første par kvartaler af 2012.
I en verden, hvor husholdningerne og virksomhederne en-

Uanset at man løbende i EU og i Den Internationale Valuta-

ten af nød eller lyst reducerer risiko, betaler gæld tilbage og i

fond, IMF, opfinder nye redningspakker med fonde og puljer,

det hele taget reducerer deres balancer, er der kun det offent-

som skal garantere de problemfyldte europæiske landes

lige og centralbankerne til at forhindre, at økonomierne kører

statsgæld, så ændrer dette ikke ved problemets sande natur.

baglæns. Og i 2012 har vi kun ECB, som nok skal hjælpe,

Nemlig at kun ganske få investorer ser denne statsgæld som

men ikke kan forhindre en ”fælles-europæisk” recession.

en fornuftig investering, hvor der er et attraktivt forhold mel-

2011 sluttede med markante forskelle i vækstraterne i de

lem det forventede afkast og risikoen.

forskellige regioner i den globale økonomi. De store vækst-

Uanset hvor mange ekstra finanspolitiske spareplaner, der

forskelle vil fortsætte i 2012, og næsten som sædvanligt

indføres i de problemfyldte lande i 2012, og uanset, at der

vil den globale økonomi være præget af, at væksten i de

planlægges traktatændringer i EU, som skal indføre finans-

etablerede økonomier vil være ganske lav, alt imens væksten

politisk disciplin i fremtiden, så er løbet mere eller mindre

i Emerging Markets nogenlunde holder kadencen. Sidst-

kørt for 2012. Der er ikke seriøse købere nok til hverken

nævnte sikrer da også, at den globale økonomi ikke går helt

spansk, italiensk og muligvis også fransk statsgæld i 2012.

i stå på trods af en (mild) europæisk recession.
Den globale vækst skal dermed nok lande på den rigtige
side af 3% i 2012 – hvilket er lavt, men ingen katastrofe.

Fortsætter ECB ”opkøbskadencen” fra starten af december 2011, hvor man købte statsgæld for ca. 10 mia. EUR
(75 mia. DKK), vil det svare til køb for ca. 500 mia. EUR
i 2012 (3.700 mia. DKK), hvilket er over halvdelen af de

II

Renterne sætter ny bundrekord
– godt nyt for obligationsinvestorer

De toneangivende centralbanker har nærmest lovet, at styringsrenterne forbliver lave – i USA helt frem til midten af
2013 ifølge den amerikanske centralbank, FED. I EU er den
europæiske centralbank efter et par fejldispositioner, hvor
renten blev sat op, nu også gået i gang med rentenedsættelser. Bank of England har længe betrådt den samme sti og i
Schweiz har renterne ligget under 0,25% de seneste ca. 3 år,
mens japanernes 0-rente-politik nu kører videre på 13. år!
Alt i alt har renterne aldrig været lavere end nu, og intet
tyder på, at renterne skal op i 2012. Udfordringerne med
risiko for galopperende inflation og de øvrige ”tømmermænd”
oven på denne ”0-rentefest” må vente til tidligst 2013
eller 2014.
På trods af de meget lave renter er adgangen til kredit
ikke blevet lempet. Spørg blot den amerikanske husejer eller
en offentlig ansat græker. Samme billede gør sig gældende
i hele den vestlige verden. Det er blevet langt sværere at
låne penge anno 2011 end i 2007. Og det bliver ikke bedre
i 2012, hvilket bl.a. skyldes den stadig strammere regu
lering, som banksektoren er underlagt ovenpå finans- og
statsgældskrisen. Intet er så skidt, at det ikke er godt for
noget. For som investorer i obligationsmarkedet – herunder i
virksomhedsobligationer eller dansk realkredit – er mulig
hederne gode. Er man husejer med flexlån, er det bestemt
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Et ganske stort beløb, som måske bedst sættes i relief ved

sammenligninger er europæiske aktier ganske enkelt billige.

den klassiske sammenligning med, at det svarer til bygge

Billige aktier er en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig

udgiften til ca. 106 storebæltsbroer i 2012!

betingelse for kraftige kursstigninger i 2012. Det skyldes

På den baggrund er det næsten umuligt at forestille sig,

naturligt nok gældskrisen med dens negative effekter for

at ECB før eller siden skulle have andre muligheder end at

europæisk økonomi og dermed virksomhedernes indtjening.

agere ”lender of last resort” – muligvis med banker som

Men undgås den helt store nedsmeltning i Euroland, bør

”stråmænd”. At ECB naturligvis helst vil se traktatændringer

europæiske aktier kunne stige mindst 15% i 2012.

og vilje og handling bag nationalstaternes spareplaner er forståelig nok. Problemet er dog det samme: Der er kun meget

Det er dog ikke ligegyldigt, hvad der ligger i porteføljen.

få private købere i markedet til europæisk statsgæld i 2012.

Et par velmente råd herfra til aktieporteføljen, er:

IV

Europæiske aktier stiger mere end 15%

• Invester i europæiske aktier med et globalt fokus, som
har en stor del af omsætningen uden for Europa. Aktier

Aktiemarkederne verden over vil også i 2012 være præget

som Siemens eller FL.Smidth & Co kunne være eksempler

af store kursudsving og nervøsitet. For investorer ikke umid-

herpå.

delbart det rareste investeringsklima.
Selvom udsvingene er store, er det som altid vigtigt at

• Undgå banker helt generelt. Gældskrisen, ny regulering og

forholde sig til værdifastsættelsen, der desværre også er

de svage konjunkturer betyder, at bankernes forretnings

behæftet med stor usikkerhed p.t. Men det er præcis her,

model er helt uigennemskuelig. Det forventede afkast står

muligheden ligger i 2012. Både på markederne i USA, Japan

derfor slet ikke mål med risikoen.

og Emerging Markets, men særligt i Europa.
For europæiske aktier ligger det klassiske nøgletal P/E

• IT-sektoren, Medicinal og Energisektoren byder derimod på

under 10 for 2012 og den gennemsnitlige forventede udbyt-

fornuftige muligheder. Navne som Royal Dutch Shell, Novo

teprocent er over 4,5. Med andre ord er udbytteprocenten

Nordisk, Microsoft og IBM bør være med i porteføljen.

>>

langt over dobbelt så høj som den 10-årige ”sikre” statsrente
i Tyskland lige nu, og målt ud fra alle historiske nøgletals-

Uanset hvor mange ekstra
finanspolitiske spareplaner,
der indføres i de problemfyldte lande i 2012, og
uanset, at der planlægges
traktatændringer i EU, som
skal indføre finanspolitisk
disciplin i fremtiden, så er
løbet mere eller mindre
kørt for 2012.
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V

Emerging markets outperformer

Primært fordi de sidste par års priseksplosionen mest af alt
minder om momentumdrevet spekulation, som dårligt kan

Emerging Markets aktier havde et ekstremt dårligt 2011.

forklares af stigende risikoaversion, faldende USD eller høje

Således faldt MSCI Emerging Markets indekset med ca.

inflationsforventninger!

18%, hvor faldet i det globale indeks ”kun” var på 5%.
2012 bliver året, hvor Emerging Markets igen vil outperforme langt de fleste etablerede vestlige markeder. En stor

Mht. til olieprisen vil den forventelig være nogenlunde
stabil i 2012, hvilket også generelt gælder de ”bløde” råvarer indenfor landbrugs- og fødevareindustrien.

del af forklaringen på den dårlige performance i 2011 var, at
investorerne blev ekstremt risikoaverse, og derfor i stor udstrækning trak penge ud af netop de markeder.
Da vækstudsigterne i de etablerede vestlige økonomier er
markant lavere end vækstudsigterne for Emerging Markets i
2012, så er det et krav, at vil man have vækst i omsætningen, så må eksponeringen mod Emerging Markets være tilsvarende stor. Selvom investorerne stadig vil være domineret af risikoaversion i 2012, så giver det derfor god mening
som minimum at få rebalanceret sin portefølje, så man har
en god eksponering mod Emerging Markets.
Dette kan ske direkte ved køb af selskaber hjemme
hørende i Emerging Markets eller indirekte ved at eje aktier
på de vestlige børser, hvor selskabet bagved har et globalt
fokus og stor eksponering mod Emerging Markets.

VI

Råvarer stiger og guldprisen falder

Prisudviklingen på råvarer og væksten i Emerging Markets
– især Kina – hænger uløseligt sammen. Kinas andel af den
globale råvareefterspørgsel varierer fra omkring 11% af oliemarkedet, over ca. 20% af kornmarkedet, til over 40% af
markedet for industrielle metaller.
Ser man på væksten i efterspørgslen, er Kinas betydning
endnu større. F.eks. tegnede Kina sig i 2010 for ca. 60% af
væksten i efterspørgslen af industrimetaller – især nikkel, bly
og kobber. En hård opbremsning i den kinesiske økonomi vil
derfor forventeligt gå hånd i hånd med faldende råvarepriser.
Selvom Kina også bliver negativt påvirket af gældskrisen i
EU, og lav efterspørgsel fra både Europa og USA, så ligger
en hård opbremsning i Kina dog ikke i kortene i 2012. Primært på den baggrund lyder buddet herfra, at råvarepriserne
inden for industrimetaller vil opleve pæne stigninger i 2012.
Guldprisen falder set over hele 2012.
Guldprisen steg ca. 75% fra starten af 2010 frem til september 2011. Siden er den faldet en smule, men er stadig
ganske høj (ca. 1.600 USD for en Troy Ounce).
Ifølge mange iagttagere kan den høje guldpris ses som et
signal om, at investorerne i stigende grad mister tilliden til
papirpenge, og i stedet søger sikkerhed mod valutasvækkelser ved at købe guld. En meget plausibel forklaring, som
betyder, at vi sagtens kan se stigninger i guldprisen i 2012
– men set over hele året er buddet, at guldprisen falder.
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VII

Amerikanske boligpriser falder

Den gode nyhed er at boligmarkedet har stabiliseret sig en

for 6 år i træk

del og, at vi nærmer os bunden. Dog er ca. 5 mio. amerikanske låntagere i en eller anden form for betalingsproblemer.

En af forudsætningerne for et holdbart opsving i USA – og

Der er mange huse til salg på tvangsauktionslignende vilkår

dermed globalt - er, at der igen kommer gang i bygge
-

og de sælges naturligt nok med en stor rabat. Prisudviklin-

sektoren. Hvad der måske er endnu vigtigere, er den ame

gen peger for 6. år i træk derfor nedad i 2012. Samme vej

rikanske forbruger, som alene holder gang i 2/3 af ame

går det i Danmark….

rikansk økonomi, igen får råd og lyst til at bruge penge.
Før det for alvor sker, skal to forudsætninger med sikkerhed

VIII USD styrkes overfor danske kroner

være opfyldt.
Betragtes de amerikanske statsfinansers tilstand, betalings1) Jobskabelsen skal være godt i gang

balanceunderskuddet og FED’s brug af seddelpressen kan

2) Huspriserne skal stoppe med at falde

det give mange økonomer nervøse ticks. Amerikansk økonomis dårlige forfatning, med høj arbejdsløshed og vigende

Især pkt. 2 bliver det ømme punkt – også i 2012. Intet tyder

erhvervstillid, gør det ikke meget bedre. Suppleres dertil

nemlig på, at den amerikanske boligboble, som mere eller

med det faktum, at amerikanske politikere i 2011 var villige

mindre var hovedårsagen til den globale finanskrise, helt er

til at ”gamble” med, om USA skulle gå konkurs, jf. somme-

punkteret. Med andre ord – der bliver også i 2012 tale om

rens diskussion om gældsloftet i USA, så er der ikke langt,

faldende boligpriser i USA og dermed en amerikansk forbru-

før man må drage konklusionen, at det er et spørgsmål om

ger ”uden meget farve i kinderne” og stor forbrugerlyst.

kort tid, inden valutaen i USA mere eller mindre kollapser!
Inden konklusionen drages, skal man dog huske, at en
valutakurs er en relativ pris, og at vi som danskere (qua båndet til euroen) er tvunget til også at vurdere EUR, når retningen på USD skal bestemmes. Derfor: Det ser ikke ud til, at
det kommer til at gå fantastisk godt i USA i 2012, og landet
kæmper virkelig med store strukturelle balanceproblemer,
som det vil tage mange år at løse. I Euroland går det bare
meget værre. Og med forudsigelsen om, at den udvikling
desværre fortsætter, vil USD endnu engang vise styrke, når
vi sammenligner med EUR og DKK.

IX

Den Schweiziske nationalbank, SNB, opgiver sit forsvar af valutaen

Schweizerfranc var i 2011 et af stederne, investorer flygtede
til, når uroen blussede op. Og dermed blev schweizerfranc et
særdeles dyrt bekendtskab for en række danske kommuner
og landmænd i 2011, da disse havde og fortsat har store lån
i alpelandets valuta.
Schweizerne fik også nok af at se deres valuta styrke sig,
og i september 2011 – da francen var steget med over 35%
på 12 måneder – valgte den schweiziske nationalbank, SNB,
at indføre et loft over, hvor stor en styrkelse man ville tillade
over for EUR. Loftet er ikke for alvor blevet testet af markederne i 2011. Det bliver det i 2012.
Buddet herfra lyder, at loftet står for fald i 2012 – simpelthen fordi søgningen mod den sikre havn, som Schweiz
er, bliver for stort, samtidig med at ”de sidste” håbefulde
låntagere lukker deres lån ned på stribe.
Schweizerfrancen er ekstremt følsom overfor eurokrisen,
så selvom SNB’s troværdighed står på spil, så bliver presset
fra uroen i Euroland til tider så stort i 2012, at selv ikke centralbanken vil holde fast hele vejen igennem.
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X

Et eller flere lande

Argumenterne for, at der bør komme en exit før eller siden,

forlader Euroen i 2012

er efterhånden talrige:

Det er oplagt, at Grækenland forlader eurosamarbejdet

1) Politikerne har endnu kun tilvejebragt løfter om løsning

indenfor de næste 12 måneder, og sandsynligvis vil dette

– men intet, der ligner en holdbar løsning. Forslaget om

blive fulgt op af en portugisisk – og muligvis en irsk – exit i

en nedskrivning (såkaldt haircut) på privatejet græsk gæld

2013. Dette er ikke ensbetydende med det helt store

er et fint eksempel på dette. Nedskrivningen løser ingen

sammenbrud for eurosamarbejdet, hvor Italien og Spanien

problemer for Grækenland eller eurosamarbejdet, fordi

træder ud eller eurozonen går helt i opløsning.

grækernes gæld fortsat vil være uholdbar stor. Indførslen

Scenariet med et græsk exit vil være negativt for aktiemarkederne på helt kort sigt. På mellem- og lang sigt

af strengere kapitalkrav til europæiske banker vil til gengæld forværre den økonomiske afmatning i EU.

vil resultatet dog helt klart være positivt, idet de tilbage
værende medlemmer i eurosamarbejdet dermed for alvor

2) Krisen har nu spredt sig fra små og økonomisk ”ubetyde-

kan komme i arbejdstøjet i bestræbelserne på at bevare

lige” lande på kanten af eurozonen til de større lande,

møntunionen.

Italien og Spanien, og endog til de såkaldte kernelande,

Men andre ord – en fortsættelse af de seneste 18 måne-

Belgien og Frankrig.

ders forkrampede holdning til, at man skal holde sammen på
euroen for enhver pris, vil blot føre til en fortsættelse og
eskalering af uroen.
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Sådan gik det...
Med 5 ud af 10 bud på 2011 som var direkte forkerte, blev det et af de
dårligste ”spådomsår”, nogensinde. Heldigvis fik jeg ret i nogle væsentlige
bud og vi fik tilpasset porteføljerne den ”nye virkelighed” som opstod i
2011. Dermed sikredes et fornuftigt afkast.

I: Væksten igen over 4% globalt. (Delvist korrekt)

VI: Undgå statsobligationer! - der er rigeligt med

IMF skønner i sin seneste rapport, at den globale

bedre alternativer (Delvist korrekt)

vækst når 4% i 2011. Imidlertid er gældskrisen i

Statsobligationer i ”De sikre havne” som Tyskland og

Europa eskaleret yderligere. Om vi når over 4%, er

Danmark klarede sig vældig fint i takt med nye bund-

dermed noget usikkert.

rekorder for renterne, mens det som bekendt gik helt
galt for investorerne i græske statsobligationer. Mange

II: Toneangivende rente stiger – moderat (Forkert)

danske realkreditobligationer klarede sig bedre end

Renterne steg som forudsagt moderat, men kun frem

både danske og tyske statsobligationer.

til midten af april. Herefter gik det nedad med renterne, hvor bl.a. den danske 10-årige rente på 1,8%

VII: Europæiske aktier stiger mindst 15% (Forkert)

befinder sig i det laveste niveau nogensinde i nyere

Med et fald på ca. 15% blev 2011 et rigtig skidt år for

dansk historie.

europæiske aktier. Det danske marked hørte med et
fald på ca. 21% til i den tunge ende.

III: FED sætter renten op i 2011 (Forkert)
Den amerikanske centralbank var – som investorerne -

VIII: Kraftig aktiekorrektion på Emerging Markets

for blot 10 måneder siden ganske bekymrede for infla-

(Korrekt)

tionen. Dette ændrede sig med eskaleringen af den

Emerging Markets aktier havde et ekstremt dårligt

europæiske gældskrise og tiltagende frygt for afmat-

2011. Således faldt MSCI Emerging Markets indekset

ning.

med ca. 18%, hvor faldet i det globale indeks ”kun”
var på 5%.

IV: USD styrkes over for DKK (Korrekt)
Selvom jeg havde forventet en kraftigere styrkelse

IX: Råvarer fortsætter op, men guldprisen kollapser

USD og selvom USD lå til at falde overfor DKK i lang

(Forkert)

tid, så startede USD året i 5,57 og sluttede 5,73.

Selvom guldprisen er faldet mere end 15% siden toppen, så er den stadig steget med ca. 12% fra årets

V: Aktier outperformer

start. En række industrimetaller som kobber, bly, nik-

obligationer – stort (Forkert)

kel og aluminium er til gengæld faldet!

Uagtet en forholdsvis lav prisfastsættelse på aktier og
en lav rente ved indgangen til 2011, så kunne aktie-

X: Eurokrisen bliver værre – meget værre (Korrekt)

markeder hverken følge med stats- eller realkreditob-

”Krisen i euroregionen vil igen dominere dagsordnen i

ligationer. Virksomhedsobligationer havde dog også et

2011, og uanset hvordan situationen vendes og dre-

svært 2011.

jes, er der lagt i kakkelovnen til en langvarig krise.”
soeren.astrup@formuepleje.dk

Artiklen er afsluttet den 31. december 2011

Formue 1. kvartal 2012

15

Best yrelsernes side
Bevare og øge formuen!
2011 blev endnu et turbulent år på de finansielle markeder. Gæld-

Det er samtidig tydeligt, at likviditeten i Formueple-

skrisen i Europa accelererede og væksten i verdensøkonomien

jeaktierne på NASDAQ OMX er mærkbart forbedret

faldt. Et vanskeligt år at navigere i rent finansielt, hvilket dog, trods

det seneste år. Den forbedrede likviditet er meget

svære markeder, lykkedes for Formueplejeselskaberne, som alle

positivt for aktionærerne og tegn på, at de tiltag, der er

kom igennem året med positive afkast – bortset fra det rent aktie-

gennemført omkring Formueplejeaktierne, virker.

baserede LimiTTellus.
Enkle og gennemskuelige forhold
Fokus på finansiering

Bestyrelserne arbejder til stadighed med at sikre, at de

De fleste af Formueplejeselskaberne benytter sig af bankfinan

relationer som selskaberne indgår i med samarbejds-

siering, da det er en del af det koncept, som selskaberne hviler på.

partnere er så enkle og gennemskuelige som muligt. Vi

Selskaberne benytter sig i dag udelukkende af euro og danske kro-

har også det udgangspunkt, at der så vidt muligt skal

ner som finansieringsvalutaer. Finansieringen bygger på et godt,

være en fælles incitament struktur mellem selskaber-

flerårigt og tillidsfuldt samarbejde med nogle af de absolut største

nes aktionærer og selskabets kapitalforvalter. Derfor

og stærkeste skandinaviske banker: Nordea, SEB og Danske Bank.

opereres der såvel med et fast som med et resultat

Det er en kendt sag, at banksektoren generelt agerer i turbulente

afhængigt honorar. Et sundt princip som desværre ikke

tider med politiske krav om øget soliditet og stigende krav til kapi-

er normen i branchen.

taldækning. Bankerne oplever samtidig, at forretningsgrundlaget

Formueplejeselskabernes bestyrelser har – i et tæt

på flere måder er under pres, så mange bankkunder oplever krav

samarbejde med kapitalforvalteren; Formuepleje - de

om stigende rentemarginaler. Formueplejeselskaberne har imidler-

seneste tre år brugt mange ressourcer på at bruge den

tid ikke oplevet dette krav. I bestyrelserne ser vi det som et udtryk

nye viden, som finanskrisen gav de finansielle og poli-

for, at der er tillid til den risikostyring, som selskaberne konstant

tiske aktører. Det er også grundlaget for 2012, hvor vi

arbejder med og det samlede koncept i øvrigt.

igen vil have fokus på at bevare formuerne – og sam
tidig have muligheden for at være med på en up side,

Fokus på risiko

hvis aktiemarkederne mere markant og permanent

Selskaberne investerer på obligationssiden fortsat i danske realkre-

vil reagere positivt på de – trods alt – lidt positive

ditobligationer og for aktiernes vedkommende i store internatio-

nøgletal, der er kommet fra USA her ved indgangen

nale aktier med god likviditet, dog er bankaktier bevidst og fuld-

til det nye år.

stændigt fravalgt, og der er en relativ lav eksponering mod
finansaktier generelt. Bestyrelserne har fastholdt nogle mere
snævre rammer for investering i aktier end de rammer, som vedtægterne åbner mulighed for. En bevidst strategi som naturligvis
afspejler, at vi anser investeringer i aktier for stadig at være udfordrende farvand at navigere i.
Likviditet forøget
I forlængelse af finanskrisen, der accelererede i efteråret 2008,
frøs likviditeten på de finansielle markeder til – og også aktiemarkedet var og er til dels stadig ramt. Da lovgivningen i 2009 åbnede
mulighed for at selskaber kunne tilbagekøbe en langt større del af
egne aktier, valgte bestyrelserne at få generalforsamlingernes
accept på, at Formueplejeselskabernes vedtægter blev ændret,
så muligheden for at forbedre likviditeten, gennem øget aktie
tilbagekøb, også blev udnyttet til aktionærernes fordel. Ændringen
blev gennemført som en ekstra service og sikkerhed for selskabernes aktionærer, og det har en del aktionærer har benyttet sig af.
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Bestyrelsesformand
Jørn Nielsen
jn@formueplejeselskaberne.dk

Bestyrelsesformand
Carsten With Thygesen
cwt@formueplejeselskaberne.dk

Formue
nyt
Ny formueforvalter
Tjek dine
pensionsindbetalinger
Loftet over fradrag for indbetalinger til
ratepensioner nedsættes fra 1. januar
2012 fra kr. 100.000 til kr. 50.000. Formuepleje tilråder derfor, at du tjekker dine
pensionsindbetalinger. Hvis du eksempelvis indbetaler kr. 75.000 i 2012, så vil du
ikke få fradrag for de sidste kr. 25.000,
men du risikerer alligevel at komme til at
betale skat af beløbet, når du engang får
din pension udbetalt.

Anders Weihrauch:
28 år er blevet ansat som formueforvalter i Formueplejes Århusianske
hovedsæde, hvor han vil indgå i det team på tre formueforvaltere, der har
ansvaret for aktieporteføljen. Anders er cand. merc. i finansiering fra Aarhus
School of Businness og kommer fra en stilling som porteføljeanalytiker i
Jyske Markets i Silkeborg. Han har tidligere arbejdet på Finansbordet i
Danske Bank i Aarhus.

Warren Buffet:
Den legendariske amerikanske stor
investor har altid været en stor inspirator for Formuepleje. Da gældskrisen
blussede op i 2011 gik Buffet i offensiven og opkøbte aktier i stor stil. Det
har allerede vist sig at være en god

Introduktion til Formuepleje

ide, men det rakte ikke til at out

Den bedste måde at stifte bekendtskab med

performe det amerikanske S&P 500

Formuepleje på er ved at møde os, for

indeks i 2011. Mens indekset kom ud

eksempel når vi afholder ”Introduktion til

af uforandret, så måtte milliardærens

Formuepleje”.

investeringsselskab, Berkshire Hathaway notere en tilbagegang på 4,7%.

Introduktion til Formuepleje
i Hellerup og Aarhus:

18 år er magisk grænse for efterløn

Fredag den 3/2 2012 kl. 12.00
Tirsdag den 7/2 2012 kl. 16.00

Det lyder måske sort, men forklaringen er ligetil. Hvis du har mere end 18

Fredag den 2/3 2012 kl. 12.00

år til folkepensionstidspunktet, så kan det ifølge flere eksperter betale sig at

Fredag den 13/4 2012 kl. 12.00

hæve sin efterløn. Ellers er det meget svært at give klare råd i forhold til
efterlønnen, for både din alder og formueforhold har betydning for, om det

Tilmelding kan ske på telefon 87 46 49 00

kan betale sig at hæve de indbetalte penge.

eller www.formuepleje.dk/forum
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220 år
og stadig
attraktiv
Investorer i danske realkreditobligationer har fået både i pose og
sæk de seneste år. Afkastet har nemlig været markant bedre end
på eksempelvis virksomhedsobligationer, og samtidig har risikoen
på danske realkreditobligationer været væsentligt lavere.

af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje

18

Danske realkreditobligationer har ikke bare leveret et yderst

Historisk højere afkast

attraktivt afkast. Sikkerheden bag obligationerne er samtidig

Flere investorer har trodset kreditvurderingerne og kastet de-

helt unik. Der er nemlig næsten ubegrænset tillid til det dan-

res kærlighed på virksomhedsobli
gationerne, men historisk

ske realkreditsystem, som har eksisteret i over 220 år uden

har de ikke klaret sig så godt som danske realkreditobli
-

misligholdelse. Samtidig har de danske realkreditobligationer

gationer. Figur 1 på side 20 viser det historiske afkast på

også vist stor stabilitet under de seneste års kredit–

henholdsvis danske realkreditobligationer og europæiske

og gældskrise. Netop manglende tillid til kreditprodukter har

virksomhedsobligationer siden år 2000. Det fremgår af

ellers medført, at investorerne i dag kræver en væsentlig

den øverste tabel på side 20, at det gennemsnitlige årlige

højere kreditpræmie for at investere i mere risikofyldte

afkast på danske realkreditobligationer har været knap 6%

aktiver, og det profiterer danske realkreditobligationer af, da

set over de seneste 12 år. Derved er afkastet næsten et pro-

de har en meget lav risiko.

centpoint bedre i gennemsnit hvert eneste år i perioden, målt

I de senere år er det blevet mere populært og attraktivt

i forhold til virksomhedsobligationer med en kreditværdighed

for virksomheder at udstede obligationer som alternativ til

fra AA til BBB. På skalaen for kreditvurderinger er AA den

at udstede aktier eller optage bankgæld. Sikkerheden bag

næsthøjeste rating, mens A er den tredje højeste og BBB den

disse virksomhedsobligationer er dog typisk lavere set i

fjerde højeste. Der findes ikke mange obligationer udstedt af

forhold til danske realkreditobligationer, hvilket også giver

virksomheder med den højeste AAA-rating, så derfor er de

sig udslag i, at næsten alle virksomheds
obligationer har

ikke medtaget i sammenligningen. Jo højere kreditvurdering,

en lavere kreditvurdering.

jo mere solid er virksomheden og dermed er risikoen også
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Målt både på absolut afkast og relativt afkast
i forhold til risikoen, har investering i danske
realkreditobligationer været markant bedre i
forhold til europæiske virksomhedsobligationer
set over de seneste 12 år.
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lavere for investorerne. Det betyder også, at renten på virk-

Det bevirker også, at når man måler afkastet i forhold til

somhedsobligationer typisk stiger i takt med lavere kredit-

risikoen, så har danske realkreditobligationer klaret sig mar-

vurdering, da investorerne kræver en højere betaling for den

kant bedst. Det afspejler sig i, at den såkaldte Sharpe-ratio

højere risiko. Danske realkreditobligationer har generelt den

(afkastet fratrukket den risikofrie rente målt i forhold til stan-

højeste eller næsthøjeste kreditvurdering.

dardafvigelsen) ligger markant højere for danske realkreditobligationer. Jo højere Sharpe-ratio, jo bedre har investe

Lavere risiko

ringen været i forhold til risikoen.

I forbindelse med sammenligningen er det også vigtigt at forholde sig til de udsving, der har været på de to typer investe-

”Så både målt på absolut afkast og relativt afkast i forhold

ringer i perioden. For jo mindre udsving, der har været i afka-

til risikoen, har investering i danske realkreditobligationer

stene, jo mere stabil og sikker har investeringen været. Det

været markant bedre i forhold til europæiske virksom-

fremgår af den øverste tabel, at udsvingene (standardafvigel-

hedsobligationer set over de seneste 12 år.”

sen) har været lavest på danske realkreditobligationer i perioden, så udviklingen har været mere stabil, set i forhold til
virksomhedsobligationerne. Danske realkreditobligationer har

Bedre likviditet på

altså både haft det højeste afkast og den laveste risiko.

danske realkreditobligationer
Et andet væsentligt argument til fordel for danske realkredit
obligationer er, at likviditeten på disse er væsentlig bedre i

1 VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER OG REALKREDITINDEKS
220
200
180

forhold til europæiske virksomhedsobligationer. Det udmøn-

Virksomhedsobligationer, AA

ter sig i, at kursspændet ved køb og salg er markant mindre

Virksomhedsobligationer, A

på de danske obligationer. Samtidig var det stort set umuligt

Virksomhedsobligationer, BBB

at handle europæiske virksomhedsobligationer, da finans-

Realkreditindeks

krisen toppede i efteråret 2008 og foråret 2009. Dette mar-

160

ked frøs helt til, og der var ingen købere til virksomheds-

140

obligationerne. Billedet var noget anderledes med de danske
realkreditobligationer, hvor der var stor aktivitet under

120

finanskrisen. Specielt de danske boligejere benyttede sig
af kursfaldet på realkreditobligationerne til at købe disse

100
80
2000

obligationer tilbage, for derved at omlægge deres lån og
2002

2004

Fra 1. januar 2000

2006

2008

Danske
realkreditobligationer

2010

2012

skære noget af deres restgæld.

Europæiske
virksomhedsobligationer
Kreditvurdering AA

Europæiske
virksomhedsobligationer
Kreditvurdering A

Europæiske
virksomhedsobligationer
Kreditvurdering BBB

Gennemsnitlig afkast

5,92%

5,03%

4,44%

4,99%

Standardafvigelse

3,17%

3,47%

3,80%

3,79%

Sharpe ratio

0,97

0,64

0,43

0,57

Europæiske
virksomhedsobligationer
Kreditvurdering AA

Europæiske
virksomhedsobligationer
Kreditvurdering A

Europæiske
virksomhedsobligationer
Kreditvurdering BBB

Baseret på ugentlige data. Danske realkreditobligationer er målt ved Nykredits realkreditindeks, mens
europæiske virksomhedsobligationer er målt ved Iboxx Corporates indeks.
Sharpe ratio = (afkastet - risikofrie rente)/standardafvigelsen, så et udtryk for merafkastet i forhold til risikofri placering, hvor der tages højde for løbende udsving. Jo højere tal jo bedre har investeringen været.

2011

Danske
realkreditobligationer

Gennemsnitlig afkast

6,55%

3,67%

1,85%

-0,59%

Standardafvigelse

2,62%

3,87%

4,11%

4,59%

Sharpe ratio

1,99

0,61

0,13

Baseret på ugentlige data. Danske realkreditobligationer er målt ved Nykredits realkreditindeks, mens
europæiske virksomhedsobligationer er målt ved Iboxx Corporates indeks.
Sharpe ratio = (afkastet - risikofrie rente)/standardafvigelsen, så et udtryk for merafkastet i forhold til risikofri placering, hvor der tages højde for løbende udsving. Jo højere tal jo bedre har investeringen været.
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”Da finanskrisen toppede i 2008 og
foråret 2009, var der ingen købere
til virksomhedsobligationerne.”
Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje

Det viste en af de store styrker ved det danske realkredit

langt højere på danske realkreditobligationer. Det skyldes i

system. Boligejerne var naturlige købere af realkreditobli

høj grad eskaleringen af den europæiske gældskrise, som har

gationerne i denne urolige periode, hvor kreditmarkederne

ramt de fleste kreditprodukter, herunder virksomhedsobli

ellers var kørt helt fast. Samtidig fik danske pensionskasser

gationerne. Danske realkreditobligationer har klaret sig gan-

også et markant større incitament til at købe danske realkre-

ske fornuftigt igennem krisen i 2011, da Danmark er blevet

ditobligationer i forbindelse med indførelsen af realkredit-

betragtet som en sikker havn på grund af relative sunde

pakken i oktober 2008. Alt i alt betyder det, at såfremt

balancer på statsfinanserne. Det har ført til kraftig rentefald

danske realkreditobligationer taber terræn, vil såvel danske

i Danmark, og det har meget naturligt også smittet af på

pensionskasser og til dels danske boligejere have en naturlig

realkreditobligationerne.

interesse i at købe disse obligationer og derved holde en
hånd under obligationskurserne.

Fortsat potentiale
Spørgsmålet er, om dette billede vil ændre sig fremadrettet?

Stærk performance i 2011

Så længe gældskrisen i Euroland er uafsluttet, og der hersker

Hvis man ser på, hvordan danske realkreditobligationer og

usikkerhed omkring kreditprodukter i Euroland, vil euro

europæiske virksomhedsobligationer har klaret sig i 2011,

pæiske virksomhedsobligationer være under pres. Det kan

så er billedet endnu mere udtalt, jvf. den nederste tabel på

umiddelbart være svært at forestille sig en hurtig og holdbar

side 20. Det fremgår, at der har været et fornuftigt afkast på

løsning på gældsproblemerne i Euroland, da det tager lang

godt 6,5% på danske realkreditobligationer, mens euro

tid at få nedbragt disse gældspukler og genvinde investorer-

pæiske virksomhedsobligationerne halter markant efter. Virk-

nes tillid. Derfor vil investorernes risikoappetit fortsat være

somhedsobligationer med kreditvurdering BBB har endda gi-

lav, og det vil være understøttende for danske realkreditobli

vet et negativt afkast. Samtidig har udsvingene været meget

gationer, der historisk har haft en relativ lav risiko. Samtidig

lavere på danske realkreditobligationer. Så målt på afkast i

vil danske realkreditobligationer fortsat profitere af Dan-

forhold til risikoen har danske realkreditobligationer klaret sig

marks status som sikker havn.

væsentligt bedre end europæiske virksomhedsobligationer i
2011. Det afspejler sig også ved, at Sharpe-ratioen ligger

erik.bech@formuepleje.dk
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Renteskolen

AF René Rømer, CFA, FormueforvaltER, Formuepleje

Det vrimler med obligationer. Statsobligationer,
virksomhedsobligationer, strukturerede
obligationer og ikke mindst realkreditobligationer.
I dette afsnit af renteskolen sætter vi fokus på,
hvorfor nogle obligationer giver en højere rente
end andre, og hvilken sikkerhed, der ligger bag
de forskellige obligationer.

lektion 3
De forskellige obligationstyper
Obligationsinvestorerne har fået et problem. Og som så

De to former for risici er væsentligt forskellige. Rente

mange andre problemer udspringer også dette problem

risiko er et udtryk for, at man muligvis kunne have fået en

af den nuværende økonomiske krise. Som en naturlig

højere rente ved at investere på et andet tidspunkt. Man

og helt berettiget del af krisehåndteringen har national-

kan som regel få en højere rente ved at investere i en 10-

bankerne i det meste af den vestlige verden sat renterne

årig obligation end i en 1-årig obligation. Men hvis rente-

ned. I første omgang gav det solide gevinster til de inve-

niveauet er steget efter et år, ville den et-årige obligation

storer, der – ligesom Formuepleje – troede på, at ren-

have været den bedste investering, da man nu kan gen

terne skulle ned i det nuværende lave leje. I anden

investere alle sine penge på det nye højere renteniveau.

omgang er det desværre årsag til hovedbrud for obliga
tionsinvestorerne. Hvor man for få år siden kunne få tre,
fire eller måske helt op til fem procent om året helt uden
at påtage sig nogen form for risiko, så er dette ikke længere muligt. Se figur 1.

5
4

Hvis man som investor fortsat ønsker de ovennævnte

3

obligationsmarkedet. Dog kun ved at påtage sig en eller

2

anden grad af risiko, og her er de to mest anvendte

1

metoder til at forøge renten på en obligationsportefølje,
enten at tilføre renterisiko eller kreditrisiko – eller at gøre
begge dele.
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6

Man kan altid få en højere rente
tre til fem procent om året, så er det stadig muligt i
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Den noget højere rente
på virksomhedsobligationer
skyldes som oftest, at der
er en vis sandsynlighed
for at virksomheden går
konkurs.

I modsætning hertil er kreditrisiko et udtryk for den usikker-

der har tabt på kreditobligationer? At det ikke er nemt at gen-

hed, der er for om man får sine penge tilbage, når obliga

kalde sig førstehåndseksempler på tab på kreditobligationer

tionen udløber. Det mest aktuelle eksempel er græske stats

betyder ikke, at de ikke findes. Selvfølgelig gør de det, for el-

obligationer, hvor investorerme p.t. kan få 200% i rente på en

lers ville der jo være fundet en skudsikker metode til at hente

et-årig obligation. En god forrentning, hvis Grækenland altså

et højt afkast. Faktisk viser en gennemgang af afkasthisto-

betaler. Men for kreditrisiko generelt gælder, at hvis obliga

rikken, at man i perioden fra starten af 2000 til nu ville have

tionsudstederen ikke betaler, ser man sandsynligvis ikke alle

fået et højere afkast ved at fravælge kreditrisiko, hvilket

sine penge igen, da det afhænger af hvilke værdier, der er i

bliver grundigt beskrevet andetsteds i dette magasin. Så selv

konkursboet. I denne sammenhæng er statsobligationer spe-

om kreditrisikoen ikke er lige så nærværende som renterisi-

cielle, da fremgangsmåden, med at sende en kanonbåd af

koen, så bør den bestemt ikke negligeres. Men det bliver

sted for at inddrive pengene, ikke længere bruges. I stedet

den. Som oftest når man taler med private investorer, der
har købt virksomhedsobligationer1) med en høj rente, bliver

forhandles der mellem landet og kreditorerne.

man mødt med:
Brændt barn skyr ilden
Som privat investor kan det være fristende at vælge kreditri-

”Obligationer ender altid i kurs 100”

sikoen eller måske snarere fravælge renterisikoen. Det skyldes den menneskelige natur, der er tilbøjelig til at lægge

Som afkasthistorikken i forrige afsnit viste, så er oven

større vægt på personlige erfaringer, end på noget man har

stående udsagn beklageligvis ikke korrekt. Den noget højere

læst i en bog. Med andre ord har langt de fleste erfaringer

rente skyldes som oftest, at der er en vis sandsynlighed for,

med rentebevægelser enten fra egne obligationsinvesteringer

at virksomheden går konkurs. Hvor stor den sandsynlighed

eller via egne boliglån, så renterisikoen virker mere nærvæ-

er, kan man få en indikation af ved at kigge på ratings fra

rende end kreditrisikoen. For hvem kender egentlig nogen,

kreditvurderingsbureauer som Moody’s og Standard & Poor’s.
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Tripple A, Dobbelt B og Junk

Desværre er heller ikke kreditvurderingsbureauerne

Kreditvurderingsbureauernes rolle i den finansielle

ufejlbarlige. Den nyere historie er fyldt med eksem-

verden er at smøre hjulene, så kreditten flyder til

pler på obligationer med en høj kreditvurdering, der

dem, der har brug for den. Mod betaling fra den virk-

viste sig at være forkert. Specielt i forbindelse med

somhed, der gerne vil udstede obligationer, vurderer

den amerikanske sub-prime krise i 2007-2009 er der

bureauerne kreditkvaliteten bag obligationerne. Idéen

mange eksempler på kreditvurderinger, der efter

er, at investorerne kan bruge disse ratings som pejle-

følgende viste sig at være mildest talt ukorrekte.

mærker for hvilken rente, der skal kræves for at inve-

Så hvis man som obligationsinvestor ikke ønsker

stere. Investorerne behøver dermed ikke selv gå igen-

”bare” at tage kreditvurderingsbureauernes ord for

nem den tidskrævende proces, det er at kreditvurdere

gode varer, kan det være nødvendigt selv at grave et

en virksomhed og dens obligationer. Altså er det

spadestik dybere.

muligt for selv en mindre investor at investere i virksomhedsobligationer, uden han risikerer at købe alle

Det handler om Balancen

de ”dårlige” obligationer, mens de mere sofistikerede

At vurdere kreditobligationer er en kompliceret

investorer køber de ”gode” obligationer.

affære. Indbygget i mange obligationer er der ofte

Kreditvurderingsbureauerne rangerer de forskel
-

24

eksempelvis optioner til udstederen, yderligere sik-

lige obligationer efter et alfabetisk system. Uheldig-

kerhedsstillelse eller garantier (alle tre indgår i dan-

vis bruger de forskellige bureauer ikke helt samme

ske realkreditobligationer). Et godt startsted for en

skala, men generelt for dem alle er, at jo før i alfabe-

forståelse er dog virksomhedens balance.

tet et bogstav kommer, og jo flere bogstaver der er, jo

En virksomheds balance består af aktiver og pas

bedre kreditkvalitet. Det vil sige, at AAA er bedre end

siver og er et vigtigt parameter i forskellen mellem

A, som er bedre end BBB. Alt med en rating på BBB

meget og lidt kreditværdige selskaber. Se figur 2.

eller bedre går under betegnelsen Investment-grade,

Meget forenklet er et selskabs aktiver de genstande,

mens obligationer med en rating lavere end BBB kal-

beholdninger og rettigheder som virksomheden ejer,

des junk-bonds. Et andet og mere ”venligt” udtryk for

mens et selskabs passiver består af den gæld, virk-

junk-bonds er high-yield. Til sammen fortæller de to

somheden skylder væk og egenkapitalen. Egenkapi-

udtryk hele historien; man får en højere rente og en

talen opgøres som forskellen mellem aktiverne og

”dårligere” obligation.

gælden. I tilfælde af en konkurs søges aktiver solgt,
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stødpude er der, før obligationsejeren skal tage tab. Det er jo
netop egenkapitalen, der skal tage de første tab, hvis aktiverne viser sig at være mindre værd end først antaget. Lettere forenklet siges det derfor, at det, kreditobligations investorerne køber, er sikkerheden via balancen, hvilket står i
modsætning til aktieinvestorerne, der køber mulighederne
via de løbende overskud på resultatopgørelsen. Hvis egenkapitalen er lav, bliver sikkerheden mindre, hvorfor afkastet i
højere grad skal ligne et aktieafkast.
Banker er specielle
Hvor ovenstående balanceeksempel dækker de generelle
kreditobligationer, så udgøres det europæiske kreditobliga
tionsmarked i høj grad også af obligationer udstedt af banker. Og her er billedet en smule anderledes. Se figur 3. En
del private investorer har købt det, der på godt dansk kunne
kaldes hybride obligationer. Disse obligationer er specielle
på mange måder, men en af de vigtigste er, hvor i prioritetsrækkefølgen obligationen befinder sig. Prioritetsrækkefølgen
beskriver den rækkefølge, eventuelle tab tages i. I det ovenstående eksempel tog egenkapitalen det første tab og kreditorerne det næste. Hybride obligationer befinder sig et sted
imellem, da de tager tab efter egenkapitalen og før øvrige
kreditorer, og er derfor selvsagt mere risikable end almin
delige kreditobligationer. I Amagerbankens konkurs fik de
hvorefter kreditorerne (som indbefatter obligationsejerne) får

almindelige kreditorer – blandt andet obligationsejerne – ca.

udbetalt provenuet fra salget. Hvis der mod forventning

84% af tilgodehavenderne retur, mens den hybride kapital

skulle være penge tilovers, tilfalder disse ejerne af egenkapi-

var tabt grundet prioritetsrækkefølgen.

talen (aktionærerne). Det siger derfor sig selv, at balancens
indhold er yderst vigtig for en investors lyst til at låne penge

Afkast og risiko følges ad

til en virksomhed, for det er i praksis det, der sker ved en

Vurdering af kreditobligationer er komplekst, og formålet

obligationsinvestering. Hvis aktiverne er kontanter eller let

med denne artikel er ikke at lave en drejebog for, hvordan

omsættelige, er det selvsagt bedre, end hvis det drejer sig

man gør. Formålet er i stedet at give en forståelse for, at

om noget, ingen andre har lyst eller mulighed for at eje,

selv om en høj rente kan være en lækkerbisken, så får man

eksempelvis ”goodwill”. Samtidig viser det også, hvor vigtig

den sjældent uden risiko. Obligationer ender altså ikke altid

mængden af egenkapital er. Jo større egenkapital, jo større

i kurs 100!
rene.roemer@formuepleje.dk
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Ny lovgivning vedtaget:

Slut med provisioner
I dette magasin kunne vi i 2009 oplyse, at det Britiske Finanstilsyn
(FSA) ville forbyde banker og finansielle rådgivere at modtage eller
betale provisioner for at anbefale eller få anbefalet investeringsprodukter
til kunderne. FSA-forslaget er nu en realitet for briterne med virkning
fra januar 2013.
af Henry Høeg, Adm. direktør, Formuepleje

I Formuepleje har vi baseret vores virksomhed på

håndklædet i ringen og indgået aftaler med

ikke at modtage provisioner eller betale provi

danske banker om betaling af provisioner til

sioner. Det er ganske enkelt ikke i investorernes

banken mod at blive anbefalet i bankens filialer

interesse, at finansindustrien er fyldt med provi

og finanscentre.

sionsaftaler, så vi byder den fornyede fokus og
”action” på området velkommen.

Lobbyisterne på overarbejde
Storbritannien er gået solo i kampen mod sam-

Baggrund – investorerne vil ikke

menblandingen mellem rådgivning og provisions-

betale for rådgivning

aftaler, men samtidig er det øvrige EU i gang med

Det er dog ikke alene finansindustrien, der bærer

at forberede nye direktiver. Med det nye såkaldte

ansvaret for provisionsaftalernes udbredelse. Det

MIFID II direktiv vil EU også søge at regulere

er og bliver meget få investorer, som kan accep-

hvordan og hvilke produkter, der sælges/rådgives

tere, at der kommer et girokort for betaling af

om til investorerne. MIFID II er først i sin spæde

investeringsrådgivning. Dette faktum har i sig selv

start og direktivet vil tidligst blive implementeret

skabt en kultur for, at betalinger for rådgivning

i 2014.

sker i selve investeringsproduktet.
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Finansindustriens lobbyister er uden tvivl kom-

Samtidig er det også generelt svært for udby-

met på overarbejde, og der vil blive brugt masser

dere af investeringsprodukter at trænge igennem

af ressourcer på at søge indflydelse på MIFID II

til investorerne, hvis udbyderne ikke selv har distri-

direktivet. Politikerne er i fuld gang med at finde

butionsnet af rådgivere/sælgere. Formuepleje er

deres ståsted. Holland er meget konfronterende

den eneste væsentlige aktør, der ikke betaler

på linje med Storbritannien, mens Frankrig er

bankerne for at blive anbefalet i banken. Selv

skarpt imod ethvert forbud mod provisioner. Her-

vores meget dygtige konkurrenter, Maj Invest (tid-

hjemme indtager regeringen en afventende hold-

ligere LD Invest) og Skagen Fondene, har kastet

ning fra sidelinjen.

a r t ik l er

Hvad er fair play for alle parter
Formueplejes holdning er, at det er fair, at der stilles langt
større krav til industrien om gennemsigtighed af de omfat-

Typiske provisionsaftaler fra udbyder af
produkt til rådgivere/sælgere:

tende provisionsaftaler. Investorer skal ikke være i tvivl om
potentielle interessekonflikter, og de skal have oplyst beløbet, det drejer sig om.

• UP-front fee, som fx tegningsprovision. Det er en betaling på mellem 1%-5%, som rådgiveren modtager med

Det er også fair, når man nu i Storbritannien forbyder råd-

det samme, hvor rådgiveren ”skaffer” en kunde ved at

givere at kalde sig uafhængige rådgivere, hvis de modtager

anbefale produktet. Hvis produktet reelt binder inve-

nogen form for provisioner.

storen i mange år, vil betalingen være i den høje ende

I Formuepleje modtager vi ikke provisioner fra andre udby-

– f.eks er der typisk høj provision til sælgeren af en

dere af investeringsprodukter. Vi vil kun stå for investerings-

obligation med hovedstolsgaranti, hvor investeringen

produkter, hvor vi har taget syretesten; Ville vi selv investere

er bundet i en årrække (garantiobligationer).

i produktet og giver honorarstrukturen fælles interesser
mellem os og investorerne? Det er et enkelt spørgsmål, og
vi opfordrer alle investorer til at stille spørgsmålet til deres
rådgivere eller udbydere af investeringsproduktet.
Gennemsigtighed og åbenhed er et afgørende element
i vores forretningsmodel. Enhver rådgiver ved præcis, hvad

• Holding fee, som er en løbende betaling til rådgiveren/
sælgeren, hvis investoren fastholder sin investering.
Holding fee kan være mellem 0,25%-1% p.a.

indtjeningen er på en kunde. Spørg en formuerådgiver i
Formuepleje, hvad dit præcise honorar er til Formuepleje,
og du får svar på få sekunder. Stil det samme spørgsmål i
banken og mærk forskellen.

henry.hoeg@formuepleje.dk
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Når holdning
gør en forskel
Mandag den 17. oktober fremsatte sikringskoncernen
G4S sit købstilbud på den danske rengøringskoncern,
ISS. For Formuepleje kunne timingen ikke være
dårligere, da vi på det tidspunkt, var ved at sælge ud
af G4S. Dette er historien om to hektiske uger, hvor
Formuepleje, som aktionær i G4S, tog aktivt stilling
til transaktionen og medvirkede til, at ledelsen i G4S
opgav købet af ISS.

af Otto Friedrichsen, formueforvalter, Formuepleje

Da købstilbuddet på danske ISS tikkede ind, kom det som en
stor overraskelse for os, idet G4S med et eventuelt køb af ISS ville
tilføje et forretningsområde, der ikke umiddelbart lå inden for
deres fokusområder. Samtidig var det stik imod den tidligere
udmeldte strategi fra G4S, der sigtede mod mindre såkaldte
”bolt-on” opkøb.
På overskriftsniveau kunne vi, på den lange bane, måske se et
rationale i transaktionen, idet man eventuelt ville kunne få muligheden for at foretage krydssalg og derigennem integrere de to
forretninger. Planen var ganske enkelt at gøre rent de steder, hvor
G4S havde ansvaret for sikkerheden, og tilføje sikkerhedsservice
de steder hvor ISS stod for rengøring og catering. På den anden
side havde vi dog svært ved at opstille et regnestykke, der på sigt
ville være til aktionærernes fordel.
Udmeldingen fra G4S kom dog på et særdeles ugunstigt tidspunkt, da Formuepleje i ugerne op til annonceringen var sælger af
G4S-aktien. G4S har i en længere årrække været en kernebeholdning i aktieporteføljerne, og aktien har klaret sig rigtig godt. Situationen var blot den, at den generelle markedsuro, primært
som følge af gældsproblemerne i Sydeuropa, havde gjort andre
sel
skaber i industrisektoren så billige, at vi med en væsentlig
rabat, kunne få et bedre fremadrettet vækstbillede end det, der lå
i G4S. Baggrunden for reduktionen af beholdningen af G4S var
således ikke så meget fundamentalerne i G4S, men mere den
relative betragtning.
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G4S’ topchef, Nick Buckles, på vej til
krisemøde om salg af ISS i et desperat
forsøg på at overtale de danske
aktionærer til at stå inde for købet af ISS.
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Vores salgsaktivitet i G4S stoppede brat, da købstilbuddet

1 DRIFTSMARGIN

blev offentliggjort. På annonceringsdagen faldt G4S’ aktier

Procent
6,5

med 20% og fjernede med ét slag en stor del af den gevinst,
vi over en længere årrække havde opbygget. Faldet bundede

6,0

i flere ting og var egentlig ganske logisk, da vi i dagene efter

5,8%

nærlæste købstilbuddet. Baggrunden for kursreaktionen var

5,5

også én af flere årsager til, at vi valgte at stemme nej ved
den annoncerede generalforsamling.

5,0
4,8%

Derfor stemte Formuepleje nej

4,5

G4S
G4S snit

De umiddelbare positive overskrifter omkring købstilbuddet

ISS

4,0

samt forlydender om, at ledelsen i G4S, i dagene op til

ISS snit

annonceringen, havde fået positive tilkendegivelser fra de

3,5
2005

største aktionærer tydede på, at transaktionen, trods over

2006

2007

2008

2009

2010

2011

raskelsesmomentet, ville blive gennemført. I dagene efter
offentliggørelsen stillede flere af de største aktionærer
sig dog uforstående over for ledelsens udmelding om, at

optimere driften. Det store spørgsmål var således, hvordan

ledelsen skulle have fået en forhåndsgodkendelse. Samtidig

et kombineret G4S og ISS tilsammen ville kunne opnå en

havde vi fået mulighed for at regne på fundamentalerne bag

driftsmarginal på højde med G4S´?

købstransaktionen, hvilket gjorde os til klare modstandere af

Ledelsens svar var, at krydssalg af rengøring og sikkerhed

G4S’ mulige opkøb af ISS. Formueplejes modstand mod

ville øge indtjeningen. Med andre ord skulle rengøring, kan-

transaktionen bundede i tre overordnede områder: Stor risiko

tinedrift, sikkerhed osv. samles i pakker for derigennem at

for driftsudvanding, integrationsrisiko og købspris.

opnå en bedre indtjening. I vores optik var denne udmelding
en sandhed med åbenlyse modifikationer. Hvordan skulle

Driftsudvanding

G4S kunne løfte ISS’ driftsindtjening ud over, hvad to kapi-

Et af hovedelementerne bag Formueplejes beslutning om at

talfonde havde udrettet på seks år? Et andet aspekt, der

stemme nej til opkøbet af ISS var forventningen om, at G4S

satte alvorligt spørgsmålstegn ved forventningerne til drifts-

fremadrettet kunne fastholde en driftsmarginal (driftsover-

indtjeningen, var kundernes holdning til ”pakkeløsningerne”.

skud i forhold til omsætningen) på niveau med den nuværende1). Historisk set har G4S haft en driftsmarginal på knap

Vi havde svært ved at se, at en kunde ikke fortsat ville se

6%, mens ISS har ligget noget lavere på knap 5%. I ISS’ til-

kantine, sikkerhed osv., er forholdsvis standardiserede opga-

fælde endda til trods for, at selskabet har været

ver, der altid kan løses enkeltvis af konkurrenterne. Ville kun-

afnoteret fra den danske fondsbørs og i

derne ikke fortsat forlange den mindst mulige pris – også ved

hænderne på kapitalfonde, hvor mål-

en pakkeløsning – hvilket alt andet lige ville sætte ind

meget nøje på prisen for de samlede services, idet rengøring,

sætningen selvfølgelig har været at

tjeningen under pres.

OMSÆTNING FORDELT
PÅ FORRETNINGSOMRÅDER

G4S er en global sikkerhedsvirksomhed, der servicerer
regeringer, virksomheder og andre organisationer samt
private. Sikkerhedsopgaverne varierer meget og spænder fra bygninger over store sports- og koncertarrangementer til private vagtopgaver. Selskabet har også en
”cash-handling” forretning, som håndterer store kontant
beholdninger for detailforretninger og servicerer kontantautomater. G4S har knap 600.000 ansatte og har
primært forretning i Europa og Nordamerika, men nye

Kontanthåndtering

vækstmarkeder bidrager i stigende grad til væksten.
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GEOGRAFISK FORDELING
AF OMSÆTNINGEN

Nord-amerika

Asien,
Mellemøsten,
Afrika og
Latinamerika

Europa
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Integrationsrisiko
Sagens forløb

Et andet centralt emne var en ikke ubetydelig integrationsrisiko. I prospektet offentliggjorde G4S forventede syner
gieffekter på op imod 100 millioner pund (850 millioner
kroner) årligt fra 20142). Synergierne skulle primært hentes

• G4S annoncerer købstilbuddet på ISS mandag den

gennem reduktion af dobbeltfunktioner, samt nedskæringer

Goldman Sachs er ejerne bag ISS og har ejet sel-

i antallet af ledende stillinger. Der skal ikke herske tvivl om,

skabet siden 2005. EQT og Goldman Sachs vil ef-

at sådanne synergier er meget svære både at forudsige og

ter salget af ISS sidde på godt 11% af aktierne i det

kvantificere, og vores skepsis lå i fastholdelsen af de nøgle-

nye selskab.

17. oktober 2011 for godt 44 mia. kr. EQT og

medarbejdere i begge selskaber, som i bredt omfang står for
• ISS branded forsvinder og selskabet vil blive

den kundekontakt, der i den sidste ende fastholder kunderne

underlagt G4S. Hovedkonteret i København vil blive

og dermed er grundlaget for begge servicevirksomheder.

flyttet til London og ISS’ topchef, Jeff Gravehorst,
Høj købspris

bliver chef for de europæiske aktiviteter i det nye

Købstilbuddet på ISS lød på 44 milliarder kroner, svarende

G4S.

til en pris pr. aktie på 130 kroner. Kapitalfondene bag ISS
har længe prøvet at få selskabet afsat, senest i foråret

• Handlen skal endeligt godkendes på en ekstra

2011 gennem en børsnotering. Her lykkedes det ikke at

ordinær generalforsamling i G4S den 2. november

få solgt selskabet til 130 kroner pr. aktie, idet markeds-

2011, hvor mindst 75% af de afgivne stemmer

interessen kun kunne strækkes til omkring 100 kroner

skal stemme for købet. Modstanden mod købet er

pr. aktie. På den baggrund valgte kapitalfondene at aflyse

dog tiltagende og flere rejser tvivl om, hvorvidt

børsintroduktionen.

handlen vil kunne gennemføres.

At G4S otte måneder senere skulle betale 130 kroner pr.
aktie i et marked, der i den mellemliggende periode var ble-

• Som led i transaktionen rejser Nick Buckles (adm.

vet kraftigt forværret, gav ikke meget mening. Ud over at

direktør i G4S) og Jeff Gravenhorst rundt til investo-

købsprisen, efter vores mening, var for høj, specielt i forhold

rer i USA og Europa. Mandag den 24. oktober

til en potentiel driftsudvanding, så vi også selve finansierin-

2011 er der møde i København for investorer og

gen som en markant belastning for de eksisterende aktio-

analytikkere. Mødet formår ikke at overbevise de

nærer i G4S. Af købstilbuddet fremgik det, at opkøbet skulle

tvivlende aktionærer.

finansieres gennem udstedelse af et betydeligt antal nye
aktier, hvilket havde en markant udvandende effekt på

• Tirsdag den 1. november 2011, dagen før den

de eksisterende aktionærer. Dette var også

ekstraordinære generalformsaling, aflyser G4S kø-

hovedårsagen til den kraftige kursreaktion,

bet af ISS. De kan se, at der ikke er opbakning

da nyheden blev offentliggjort. Oven-

blandt aktionærerne og at kapitaludvidelsen ikke vil
kunne gennemføres.

nævnte tre faktorer var de primære
>>

OMSÆTNING FORDELT
PÅ FORRETNINGSOMRÅDER

GEOGRAFISK FORDELING
AF OMSÆTNINGEN

Ejendoms-administration

ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og
er siden vokset til at blive en af de førende Facility
Services virksomheder i verden. ISS tilbyder en bred
vifte af ydelser inden for følgende forretningsområder:
rengøring, support, ejendomsservice, catering, sikkerhedstjenester og facility management services. ISS
Koncernens omsætning var i 2010 på 74 milliarder
kroner. Koncernen har mere end 520.000 medarbejdere i over 50 lande, som betjener både den offentlige
og den private sektor.				

Nordamerika
Latinamerika

Sikkerhed
Support
-service

Østeuropa

Stillehavsøerne

Asien
Catering

Norden
Ejendomsservice

Rengøring
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grunde til, at Formuepleje som aktionær i G4S modsatte sig
købstilbuddet. Vi var af den overbevisning, at de høje driftsmæssige risici samt en høj købspris for ISS tegnede et ugunstigt potentielt afkast i forhold til den risiko, vi på vegne af
vores aktionærer skulle løbe. Denne holdning fremsatte vi
klart i flere medier, herunder: TV2 Finans, BørsenTV, samt
en lang række af de skrevne medier.
Markederne fortalte historien
Den voksende modstand mod transaktionen kunne over
ugerne aflæses i kursudviklingen på G4S’ aktie og ISS´
erhvervsobligationsudstedelser. Aktiekursen på G4S faldt
som nævnt med over 20%, da købstilbuddet på ISS blev
offentliggjort. Den markante kursreaktion kom som følge af
den forventede massive kursudvanding samt udmeldingen fra
ledelsen om, at de største aktionærer havde forholdt sig
positive til overtagelsen af ISS. Det fik umiddelbart markedet
til at tro, at transaktionen havde en høj sandsynlighed for at
blive gennemført. I takt med at Formuepleje og andre meldte
ud, at vi var modstandere af transaktionen, begyndte kursen
på G4S at rette sig. Det var ikke længere så sikkert, at handlen ville blive gennemført, og aktionærerne stod måske
alligevel ikke over for en udvanding af deres beholdning i
G4S. Hvis ISS-handlen blev afblæst, burde aktiekursen ”alt
andet lige” skulle tilbage til kursniveauet umiddelbart før
offentliggørelsen. Kursen har siden den 17. oktober rettet sig
markant, men ligger forsat under det niveau G4S handlede
til før offentliggørelsen af købstilbuddet. Det skyldes delvist
det generelle marked, men i høj grad også en forhøjet risikopræmie som følge af, at der ikke efterfølgende er blevet
placeret et ansvar for opkøbsforsøget.

2 ISS OBLIGATION 8,875% 2016 KURSUDVIKLING

3 G4S KURSUDVIKLING
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Det samme billede gjorde sig gældende for ISS’ erhvervs

mange penge, specielt set i forhold til G4S’ samlede netto-

obligationer. Af figur 2 fremgår ISS’ udstedelse af deres

indtjening i 2010 på 223 mio pund. En naturlig konsekvens

obligationer til indfrielse i 2016. Kursen lå omkring 85 før

havde været, at bestyrelsesformand, Alf Duch Petersen trak

offentliggørelsen, men steg markant efter offentliggørelsen

sig, for derigennem at genskabe tilliden til G4S og selska-

af købstilbuddet. Baggrunden var, at gælden, ved en gen-

bets fremadrettede strategi.

nemførelse af ISS købet, ville blive restruktureret og

Alf Duch Petersen har, efter aflysningen af ISS købet,

erhvervsobligationerne indløst, for 2016 obligationerne til

beklaget fejlvurderingen, men har valgt ikke at trække sig

kurs 104,44. Billedet er således meget lig aktiekursudvik

(endnu). Det har i vores optik bevirket, at G4S handler med

lingen, blot med modsat fortegn. I takt med at modstanden

en forhøjet risikopræmie, indtil investorerne igen føler sig

voksede, faldt troen på, at transaktionen ville blive gennem-

sikre på, at der ikke opstår en lignende situation.

ført, og dermed at obligationerne ville blive indløst, hvorfor
kursen over de to uger faldt tilbage mod udgangspunktet.
Bestyrelsen og ledelsen i G4S fulgte selvfølgelig markedets modstand i medierne, samt på kursudviklingen i aktien
og ISS’ erhvervsobligationer. Som led i overtagelsesforsøget
drog ledelsen i G4S på rundrejse til selskabets aktionærer for
at overbevise dem, om fordelene ved et køb af ISS. Mandag
den 24. oktober var adm. direktør i G4S, Nick Buckles, på
besøg i København for at overbevise de danske investorer.
Formuepleje var, som en af de større danske investorer i
G4S, også inviteret. Formuepleje valgte dog at takke pænt
nej, idet vi for det første havde meget svært ved at se det
positive i opkøbet, og for det andet ikke kunne se, at ledelsen havde mulighed for at præsentere informationer, der ikke
allerede var offentliggjorte i prospektet. Udmeldingen om at
droppe mødet kom bag på en række journalister, men det
viste sig efterfølgende, at mødet blev en non-event, som ikke
på nogen måde havde bidraget med yderligere information.
Det uundgåelige nej

G4S i et nyt perspektiv

Torsdag den 27. oktober afgav Formuepleje sine stemmer

Som nævnt i indledningen var Formuepleje i gang med at

per brev på vegne af Formueplejeselskabernes aktionærer.

reducere beholdningen af G4S i ugerne op til nyheden. Vi har

Ifølge lovgivningen skulle 75% af de afgivne stemmer ved

efterfølgende ikke genoptaget denne reduktion. Det skyldes

den ekstraordinære generalforsamlingen den 2. november,

primært kursreaktionen i G4S, men også at de selskaber, vi

stemme for udstedelsen af nye aktier, for at overtagelsen

placerede midlerne i, efterfølgende har rettet sig markant. Vi

kunne blive en realitet. Det ville med andre ord sige, at 25%

ser for nuværende G4S som en kvalitetsaktie, med en defen-

af de afgivne stemme kunne blokere handlen. Ifølge medi-

siv karakter, som naturligt indgår i vores aktieporteføljer.

erne nærmede andelen af nej-stemmer sig de 15%, men

Afkastpotentialet i forhold til risikoen vil dog løbende blive

stemmerne nåede dog aldrig den ekstraordinære general

evalueret – også i forhold til investeringsmulighederne i

forsamling, der var planlagt til den efterfølgende onsdag.

andre selskaber.

Tirsdag den 1. november, dagen før den ekstraordinære

G4S-forløbet har understreget, at en aktiv holdning til

generalforsamling, valgte G4S at trække punktet omkring

vores investeringer gør en forskel, og er en medvirkende

udstedelser af nye aktier af dagsordenen. G4S anerkendte

faktor til at sikre det langsigtede risikojusterede afkast. Der-

altså, at aktionærerne ikke kunne se rationalet i ISS-trans

for vil Formuepleje også fremadrettet markere sig, hvor vi

aktionen, og samtidig stod det klart, at bestyrelsen og ledel-

mener, at vi kan gøre en forskel for vores aktionærer.

sen havde begået en markant stratetisk fejl. Formuepleje
otto.friedrichsen@formuepleje.dk

stod i forbindelse med aflysningen af transaktionen frem
som fortaler for, at denne irettesættelse fra aktionærerne
skulle have konsekvenser. På trods af den aflyste transaktion, har det kostet G4S op mod 50 millioner pund (425 mil-

Noter:

lioner kroner) i honorarer til banker, rådgivere mm. Det er

1) + 2) Prospekt offentliggjort i forbindelse med købet af ISS
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Ma r k ed s v u r d er in g

Formuepleje
topper Fondsbørsen
I fjerde kvartal 2011 indfandt optimismen sig igen til gavn for
Formueplejeselskaberne. Både aktie- og obligationsmarkedet udviste stigninger,
hvilket betød at samtlige Formueplejeselskaber leverede positive afkast.
af Søren Astrup, Direktør, formueforvaltning, Formuepleje

I et 2011 hvor det danske aktiemarked faldt knap 18%, kan
man for alvor tale om at Formueplejeselskaberne viste
styrke. Alle selskaber skabte positive afkast på mellem 2,3%

1

3 OG 12 MÅNEDERS AFKAST, INDRE VÆRDI
Seneste 12 mdr.

og 11,4%, med undtagelse af LimiTellus, hvor afkastet blev

Optimum

-3%. Også investeringsforeningen, Formuepleje Globus, der

Pareto

kun investerer i aktier, havde et svært 2011, men et sær
deles godt 4. kvartal.

Seneste kvartal

Safe
Epikur

Risikostyring træder i karakter i 2. halvår
Blandt samtlige 185 børsnoterede selskaber på Københavns
Fondsbørs lå de klassiske Formueplejeselskaber helt i front i
2. halvår, som var præget af stor uro.
Således lå 5 Formueplejeselskaber i top-20 målt på børskurser. Tilsvarende gav kun 15 børsnoterede aktier i Danmark et afkast over 10% i 2. halvår. Af dem var 4 eller – dvs.
over 25% - Formueplejeselskaber.
Lav vækst = fornuftigt afkast?
Ved begyndelsen af 2012 peger meget i retning af, at
væksten i den vestlige verden forbliver lav i ganske lang tid

Penta
Merkur
LimiTTellus
Globus*
Fokus
Globale
aktier DKK
Danske
realkreditobl.
-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

15%

Kilde: Formuepleje og Bloomberg

fremover. Dette vil også lægge en dæmper på væksten i
Emerging Markets.
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Bevare og øge formuer – også i 2012

Alt i alt byder 2012 allerede nu på mange synlige risici og

Også i 2012 vil vi have ekstrem fokus på lav risiko i porte-

derfor vil usikkerheden og uroen på de finansielle markeder

føljerne. Konkret betyder det, at vores aktieporteføljer er

som vi kender den fra 2011, sandsynligvis fortsætte. Den

ganske defensive i både sektor- og aktievalg. I 2012 fravæl-

europæiske gælds- og euro-krise vil igen sætte dagsordenen,

ger vi også helt at have bankaktier. Sidstnævnte skyldes

ligesom markederne kan blive nervøse over holdbarheden af

primært gældskrisen, ny regulering og de svage konjunkturer

bl.a. den kinesiske vækst, den politiske situation i USA (her-

som medfører at bankernes forretningsmodel – set med

under præsidentvalg), geopolitisk uro etc.

vores øjne – er helt uigennemskuelig. Det forventede afkast
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står derfor slet ikke mål med risikoen. Tilsvarende vil risikoen

De 20 bedste aktier på Københavns Fondsbørs

i obligationsporteføljerne blive holdt i meget kort snor. Det

Aktie

betyder, at porteføljerne er positioneret mod at de rekordlave
renter godt kan stige noget, uden at det påvirker porteføljerne betydeligt. Vores forventning er dog ikke massive rentestigninger – vi forventer nærmere forholdsvis stabile lange
renter med en svagt stigende tendens.
Sidst men ikke mindst holdes risikoen lav i de selskaber
der anvender lånefinansiering, idet vi altovervejende kun vil
låne i DKK, - alternativt med en mindre del i EUR.
På de følgende sider gennemgår vi, hvordan Formueplejes
fokus er på de forskellige markeder og aktiv/passiv–klasser
ved indgangen til 1. kvartal 2012.

2 RISIKO I FORMUEPLEJESELSKABERNE I 2011
Risiko målt ved std. seneste år. Fra 3.1.2011 til 3.1.2012
Procent
20

15

10

5

Globalt
aktieindeks

Dansk
aktieindeks

Globus

Fokus

LimiTTellus

Merkur

Penta

Epikur

Safe

Pareto

Optimum

0

Risikoen er målt på indre værdi, udbytter forudsættes geninvesteret.
Det globale aktieindeks er MSCI World inkl. udbytte målt i DKK.
Standardafvigelsen er målt over 36 rullende daglige observationer som er annualiseret

Afkast 1/7 ’11 – 31/12 –’11

Glunz & Jensen

62,7%

Griffin IV Berlin

43,9%

Berlin III

42,9%

Topotarget

30,1%

Brødrene Hartman

27,9%

Trifork

25,7%

SCF Technologies

23,4%

Asgaard Group

23,2%

Brdr A & O Johansen

23,0%

Dantax

21,2%

Formuepleje Penta

17,4%

Formuepleje Safe

14,7%

Formuepleje Epikur

14,6%

Formuepleje Pareto

14,1%

Rovsing

11,7%

FE Bording

10,0%

Københavns Lufthavne

8,0%

Scandinavian Brake Systems

7,7%

Tryg

7,5%

Formuepleje Merkur

6,7%

Totalindekset

-11,5%

Kilde: Bloomberg

soeren.astrup@formuepleje.dk

Real BNP-vækst – forventninger. Hovedscenarie og konsensus
% YoY

2012 Formuepleje

2012 konsensus*

Europa

0,0%

-0,2%

USA

1,9%

2,1%

Japan

1,6%

1,7%

Kina

8,6%

8,5%

Indien

7,4%

7,6%

Udviklede økonomier

1,5%

1,6%

Verden

3,4%

3.6%

Kilde: *Consensus Economics, Economist, IMF, og Bloomberg.

Udgangspunktet i de følgende tabeller og figurer (side 36-40) er de samlede

produkter kan afvige helt eller delvist. De præsenterede forventninger er

investeringsmandater under forvaltning hos Formuepleje. Der er altså tale

udelukkende udtryk for Formueplejes skøn på udgivelsesdatoen, og kan ikke

om en gennemsnitsbetragtninger, hvorfor billedet for de enkelte investerings-

erstatte læserens egen vurdering.
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Obligationer

FORDELING AF OBLIGATIONER PÅ KATEGORIER
Flexer; 13%

6%-realer; 7%

Danske obligationer har i det seneste kvartal profiteret

CF’er; 2%

af, at gældskrisen i Euroland eskalerede yderligere og medførte kraftige rentestigninger på italienske, spanske og
endda franske statsobligationer. Selv statsobligationer fra de
stærke lande i Euroland har i perioder været under pres med
udsigt til, at de måske må betale en del af regningen for de
gældsplagede lande. Til gengæld har mange investorer søgt

4%-realer; 21%

tilflugt i Danmark, dels fordi vi står udenfor Euro-samarbej-

5%-realer: 57%

det, dels på grund af sunde balancer og lav gæld.
Denne store interesse for danske obligationer har medført
en så kraftig styrkelse af den danske krone, at den danske
nationalbank valgte at sænke den officielle rente til et
historisk lavt niveau på 0,7%. Dermed er nationalbankens
rente nu lavere end den tilsvarende europæiske rente, hvilket

AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE
sammenholdt med Nordeas obligationsindeks
112

ikke er set tidligere, jf. nedenstående figur. Samme tendens
gør sig gældende for de fleste danske statsobligationer, hvor
renten er lavere end på de tilsvarende tyske statsobligationer.

110

Formueplejes obl. portefølje
Nordea obl. indeks 2
Nordea obl. indeks 3

108
106

FORSKEL MELLEM OFFICIEL DANSK OG EUROPÆISK RENTE
104

Procent
2,0

102
1,5

100
Jan. 10

1,0

Juli 10

Jan. 11

Juli 11.

Jan. 12

Kilde: Nordea
Indekseret værdier, 1.januar 2010 = 100. Som sammenligningsgrundlag er

0,5

anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på hhv. 2 og 3 Rentefølsomheden i Formueplejeselskaberne har ligget mellem 0,3 og 1,0 i
4. kvartal 2011.						

0,0

			
-0,5
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nøgletal pr. 30.12.2011
Formuepleje

I et forsøg på at dæmme op for gældskrisen har den europæ-

Rentefølsomhed

iske centralbank udover at sænke renten iværksat forskellige

Konveksitet

Nordea indeks
Rentefølsomh. 2

Nordea indeks
Rentefølsomh. 3

0,30

2,00

3,00

-1,67

-1,59

-1,70

tiltag. De har blandt andet åbnet op for, at de europæiske
banker kan låne penge af centralbanken i 3 år til en rente
svarende til den officielle refi-rente, der ultimo 2011 er på

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteændring på 1%-point, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gennemsnit kan

1%. Denne mulighed har bankerne benyttet sig af i stort om-

forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et udtryk for, hvor

fang, så med masser af penge i systemet de kommende 3

meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på 1%-point. Ved en

år, er der udsigt til, at de korte markedsrenter vil forblive på

rentestigning på 1%-point vil rentefølsomheden stige fra 0,3 til 1,97 (+1,67).

et meget lavt niveau gennem 2012. For de Formueplejesel

						

skaber, der benytter sig af lånefinansiering, vil lånerenten

Forventninger kommende 12 mdr. 		
30/12/11

derfor være meget lav. Så selvom markedsrenterne er histo-

12 mdr. frem

risk lave, er der fortsat mulighed for et fornuftigt afkast på

2-årig statsrente DKK

0,16%

0,75%

lånefinansieret køb af danske realkreditobligationer på grund

10-årig statsrente DKK

1,68%

2,25%

af forskellen mellem lånerenten og placeringsrenten. I takt

2-årig swaprente DKK

1,09%

1,40%

med de lave renteniveauer er risikoen på beholdningen

10-årig swaprente DKK

2,23%

2,75%

af realkreditobligationer i Formueplejeselskaberne dog nedbragt, så aktuelt er rentefølsomheden lav.

Swap-rente er en interbank-rente, og derved er et udtryk for en kreditrente,
da der er større risiko på banker i forhold til staten. Derfor bruges swap-renter
typisk som udgangspunkt ved vurdering af prisfastsættelsen af danske
realkreditobligationer. 					
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Valuta
For valutamarkederne var 4. kvartal 2011 en periode med
store kursudsving, og endnu engang var gældskrisen årsagen
til det meste. Efter endnu en omgang med krisemøder og
pakkeløsninger fra eurozonelandene nåede den europæiske
gældskrise sit hidtidige højdepunkt i november, hvor
Italien og Spanien var tæt på at miste adgangen til de internationale lånemarkeder. Reaktionen var tredelt.
For det første blev investorerne skræmte. En spansk eller
italiensk redningspakke vil sandsynligvis være for stor at
bære for de rigere nordeuropæiske lande. Så stillet over for
usikkerhed om hvorvidt euroen overhovedet ville overleve,

EKSPONERING I.F.T. EGENKAPITAL
50%
USD
30%

10%

CHF

GBP

EUR

JPY

-10%

-30%

solgte investorerne euro-denominerede aktiver og søgte i
stedet mod andre valutaområder såsom kronen (DKK) og dollaren. For det andet reagerede de nye regeringer i Spanien og
Italien hurtigt ved at indføre nye spareplaner. Samtidig har

-50%

Ovenstående figur viser Formueplejes samlede investeringsmandats
valutaeksponering.

også en del andre lande svunget sparekniven med det
resultat, at konsensus i øjeblikket er, at væksten i EU i
2012 vil lande i negativt territorium (-0,2), hvilket er
markant værre end den relativt pæne vækst, vi har oplevet
i 2011 (+1,6).

LÅNERENTE
1,2%
1,0%

EUR

For det tredje ændrede den europæiske centralbank (ECB)
kurs. Den nye chef, italieneren Mario Draghi, erstattede
sin forgængers afvisning af ECB-indblanding i de europæiske
gældsproblemer, med både rentesænkninger og en markant
udvidelse af de lånemuligheder de europæiske banker har

0,8%
DKK
0,6%
0,4%

hos ECB.

USD

Alle tre reaktioner har medvirket til at svække euroen i det
forgangne kvartal, som det også kan ses på nedenstående
graf over udviklingen i euro overfor DKK.

0,2%

JPY

CHF
0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Risiko (std. afv.)

UDVIKLING I EUROEN MÅLT I FORHOLD TIL DANSKE KRONER

Den viste lånerente er baseret på 1-måneds LIBOR-renter og opgøres uden ban-

EUR/DKK

kernes rentemarginal. Risikoen er beregnet på baggrund af historiske data og er

7,460

ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet.

Valutaprognose
Spot
7,445

6 mdr. frem

12 mdr. frem

EUR

7,44

7,45

7,46

CHF

6,10

5,90

5,70

USD

5,70

5,90

6,10

GBP

8,93

9,00

9,00

JPY*

7,47

7,10

6,70

7,430
Jan. 2011

Maj 2011

Sept. 2011

Jan. 2012

* Kursen på JPY er skaleret med 100. Kurserne er i forhold til danske kroner.
EUR – euro; CHF - schweizerfranc; USD - amerikansk dollar; GBP – britisk

Som en reaktion på den svækkede euro, har vi valgt at tage
profit på en del af låneporteføljen, som nu for en stor del
ligger i DKK. Et yderligere argument for denne ændring er, at

pund; JPY – japansk yen					
		

lånerenten i DKK i øjeblikket er lavere end lånerenten i euro.
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Aktier

SEKTORFORDELING ULTIMO DECEMBER
Formuepleje
Energi

Aktiemarkedet udviklede sig i 4. kvartal 2011 ganske for-

Materialer

nuftigt, med stigninger på op mod 12% i USA. September
blev afsluttet med betydelige fald i de globale aktier, grundet en stigende risikoaversion hen over sommeren. Baggrunden for dette var den forsatte gældsproblematik i Sydeuropa,

MSCI World

Industri
Cyklisk forbrug
Stabilt forbrug
Medicinal

samt bekymringen over faldende tillidsindikatorer og en kraf-

Finans

tigere opbremsning i den globale vækst end ventet.

IT

Aflæggelsen af regnskaber for 3. kvartal i oktober måned

Telekom

var ganske fornuftig, og var dermed en beroligende faktor,

Forsyning

om end selskaberne naturligt nok var tilbageholdende mht.

0%

forventningerne til fremtiden. Den positive udvikling i regn-

4%

8%

12%

16%

20%

skaberne blev understøttet af pæne amerikanske makro
nøgletal inden for produktion, service og arbejdsmarkedet.

AFKAST FRA ÅRETS START (INDEKSERET, DKK)

Alt sammen noget der stod i modsætning til vækstopbrems-

110

Formueplejes aktieportefølje

MSCI World inkl. udbytte

ning og svigtende tillidsindikatorer.
Indtjeningsestimaterne til 2011 og 2012 er over de
seneste måneder faldet noget. Dog synes vi stadig, givet det
nuværende økonomiske miljø, at estimaterne ligger i den
høje ende. Dette er også baggrunden for at vi fast
holder

105
100
95

vores defensive fokus med overvægt i sektorer med høj indtjeningsstabilitet som Stabilt forbrug og Medicinal. På den
anden side er vi undervægtet i udvalgte cykliske sektorer
som bl.a. Materialer. Estimaterne for S&P500 ligger i 2012
på omkring 11% indtjeningsvækst. Ud af denne fremgang er
en betydelig del bundet op på meget positive forventninger

90
85
80
Januar 2010

Juli 2011

December 2011

til bankernes indtjeningsevne. Vi deler ikke umiddelbart
denne holdning, hvilket er en af flere årsager til, at vi fastholder vores totale fravalg af banker og dermed vores markante
undervægt i Finanssektoren.

NØGLETAL pr. 31. december 2011
P/E 2012E
Kurs / Indre værdi
Standardafvigelse p.a.
Informationsratio

Formuepleje

MSCI World

10,3

11,25

1,9

1,71

16,9%

16,7%

-0,08

-

Nøgletallene viser aktieporteføljens egenskaber. P/E 2012E angiver værdiansættelsen i forhold næste års forventede indtjening, mens kursen i forhold til
den indre værdi fortæller, hvad vi i gennemsnit betaler for 1 krones egenkapital
på tværs af aktieporteføljen. Aktieporteføljens historiske udsving for perioden
måles ved standardafvigelsen. Informationsratioen angiver, hvor meget ekstra
vi får i afkast for at øge standardafvigelsen i forhold til MSCI World.		
							

Forventninger kommende 12 mdr.
Aktieafkast
Udbytte
Total
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De 10 største aktier
Som en service begrunder vi her kort vores aktuelle valg af de 10 største aktiepositioner.
De 10 største aktier udgør ca. 30% af vores samlede aktieinvesteringer.*

Allianz er et af Europas førende for-

Münchener Rückversicherung

sikringsselskaber og har en stærk

er en af verdens ledende gen-

international tilstedeværelse. Selskabet tilbyder skades- og

forsikringsvirksomheder, og har bl.a. specialiseret sig i kom-

livsforsikring til både erhverv og private med Tyskland, Fran

plekse forsikringsløsninger til institutionelle kunder. Virk-

krig og Italien som de vigtigste markeder i Europa. I perioden

somhedens ca. 47.000 ansatte opererer i hele verden og

1998 til 2000 tilføjede Allianz porteføljepleje og bankdrift

håndterer, udover genforsikring, også forsikring til private

som supplement til forsikringsdelen. Herunder det aner-

samt porteføljepleje. Forsikring til private foregår gennem

kendte investeringsselskab PIMCO. I forbindelse med kredit-

ERGO Insurance Group, som er en af de største på markedet

krisen blev den kriseramte Dresdner Bank solgt til Commer-

i Europa, og har over 40 mio. kunder i mere end 30 lande

zbank. Dermed er fokus i højere grad tilbage ved den rene

verden over. Under porteføljeplejeafdelingen håndteres hele

forsikringsdrift, hvilket gør Allianz langt mere attraktiv i den

koncernens aktiver sammen med eksterne kunders midler.

kommende tid.

Med en stærk kapitalisering, forventning om et højt udbytte
og en forretningsmodel, der er forholdsvis konjunktur uafMicrosoft,

der

formentlig

kendes

hængig, gør dette virksomheden til en interessant aktie.

bedst fra styresystemet Windows og
Office-pakken, er et af verdens største it-selskaber. Deres

Ahold er en internationalt orienteret

stabile forretningsgrundlag i form af licens- og servicerelate-

supermarkedskæde med knap 60% af

rede indtægter, gør Microsoft særlig interessant i det nuvæ-

omsætningen fra USA og den resterende del fra i alt 9 euro-

rende investeringsmiljø. Microsoft bliver konstant udfordret

pæiske lande. Selskabet driver knap 3.000 butikker med

af gratisprogrammer og nytænkning fra især Google. Ikke
desto mindre har kundernes afhængighed af Microsofts

200.000 ansatte og et samlet butiksareal på godt 4 mio.
m2. Ahold ejer endvidere væsentlige aktieposter i svenske

produkter gentagne gange vist sig at være stærkere end som

ICA og portugisiske Jeronimo Martins. Aktien er præget af

så. Trods markedets usikkerhed omkring holdbarheden i

en stabil drift og en yderst velpolstret balance, og vi

forretningsmodellen mener vi, at der er større værdi i en

vurderer, at Ahold i de kommende år står godt

investering i Microsoft end konkurrenterne.

rustet til at ekspandere organisk eller købe
svagere konkurrenter. Aktien er i vores

IBM er, som Microsoft, en af IT-

øjne interessant pga. de stabile egen-

sektorens supertankere og tilbyder,

skaber og en ganske moderat værdi-

som følge af den serviceorienterede

ansættelse.

forretningsmodel, en høj og stabil indtjening samt et tilsvarende attraktivt cash flow. IBM søger at give virksomheder
mulighed for at udnytte deres ressourcer optimalt og blive
mere konkurrencedygtige gennem virksomhedsindsigt og
brugen af it. Behovet for at effektivisere arbejdsgange og
processer er en stor del af fundamentet for IBM’s forretningsmodel, og skaber netop grundlaget for den stabile indtjening.
For os er denne stabilitet en meget attraktiv egenskab, der
samtidig er relativ modstandsdygtig, selv i en økonomisk
udfordrende periode.
*Bemærk: Der er ikke tale om en traditionel anbefalingsliste. Aktierne skal ses i sammenhæng med de samlede porteføljer, Rækkefølgen er vilkårlig
og ikke udtryk for rangordning. Endelig skal det understreges, at hverken Formueplejeselskaberne eller Formuepleje har nogen interesse i at omsætte aktierne, idet det alene betyder omkostninger til eksterne aktører. De ti største aktiepositioner i de enkelte Formueplejeselskaber fremgår af
faktasiderne bagest i magasinet FORMUE.
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Unilever hører til blandt verdens førende pro-

HP er en førende producent af produkter og

ducenter inden for kategorier som færdigforar-

services inden for printere, scannere og udstyr

bejdede fødevarer, is og læskedrikke, personlig

til digital billedbehandling. Derudover produce-

pleje og rengøringsartikler. Unilever har 62 va-

res en bred vifte af computere til både private

remærker med et årligt salg over EUR 250

og virksomheder. HP er præget af betydelig stabilitet på

mio., hvor de 11 største produkter hver overstiger EUR 1

grund af produkternes korte livscyklus og høje andel af efter-

mia. Blandt de mest kendte produkter kan nævnes Knorr,

salg i form af eksempelvis toner til printere og kopimaskiner.

Becel, Lipton, Dove, Axe, Rexona og Omo. Selskabet har
opnået dets position via satsning på forskning og udvikling.

Amerikanske ConocoPhillips

Derved er skabt 20.000 patenter, hvortil der årligt kommer

er et internationalt integre-

ca. 300 nye. Unilever har en stærk tilstedeværelse på nye

ret energiselskab med akti-

vækstmarkeder, der bidrager med over 50% af omsætnin-

viteter indenfor udvikling, produktion, salg og transport af

gen, og en langt større del af omsætningsvæksten.

olie og gas samt kemikalier. Med udsigt til fortsat forbedrede
konjunkturudsigter og svagt stigende efterspørgsel efter olie

RSA’s historie går 300 år tilbage,

vil der langsigtet være en bund under olieprisen. Conoco

da forsikringsselskabet ’The Sun’ blev

Phillips vil i et scenario med stigende oliepriser nyde godt af

grundlagt. Den nuværende selskabs-

udviklingen i forhold til andre integrerede selskaber.

struktur blev skabt i 1996, da Storbritan
niens to største forsikringsselskaber, ’Royal Insurance’ og
’Sun Alliance’, dannede ’Royal & SunAlliance’. RSA’s engelske forsikringsforretning udgør 40% af præmieindtægterne,
mens den internationale forretning – herunder Codan i Danmark – udgør de resterende 60%. RSA er et meget konservativt forsikringsselskab, hvor risikostyringen dikterer både
forsikringsforretningen og selskabets investeringsstrategi.
Fokus er i høj grad på at skabe et attraktivt og vedvarende
indtjeningsniveau. Blandt andet derfor, har RSA manøvreret
stort set uberørt gennem krisen, og står stadig meget stærkt
i en usikker fremtid.
CVS driver USA’s største kæde af
drugstores med godt 7.000 butikker
fordelt over USA. Derudover administrerer selskabet sundhedsordninger
på vegne af lang række virksomheder og offentlige myndigheder overfor deres respektive medarbejdere og borgere. Selskabet forventes i de kommende år at nyde godt af en aldrende
befolkning, der øger de i forvejen høje sundhedsudgifter.
Der vil samtidig være et øget pres for at få sundheds
udgifterne til at ”række” længere, hvilket bl.a. vil give
CVS mulighed for at øge det lukrative salg af billigere kopipræparater.
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Formueplejeselskaberne på tværs
Sammenligning af de vigtigste karakteristika for de enkelte Formueplejeselskaber

Klassiske selskaber
Note

Optimum

Inv.
forening

Special-selskaber

Pareto

Safe

Epikur

Penta

Merkur

LimiTTellus

Fokus

30%

55%

70%

85%

100%

65%

>FT World

-

-

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-12,5%

-15%

-

-

Globus

VAREDEKLARATION
Afkastmål, 5 år
1

Risikoramme
Maksimalt kurstab 3 år

Investeringsunivers

Danske obligatoner
Globale aktier

Danske obl.
Globale aktier
Formueplejeselskaberne

100%
globale aktier

100% danske
obligationer

100%
globale aktier

Investeringsstrategi

Tangentporteføljeteori

Fund of funds

100% aktier
Optionssikring

Rentearbitrage

100%
globale aktier

AKTIVER
Milliarder kroner
Obligationer/kontant

0,4

2,0

6,3

2,5

4,1

-

-

1,0

Aktier

0,1

0,5

2,0

0,9

1,5

0,5

0,6

-

0,1
-

Samlet portefølje

0,5

2,5

8,3

3,4

5,6

0,5

0,6

1,0

0,1

Andel af balance
Obligationer/kontant

75%

79%

76%

73%

73%

0%

0%

100%

8%

Aktier

25%

21%

24%

27%

27%

100%

100%

0%

92%

Obligationer/kontant

74%

226%

253%

261%

308%

-

-

451%

8%

Aktier

26%

61%

80%

96%

114%

100%

100%

0%

92%

0,1

Andel af egenkapital

PASSIVER
Milliarder kroner
Egenkapital

0,6

0,9

2,5

1,0

1,3

0,5

0,6

0,2

Lånekapital

-

1,6

5,8

2,4

4,3

-

-

0,8

-

0,6

2,5

8,3

3,4

5,6

0,5

0,6

1,0

0,1
0%

Samlet portefølje
Procent
Egenkapital (solvens)
Lånekapital
Samlet portefølje
Gearing

100%

35%

30%

28%

24%

100%

100%

22%

-

65%

70%

72%

76%

0%

-

78%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

1,8

2,3

2,4

3,3

-

-

4,0

-

10%

5%

DIVERSE
2

Omkostninger
Resultathonorar

10%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

High Water Mark

114,5

270,5

171,0

815,3

477,8

287,1

153,6

Adm. omk., % af balance

0,63%

0,52%

0,38%

0,45%

0,44%

0,41%

0,64%

0,55%

1,24%

Adm. omk., % af egenkapital

0,63%

2,00%

1,60%

2,00%

2,30%

0,50%

0,64%

2,82%

1,24%
Nej

Øvrige oplysninger
Noteret på NASDAQ OMX
3

Antal aktionærer
Startår

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

437

870

2.658

1.921

3.026

864

500

100

-

2006

1999

1988

1991

1994

1998

2005

2009

2010

1)	Opgjort med 90% sandsynlighed.
2)	Der betales 10% resultathonorar, når der er overskud (Globus dog 5%). Der betales først resultathonorar, når indre værdi er højere end senest, der blev betalt
resultathonorar (High Water Mark). Globus er nystartet 2010 og omkostninger er anslået i tegningsmaterialet. Kilde: Seneste årsrapporter.
3) Antal navnenoterede aktionærer ultimo seneste regnskabsår.
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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.
BESKRIVELSE
vesteringsstrategi.

beløb ved en investering end ved en
anden investering. Det er den grundlæggende risiko for at tabe det
investerede beløb, som er kendetegnende for kategorien, selvom
sandsynligheden for, at det sker,
kan være forskellig. Vær opmærksom på, at risikomærkningen ikke
erstatter
investeringsrådgivning,
men skal ses som et supplement
hertil.

FA k tA – d e c emb er 2011

Kort introduktion til selskabets inFormuepleje Safe A/S

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1988-2011

BESKRIVELSE

250

STAMDATA
Faktuelle oplysninger om selskabet.
Afkastmål er selskabets forventede
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.

Formuepleje Safe er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller. 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.
Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

200

Safe
150
100
50

FT World (DKK)

0
90

RISIKOMÆRKNING

Laveste

Safe
Forskel
2.483,8

Samlet balance, mio. kr. 1)

8.285,4

Fast honorar i % af aktiver, max

DK0016110547

180
160

Afkastmål, 5 år

70%

High Water Mark 3)
1)

2)

3)

02

04

06

08

10

12

1988

2000

2005

2010

1.605%

152%

64%

30%

88%

-30%

10%

10%

1.517%

182%

54%

20%

140

-15%

120

0,03%

100

170,97

Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

Safe

200

0,5%
10%

Øvrige faste omkostninger 2)

00

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

01.05.1988

Resultathonorar ved overskud
Risikoramme, 3 år

98

170,5

Egenkapital, mio. kr. 1)

Startdato

96

FT World

STAMDATA

Fondskode

94

AFKAST SIDEN

Højeste

Safe

Indre værdi

92

80
Jan

FT World (DKK)

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

PORTEFØLJE

10 STØRSTE AKTIEPOSITIONER

Største aktiepositioner
Viser antallet af aktier i porteføljen
samt de ti største aktieinveste
ringer med angivelse af den procentvise andel.

% af aktiebeh.
1 IBM

4,2%

2 Microsoft

4,1%

3 CVS Caremark Corp

3,4%

4 Allianz AG

3,2%

5 Hewlett-Packard Co.

2,9%

7 Muenchener Rueckve NPV

2,8%

8 Unilever NV CVA

2,8%

9 RSA Insurance Group

2,7%

10 G4S

Lånekapital 233

Aktier 80

Egenkapital 100

2,9%

6 Conocophillips

Antal aktier i portefølje:

Obligationer 253

2,7%
63

Investering

Finansiering

PORTEFØLJER
Obligationer

Aktier

Lånekapital

Varighed < 3 år

75%

Europa

52%

DKK

100%

Varighed 3-5 år

10%

USA

45%

EUR

0%

Varighed > 5 år

15%

Øvrigt

3%

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 information henvises til vedtægter, børsprospekter,
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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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 2010. For nye selskaber
siden start.

Den lovpligtige risikomærkning af
investeringsprodukter tager udgangspunkt i farverne grøn,
gul og rød ligesom farverne i et trafiklys. Hensigten er, at farverne skal afspejle risikoen for tab ved investeringen, samt
hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende
investering og de mulige konsekvenser heraf.
Grøn: Investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe
hele det investerede beløb må betragtes som meget lille,
hvis investeringen holdes til udløb. Produkttypen er ikke
vanskelig at gennemskue. Eks.: Statsobligationer udstedt af
eurolande i EUR og DKK, danske realkreditobligationer.
Gul: Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det
investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen
er ikke vanskelig at gennemskue. Eks.: Børsnoterede aktier,
investeringsforeninger.
Rød: Investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe
mere end det investerede beløb, eller produkttyper som er
vanskelige at gennemskue. Eks: Finansielle instrumenter,
Strukturerede obligationer, unoterede aktier.
Risikomærkningen tager udgangspunkt i risikoen for at tabe
det investerede beløb, ikke sandsynligheden for at dette indtræffer. Inden for den enkelte farvekategori kan der godt
være en højere sandsynlighed for at tabe det investerede
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PORTEFØLJE
Figuren viser sammensætningen af selskabets investering og
finansiering. 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.
PORTEFØLJER – Obligationer
Fordeling på restløbetid i år udtrykt ved korrigeret varighed,
der viser obligationers kursfølsomhed over for renteændringer. Korrigeret 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.
Aktier
Viser aktieinvesteringernes geografiske fordeling.
Lånekapital
Viser lånekapitalens sammensætning på valutaer:
DKK = danske kroner, EUR = euro, CHF = schweizerfranc.
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Formuepleje Optimum A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2006-2011

Beskrivelse

145

Formuepleje Optimum er et skattefrit investeringsselskab, der
investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede

investeringsmodeller. Selskabet investerer udelukkende for egne
midler.

Nykredits Obligationsindeks

130

Optimum

115

Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
100

85
07

RISIKOmærkning

Laveste

STAMDATA
Indre værdi

117,0

Egenkapital, mio. kr. 1)

564,8

Samlet balance, mio. kr. 1)

564,8
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%
2)

High Water Mark 3)

10

11

12

2006

2007

2008

2010

Optimum

17%

11%

8%

12%

NYK Obl.indeks

33%

31%

29%

12%

-16%

-20%

-21%

0%

Forskel

Fondskode

09

AFKAST SIDEN

Højeste

Optimum

Øvrige faste omkostninger

08

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato
160

FT World (DKK)

140

Optimum
120

Nykredits Obligationsindeks

100

0,16%
114,47

	Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
2)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
3)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

80
Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

1)

PORTEFØLJE

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 Microsoft Corp
2 IBM

4,7%

3 Conocophillips

3,7%

4 CVS Caremark

3,6%

5 Ahold

3,0%

6 Allianz AG

2,9%

7 Unilever NV CVA

2,9%

8 Hewlett-Packard Co.

2,9%

9 France Telecom

2,5%

10 Novo Nordisk A/S-B
Antal aktier i portefølje:

Obligationer 75
Egenkapital 100

4,8%

2,4%
54

Aktier 25
Investering

Finansiering

Porteføljer
Obligationer

Aktier

Varighed < 3 år

78%

Europa

48%

Varighed 3-5 år

17%

USA

49%

Varighed > 5 år

6%

Øvrigt

3%

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 vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt
års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Pareto A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1999-2011

Beskrivelse

400

Formuepleje Pareto er et skattefrit investeringsselskab, der inve
sterer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller. 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.
Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

300

Pareto

200

FT World (DKK)

100

0
00

RISIKOmærkning

Laveste

02

03

Pareto

Pareto

05

06

07

08

09

10

11

12

1999

2000

2005

188%

179%

37%

26%

1%

-30%

10%

10%

187%

209%

27%

16%

FT World

STAMDATA

Forskel

Indre værdi

04

AFKAST SIDEN

Højeste

2010

287,8

Egenkapital, mio. kr. 1)
Samlet balance, mio. kr. 1)
Fondskode

877,3
2.528,5
DK0016023494

Startdato

01.07.1999

Fast honorar i % af aktiver, max
Resultathonorar ved overskud
Afkastmål, 5 år
Øvrige faste omkostninger 2)
3)

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

Pareto

180
160

0,5%
10%
55%

Risikoramme, 3 år
High Water Mark

01

140
120

FT World (DKK)

-10%
0,05%
270,52

	Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
2)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
3)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

100
80
Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

1)

PORTEFØLJE

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 Microsoft

5,0%

2 IBM

4,9%

3 CVS Caremark

3,5%

4 Allianz AG

3,2%

5 Muenchener Rueckve NPV

2,8%

6 Conocophillips

2,8%

7 RSA Insurance Group

2,7%

8 Walmart Stores

2,7%

9 China Mobile Hong Kong

2,6%

10 G4S
Antal aktier i portefølje:

Lånekapital 187

Obligationer 226

2,6%
57

Egenkapital 100

Aktier 61
Investering

Finansiering

Porteføljer
Obligationer

Aktier

Varighed < 3 år

80%

Varighed 3-5 år

5%

Varighed > 5 år

15%

Lånekapital

Europa

48%

DKK

61%

USA

48%

EUR

39%

Øvrigt

4%

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 information henvises til vedtægter, børsprospekter,
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Safe A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1988-2011

Beskrivelse

250

Formuepleje Safe er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investerings
modeller. 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.
Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

200

Safe
150
100
50

FT World (DKK)

0
90

RISIKOmærkning

Laveste

94

96

Safe

00

02

04

06

08

10

12

1988

2000

2005

2010

1.605%

152%

64%

30%

88%

-30%

10%

10%

1.517%

182%

54%

20%

FT World

STAMDATA

Forskel

Indre værdi

98

AFKAST SIDEN

Højeste

Safe

170,5

Egenkapital, mio. kr. 1)

2.483,8

Samlet balance, mio. kr. 1)

8.285,4

Fondskode

DK0016110547

Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max

0,5%

160

Afkastmål, 5 år

70%

2)

High Water Mark 3)

140

-15%

120

0,03%

100

170,97

	Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
2)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
3)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

Safe

200
180

10%

Risikoramme, 3 år

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

01.05.1988

Resultathonorar ved overskud

Øvrige faste omkostninger

92

80
Jan

FT World (DKK)

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

1)

PORTEFØLJE

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 IBM

4,2%

2 Microsoft

4,1%

3 CVS Caremark Corp

3,4%

4 Allianz AG

3,2%

5 Hewlett-Packard Co.

2,9%

6 Conocophillips

2,9%

7 Muenchener Rueckve NPV

2,8%

8 Unilever NV CVA

2,8%

9 RSA Insurance Group

2,7%

10 G4S
Antal aktier i portefølje:

2,7%
63

Obligationer 253

Lånekapital 233

Aktier 80

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

Porteføljer
Obligationer

Aktier

Lånekapital

Varighed < 3 år

75%

Europa

52%

DKK

68%

Varighed 3-5 år

10%

USA

45%

EUR

32%

Varighed > 5 år

15%

Øvrigt

3%

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 information henvises til vedtægter, børsprospekter,
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Epikur A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1991-2011

Beskrivelse

1.000

Formuepleje Epikur er et skattefrit investeringsselskab, der inve
sterer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede inve
ste
ringsmodeller. 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.
Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

800
600

Epikur

400
200

FT World (DKK)
0
92

RISIKOmærkning

Laveste

96

98

Epikur

02

04

06

08

10

12

1991

2000

2005

2010

276%

26%

-18%

29%

88%

-30%

10%

10%

188%

56%

-28%

19%

FT World

STAMDATA

Forskel

Indre værdi

00

AFKAST SIDEN

Højeste

Epikur

375,6
959,6

Egenkapital, mio. kr. 1)
Samlet balance, mio. kr. 1)

3.437,9

Fondskode

DK0016079288

Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max

0,5%

140

Afkastmål, 5 år

85%

2)

High Water Mark 3)

180
160

10%

Risikoramme, 3 år

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

01.11.1991

Resultathonorar ved overskud

Øvrige faste omkostninger

94

120

-20%

100

0,04%

80

815,33

	Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
2)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
3)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

Epikur

60
Jan

FT World (DKK)

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

1)

PORTEFØLJE

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 IBM
2 Microsoft

4,6%

3 CVS Corp

3,5%

4 Unilever NV CVA

3,4%

5 Allianz AG

3,2%

6 RSA Insurance Group

3,0%

7 Conocophillips

2,9%

8 Hewlett-Packard Co.

2,9%

9 Ahold

2,8%

10 Wal-Mart Stores
Antal aktier i portefølje:

Obligationer 261

Lånekapital 257

Aktier 96

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

4,6%

2,5%
55

Porteføljer
Obligationer

Aktier

Lånekapital

Varighed < 3 år

77%

Europa

51%

DKK

72%

Varighed 3-5 år

16%

USA

46%

EUR

28%

Varighed > 5 år

7%

Øvrigt

3%

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 information henvises til vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Penta A/S
Beskrivelse

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1995-2011

Formuepleje Penta er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller. 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.

600

700

500
400
300

Penta

200

Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

100

FT World (DKK)

0

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

RISIKOmærkning

Laveste

Højeste

AFKAST SIDEN
1994

2000

2005

2010

Penta

Penta

60%

-14%

-38%

32%

FT World

88%

-30%

10%

10%

-28%

16%

-48%

22%

STAMDATA

Forskel

Indre værdi

159,5

Egenkapital, mio. kr. 1)

1.326,2

Samlet balance, mio. kr. 1)

5.611,0

Fondskode

DK0016079361

Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max
Resultathonorar ved overskud
Afkastmål, 5 år
Øvrige faste omkostninger

2)

High Water Mark 3)

180

01.01.1994

160

0,5%

140

10%
100%

Risikoramme, 3 år

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

120

-25%

100

0,03%

80

477,75

	Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
2)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
3)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

Penta

60
Jan

FT World (DKK)

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

1)

PORTEFØLJE

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 Microsoft Corp.

5,2%

2 IBM

5,2%

3 CVS Caremark Corp.

3,8%

4 Allianz AG

3,5%

5 Unilever Cert.

3,3%

6 Muenchener Rueckve

3,1%

7 Conocophillips

2,9%

8 RSA Insurance Group

2,9%

9 Ahold

2,8%

10 Compass Group
Antal aktier i portefølje:

2,5%
59

Obligationer 308

Lånekapital 322

Aktier 114

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

Porteføljer
Obligationer

Aktier

Lånekapital

Varighed < 3 år

79%

Europa

49%

DKK

69%

Varighed 3-5 år

13%

USA

48%

EUR

31%

Varighed > 5 år

8%

Øvrigt

3%

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 information henvises til vedtægter, børsprospekter,
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Merkur A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1998-2011

Beskrivelse

400

Formuepleje Merkur er et skattefrit investeringsselskab, der investerer kortsigtet og langsigtet i de øvrige Formueplejeselskaber.
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.
Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

300

200

Merkur
100

FT World (DKK)

0
98

RISIKOmærkning

Laveste

00

01

02

Merkur
FT World

STAMDATA

Forskel

Indre værdi

219,1

Egenkapital, mio. kr. 1)

525,0

Samlet balance, mio. kr. 1)

525,0

Fondskode

DK0016042609

Startdato

01.01.1998

Fast honorar i % af aktiver, max
Resultathonorar ved overskud
Afkastmål, 5 år
Øvrige faste omkostninger 2)
3)

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1998

2000

2005

2010

119%

105%

8%

31%

14%

-30%

10%

10%

105%

135%

-2%

21%

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

Merkur

160
140

0,5%
10%
65%

Risikoramme, 3 år

03

AFKAST SIDEN

Højeste

Merkur

High Water Mark

99

FT World (DKK)

120
100

-12,5%
0,15%
287,11

	Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
2)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
3)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

80
60
Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

1)

PORTEFØLJE

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 Formuepleje Optimum A/S

17,0%

2 Formuepleje Safe A/S

14,1%

3 Formuepleje Penta A/S

13,3%

4 Formuepleje Epikur A/S

13,0%

5 Formuepleje Pareto A/S

12,8%

6 Formuepleje Fokus A/S

10,2%

Aktier 100

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

7 Formuepleje LimiTTellus A/S

9,6%

Porteføljer

8 IBM

0,5%

Aktier

9 Microsoft

0,5%

Europa

48%

0,4%

USA

48%

10 China Mobile Hong Kong
Antal aktier i portefølje:

57

Øvrigt

4%

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 information henvises til vedtægter, børsprospekter,
fondsbørsmeddelelser samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje LimiTTellus A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2005-2011

Beskrivelse

180

Formuepleje LimiTTellus er et skattefrit investeringsselskab, der
investerer i globale børsnoterede aktier. Selskabet investerer
udelukkende for egne midler.

160
140

LimiTTellus

120

Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

100

FT World (DKK)

80
60
06

RISIKOmærkning

Laveste

LimiTTellus
STAMDATA
Indre værdi

124,2

Egenkapital, mio. kr. 1)

551,2

Samlet balance, mio. kr. 1)

551,2
DK0016310980

Startdato

01.03.2005

Fast honorar i % af aktiver, max
Resultathonorar ved overskud
Afkastmål, 5 år
Øvrige faste omkostninger

0,5%
10%
> FT World

Risikoramme, 3 år

-15%
2)

High Water Mark 3)

08

09

10

11

12

AFKAST SIDEN

Højeste

Fondskode

07

2005

2007

LimiTTellus

24%

-11%

2010
16%

FT World

10%

-17%

10%

Forskel

14%

6%

6%

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato
160

LimiTTellus

140

FT World (DKK)

120

100

0,19%
153,58

	Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
2)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
3)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

80
Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

1)

PORTEFØLJE

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 Microsoft

4,7%

2 IBM

4,4%

3 CVS Caremark

3,9%

4 Conocophillips

3,5%

5 Unilever NV CVA

3,3%

6 Allianz AG

3,1%

7 Muenchener Rueckve

3,0%

8 RSA Insurance Group

2,9%

9 Ahold

2,8%

10 Royal Dutch Shell

2,7%

Antal aktier i portefølje:

56

Aktier 100

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

Porteføljer
Aktier
Europa

49%

USA

49%

Øvrigt

2%

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 vedtægter, børsprospekter, fondsbørsmeddelelser
samt års- og halvårsrapporten for selskabet. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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Formuepleje Fokus A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato *

Beskrivelse

160

Formuepleje Fokus er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i danske realkreditobligationer. Selskabet investerer 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.

* Fokus startede i maj 2009

155

Obl. indeks × 3
150
145
140

Laveste

Fokus

135

Højeste

130

Fokus

125

Jf. bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter
skal unoterede aktier placeres i den røde kategori.

120

STAMDATA

Obl. indeks × 2
115

Indre værdi

130,6

Egenkapital, mio. kr. 1)

213,5

Samlet balance, mio. kr. 1)

963,5

Fondskode

DK0060179596

Startdato

01.05.2009

Fast honorar i % af aktiver, max
Resultathonorar ved overskud
Afkastmål, 5 år
Øvrige faste omkostninger 2)
High Water Mark

3)

105
100

0,5%
10%
Min 2 x NYK obl.

Forventet udbytte

110

8 kr. pr. aktie
0,08%
114,76

	Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
2)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
3)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

AFKAST SIDEN (incl. udbytter)
2009

2010

Fokus

47%

24%

2 x NYK Obl.indeks

36%

24%

Forskel

11%

0%

1)

PORTEFØLJE

10 største positioner
% af beholdning
1 5% Nykredit 03D 2035

9,7%

2 4% Realkredit DK 23SSA 2041

8,8%

3 5% Realkredit Danmark 23D 2035

8,3%

4 5% Nordea Kredit ANN 2035

8,2%

5 2% Nykredit 2015

5,4%

6 4% Nordea OA 2035

4,9%

7 5% Nykredit 3D 2038

4,8%

8 4% Realkredit DK 21S.S 2026

4,7%

9 5% Nordea Kredit 2038

3,4%

10 5% Nykredit RD OA 83D 2038
Antal obligationer i portefølje:

3,3%
42

Lånekapital 351
Obligationer 451

Egenkapital 100
Investering

Finansiering

Porteføljer
Obligationer

Lånekapital

Varighed < 3 år

86%

DKK

62%

Varighed 3-5 år

14%

EUR

38%

Varighed > 5 år

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 information henvises til vedtægter for selskabet. Forklaring:
Se Introduktion til faktasiderne.

50

Formue 1. kvartal 2012

fa k ta – d e cemb er 2011

Formuepleje Invest, afdeling Globus
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2010 til dato *

Beskrivelse

* Globus startede i juli 2010

120

Formuepleje Invest, afdeling Globus er en investeringsforening,
der investerer i globale aktier. Foreningen er nystartet i 2010.

115

FT World (DKK)
110

RISIKOmærkning

Laveste

105

Højeste

Globus
100

Globus

STAMDATA
Indre værdi

105,9

Samlet balance, mio. kr. 1)

121,5

Fondskode
Startdato

DK0060213015
05.07.2010

Administrations omkostninger

1,24%

Resultathonorar ved overskud

5%

	Administrationsomkostninger er i henhold til seneste regnskab.

95

Jul

Okt

Jan

Apr

Jul

Okt

Jan

AFKAST SIDEN
Juli 2010

Globus

5,1%

MSCI

10,5%

Forskel

-5,3%

1)

PORTEFØLJE
Kontanter 8

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.
1 Microsoft corp

4,5%

2 CVS caremark corp

4,1%

3 Unilever nv

3,8%

4 Conocophillips

3,8%

5 IBM

3,5%

6 Wal-mart stores inc

3,4%

7 Allianz se

2,9%

8 Ahold

2,6%

9 Royal Dutch Shell

2,6%

10 Hewlett-packard co

2,6%

Antal aktier i portefølje:

57

Aktier 92

Investering

Egenkapital 100

Finansiering

Porteføljer
Aktier
Europa

49%

USA

47%

Øvrigt

4%

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 vedtægter samt tegningsprospekt for
foreningen. Forklaring: Se Introduktion til faktasiderne.
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øger formuer
I 2011 gav en investering i
Formuepleje Safe et afkast på 11,4%.

FORMUEPLEJE SAFE – KURSUDVIKLING 2011
175

Safe 11,4%
165

155

145

135

Aktieindeks -3,2%
125
Dec. 2010

Feb. 2011

Apr. 2011

Jun. 2011

Aug. 2011

Okt. 2011

Dec. 2011

Opdateret pr. 31. december 2011. Kursudviklingen er målt på indre værdi, senest opgjort til 170,2.
Aktieindekset er MSCI World inkl. udbytte målt i DKK, som er indekseret.

Formuepleje blev grundlagt i 1986 og forvalter investeringerne i Formueplejeselskaberne. Det ældste selskab, Formuepleje Safe, blev stiftet i
1988 og har siden skabt et gennemsnitligt årligt afkast på over 12,8%.
Det betyder, at 100.000 kr. i løbet af 24 år er blevet til mere end
1.700.000 kr. Se mere på www.formuepleje.dk.

*Historisk afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.

UDGIVER:

Rådgivning og formidling:

s e l s k ab e r n e
Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

52

Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Tuborg Havn, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

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

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

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk

info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk
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