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L eder

”Formuepleje Safe
har de seneste 3 år
haft et samlet afkast
på hele 112%”

Tre år i træk med positive resultater
Den 23. februar 2012 offentliggjorde de syv børsnoterede

relevante aktie- og obligations indeks. Der er i øvrigt flere

Formueplejeselskaber halvårsresultaterne. Anden halvdel af

andre faciliteter på hjemmesiden, som man med fordel kan

2011 gav et afkast på i alt 739 mio.kr, som svarer til et

gøre brug af, hvis man ønsker at følge med i, hvordan det går

gennemsnitligt afkast på godt 10% – dækkende over et

for Formueplejeselskaberne. Eksempelvis bliver der med

afkast i Optimum på 2,2% og op til 14-15% i Formuepleje

jævne mellemrum offentliggjort korte videoer af nogle få

Safe og Formuepleje Penta. Med disse halvårsresultater har

minutters varighed, hvor aktuelle emner belyses.

selskaberne nu tre kalenderår i træk haft positive og tilfreds
stillende resultater.

Kun synlige omkostninger.

Formuepleje Safe har de seneste 3 år haft et afkast på

Der har i den senere tid været mange artikler og rapporter

hele 112%, hvilket har bragt Formuepleje Safe’s indre værdi

omkring det forhold, at der i de fleste investeringsforeninger

op på et historisk højt niveau. Det er sket til stor glæde for

er en masse indirekte og skjulte omkostninger, som medfører

undertegnede og ikke mindst de mange aktionærer, som har

et reduceret afkast for investorerne. Forholdet er senest

beholdt og investeret i selskabets aktier de seneste tre år. I

blevet grundigt belyst i en rapport fra Penge og Pensions

hele Formuepleje Safe’s levetid er det faktisk kun sket ganske

panelet. Den konkluderer, at danske banker i alt tjener 2,3

få gange, at et årsregnskab er kommet ud med et negativt

mia. kr. årligt på sådanne usynlige omkostninger i deres inve-

resultat.

steringsforeninger.

Målt på løbende fem års perioder med udgangspunkt i den

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at gentage, at

indre værdi ultimo måneden, er det gennemsnitlige 5-årige

Formueplejeselskaberne ikke har nogen former for indirekte

afkast mere end 85% – hvilket jo naturligvis også er baggrun-

og usynlige omkostninger. Der er således ingen omkostninger

den for, at selskabet i gennemsnit over hele perioden har

for aktionærerne ved handlen med selskabernes værdi
-

skabt et afkast på 13% om året. De første tre måneder af

papirer. Ligesom den lave rente, der betales for fremmed

2012 er i øvrigt forløbet meget fornuftigt, med pæne posi-

finansieringen går ubeskåret videre til selskaberne.

tive afkast i alle Formueplejeselskaberne – spændende fra
ca. 3% i Optimum til ca. 13% i Penta.

I selskaberne består omkostningerne udelukkende af et
fast honorar og et resultathonorar, der selvfølgelig kun betales af nye overskud (High Water Mark).

Åben og ærlig information.
Hvis man ønsker at studere selskabernes afkast og risiko
nærmere, målt over forskellige perioder, så kan man med fordel anvende selskabernes hjemmeside. Under det særlige
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modul (”Afkast og risiko”), kan man få vist afkast og risiko

Esben Vibe, direktør,

på forskellige selvvalgte perioder og sammenlignet med de

Formueplejeselskaberne
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Slip Tøjlerne
Alle hverdage året rundt har De som investor tusindvis af
investeringsmuligheder. Via netbank kan De ændre Deres investeringer
i alle mulige retninger – og fortryde det ligeså hurtigt igen. I dette ocean
af valgmuligheder er det fornuftigt at få afklaret, om De virkelig vil selv?
Eller skal tøjlerne slippes for at give andre ansvaret?

af Henry Høeg, Adm. direktør, Formuepleje

Vil De selv, er mulighederne enorme. Det er

forholde Dem til, om indholdet af den konkrete

muligt via netbank at investere i tusindvis af

afdeling er den rigtige, og De skal selv forholde

fondskoder fra hele verden. Rapportering og over-

Dem til, om De skal gå ud og ind i markedet. In-

vågning af investeringerne er muligt on-line. Via

vesteringsforeningen må ikke afdække risikoen

computer modtages løbende opdateringer hele

med instrumenter eller gå kontant. Med andre ord

dagen.

har De selv styringen og ansvaret for de afgørende

Mens børnebørnene passes, eller De går rundt
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beslutninger.

på golfbanen, kan De få alle informationerne på

Investering i et klassisk formueplejeselskab er

smart-phone samtidig med, at der dumper rekla-

en diametral modsætning til at ville selv. De

mer ind for billig bilvask på den nærmeste tank-

afgiver et mandat til Formuepleje om at yde den

station. Som stor kunde i banken tildeles De en

bedst mulige forvaltning af investeringen indenfor

investeringsrådgiver, som supplerer op med hyp-

en aftalt risikoramme.

pig sparring om køb og salg, samt overblik over de

Kapitalforvaltningen i Formuepleje har ikke

seneste ”trends” i markedet. Med eller uden inve-

kundekontakten. Det indebærer, at der ikke rea-

steringsrådgiver i banken er fællesnævneren, at

geres i kapitalforvaltningen på den efterspørgsel,

De vælger at have ”hands-on” og SELV træffe

investorerne har efter specifikke investeringer.

hver eneste beslutning.

Som investor i et klassisk formueplejeselskab

Investering i investeringsforeninger er en del-

afgiver De derfor suverænitet indenfor den risiko-

vis uddelegering af beslutninger. For eksempel er

ramme, der er sat op. Det er kapitalforvaltningen,

den grundlæggende tankegang ved en aktiebase-

der tager sig af både strategi og udvælgelse af

ret investeringsforening, at foreningen leverer

konkrete værdipapirer, indenfor aktier og obliga

spredning af risikoen samt udvælgelse og over-

tioner, samt ikke mindst afdækning af risici med

vågning af typisk 40-60 enkeltaktier. De skal selv

finansielle instrumenter.

>>

a r t ik l er

De evige spørgsmål:
• Burde jeg sælge obligationer og købe flere aktier?
• Burde jeg gå mere ind i klimainvesteringer?
• Burde jeg sælge obligationerne nu
– renten kan da kun stige herfra?
• Burde jeg have mere USD aktier,
hvis eurozonen kollapser?
• Burde jeg købe flere udenlandske aktier i stedet
for danske aktier?
• Burde jeg købe guld, alle værdipapirer virker
risikable nu?
• Aktien er steget meget nu – burde jeg sælge ud?
• Burde jeg undersøge mulighederne for at forsikre
mod kursfald og være med på stigninger, men
undgå store fald?
• Burde jeg købe Pandora nu, hvor aktien
er helt i bund?
• Burde jeg købe bankaktier nu
– de må da tjene meget fremover med de
rentemarginaler, de kan tage?
• Skal jeg ændre i mine investeringer i realkredit.
Der er kommet nye 3,5% obligationer?

Formue 2. kvartal 2012
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Skemaet nedenfor viser en oversigt over væsentlige beslut-

Bag beslutningerne ligger en klar strategi om at reducere risi-

ninger truffet af kapitalforvaltningen alene de seneste 2 år.

koen uden at frasige sig muligheden for et tilfredsstillende
afkast. Det kan eksempelvis ske gennem afdækning af renterisikoen, sikring mod valutakursbevægelser og mod markante

• Lånoptagelse: 2010: CHF ud af lånoptagelse.
Kun anvendelse af DKK og EUR.

kursfald på aktiemarkederne.
Deres beslutning om at investere i et Formueplejeselskab
skal ikke alene fokusere på investeringerne, som de øjeblik-

• Lånoptagelse: Ultimo 2011: Nedbringelse af
gearing med 30% i flere af selskaberne.

keligt ser ud i Formueplejeselskabet, da de konkrete investeringer kan ændres i fremtiden. Et godt eksempel er Formuepleje Safe, som slet ikke indeholder det samme som i 2008.

• Aktier: 2011: Valg af overvægt i USD aktier bl.a.
pga. risiko for euro-kollaps.

Dengang havde selskabet finansiering i schweizerfranc, men
i dag anvendes danske kroner til finansiering. Formuepleje
Safe i dag er heller ikke det samme, som det var for bare 1

• Aktier: 2011: Trods generel linje med bred global
aktieportefølje fravalg af alle bankaktier og f.eks.
overvægt i medicinal- og IT-aktier.

år siden. I 2011 var selskabet indrettet efter et rentefald, nu
er det indrettet på en forventning om en svag rentestigning.
I 1999 havde Formuepleje Safe en klar undervægt i ITaktier, mens der i dag er overvægt af IT-aktier.

• Obligationer: 2011: I foråret positionering til
rentefald.

Mandatet er bredt, og vi ser netop det brede mandat som
en helt afgørende forudsætning for at være værdiskabende
for Dem som investor. Det kræver dog, at De selv er ind

• Obligationer 2012: Positionering ændret til tro

stillet på at ”slippe tøjlerne”.

på svag rentestigning.
henry.hoeg@formuepleje.dk
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25%

i afkast
det seneste år
Hvor var dine penge?
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 13%. Det betyder, at 100.000
kr. i løbet af 24 år er blevet til mere end 1.800.000 kr.
Se mere på www.formuepleje.dk.

Safe
Afkast er opgjort 1/4 2012. Historisk afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.
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Positiv afkast på obligationer
– også ved stigende renter
Med rekordlave renteniveauer spørger mange investorer til, hvilken
betydning det vil få for Formueplejeselskaberne, hvis renterne stiger?
Rentestigninger lige nu vil kun have begrænset effekt.
Det skyldes, at vi har positioneret obligationsbeholdningen til dette
scenarie, og selv i tilfælde af en rentestigning på op til 1,5 procentpoint
inden for 12 måneder, vil obligationsafkastet fortsat være positivt.
af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje

Siden sidste sommer er de danske markedsrenter
faldet markant. I kølvandet på gældskrisen i Sydeuropa, har investorerne foretrukket lande som
Danmark, der har sunde balancer i de offentlige

1 RENTEÆNDRINGER OG RENTEFØLSOMHED
de seneste kvartaler
Rentestigning/fald målt i %-point
0,7

budgetter.
Dette rentefald har medført markante kursstigninger på Formuepleje-selskabernes beholdning
af danske realkreditobligationer. Det var stærkt

0,0

medvirkende til, at alle de Formueplejeselskaber,
der investerer i obligationer, opnåede et rigtig
godt afkast i 2011.

-0,5

Når afkastet blev så flot, så skyldes det i høj

Kvt. med
lav
rentefølsomhed

Kvt. med
mellem
rentefølsomhed

4. kvt.
2010

1. kvt.
2011

Kvartal med
høj
rentefølsomhed

Kvartal med
lav
rentefølsomhed

grad, at obligationsbeholdningen sidste sommer
– da rentefaldet for alvor tog fart – havde det der
i fagsproget hedder en relativ høj rentefølsomhed. En høj rentefølsomhed giver nemlig store
kursgevinster når renterne falder, men omvendt
også større kurstab, når renterne stiger.

-1,2
2. kvt.
2011

3. kvt.
2011

4. kvt.
2011

1. kvt.
2012

Kvartalsvise ændringer i den 10 årige danske swap-rente
(interbank-rente), der primært benyttes ved prisfastsættelse af
danske realkreditobligationer. Sammenholdt med
obligationsbeholdningens rentefølsomhed primo kvartalet.

Når vi ser tilbage på de sidste 12 måneder, så
havde Formueplejeselskaberne en høj renteføl-
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somhed på det helt rigtige tidspunkt. Figur 1 viser

profiterede af den høje rentefølsomhed med store

kvartalsvise ændringer i den 10-årige rente (røde

kursgevinster til følge. I samme periode blev ren-

søjler målt på venstre skala), mens farven på bag-

tefølsomheden nedbragt til et meget lavt niveau

grunden illustrerer, hvordan rentefølsomheden har

og den strategi har vi holdt fast i siden, hvilket har

været i kvartalet. Som det fremgår af figuren, så

været godt i 1. kvartal i år, hvor renten er steget.

steg renterne i slutningen af 2010 og i begyndel-

Aktuelt er rentefølsomheden på ca. 1,5. Det

sen af 2011. I den periode blev rentefølsomhe-

betyder, at der kun vil være begrænsede kurstab

den øget og toppede i midten af april måned tæt

på obligationer, hvis renterne stiger. Omvendt vil

på 5. Til gengæld var der store rentefald hen over

der også kun være begrænsede kursgevinster,

sommeren og i begyndelsen af efteråret, hvor vi

hvis renterne falder.

A r t ik l er

Den europæiske centralbank har
i et forsøg på at begrænse
yderligere eskalering af
gældskrisen i to omgange lånt
de europæiske banker over
1.000 mia. euro (svarende til
over 7.500 mia. danske kroner).

Forventninger til renteudviklingen

De Formueplejeselskaber, der benytter sig af lånefinansie-

Det helt store spørgsmål er naturligvis, hvad der fremover vil

ring, profiterer i høj grad af dette. Selskabernes lånerente

ske med renterne. Markedsrenterne er kommet langt ned i

ligger i øjeblikket under en procent inklusiv lånemarginal til

kølvandet af gældskrisen og de tiltag, som vi har set fra cen-

bankerne. Så selskaberne kan finansiere sig til historisk lave

tralbankerne, har også presset renterne ned. Den europæiske

og yderst attraktive lånerenter i øjeblikket, og der er ikke

centralbank har, i et forsøg på at begrænse yderligere eskale-

udsigt til, at niveauet for lånerenten vil ændre sig nævne-

ring af gældskrisen, i to omgange lånt de europæiske banker

værdigt i det kommende år. Årsagen til, at Formuepleje

over 1.000 mia. euro (svarende til over 7.500 mia. danske

selskaberne kan låne så billigt er, at vi stiller meget sikre

kroner). Lånene løber i 3 år, og renten er pt. 1% (svarende til

danske realkreditobligationer til sikkerhed for lånene, og

den europæiske centralbanks toneangivende rente). Halv

mangeårige relationer til bankerne.

delen af lånene afløser eksisterende lån, der udløber, mens
den anden halvdel er nye penge, der nu er sat i omløb hos

Udsigt til stigende lange renter

bankerne. Der er tale om ekstraordinært store beløb, så

De længere markedsrenter er også kommet langt ned, og

spørgsmålet er, hvad bankerne vil bruge alle pengene til.

vores holdning er, at vi vil se svagt stigende lange renter i det

Meget tyder på, at de primært vil parkere pengene i korte

kommende år. Der er mulighed for, at en svagere euro kan

obligationer med lav risiko. Derfor er der udsigt til, at de korte

forbedre konkurrenceevnen for de europæiske virksomheder,

renter vil forblive på et meget lavt niveau i de næste par år.

så væksten i Euroland overrasker positivt i 2. halvår af 2012.

Formue 2. kvartal 2012

>>

09

a r t ik l er

Samtidig kan de finansielle markeder eventuelt begynde at

Her fremgår det, at hvis renterne ligger uforandret om 1 år,

indregne lidt inflationsfrygt, som følge af højere energipriser

så vil afkastet på obligationsbeholdningen være ca. 2,5%.

eller hvis bankerne begynder at låne flere penge ud. Begge

Det skal bemærkes, at rentefølsomheden er lav i øjeblikket,

dele vil i så fald medføre stigende lange renter.

og derfor skal dette afkast også ses i forhold til, at risikoen

Omvendt vil de store opstramninger som følge af den

er lille. Den lave rentefølsomhed betyder omvendt, at hvis

europæiske gældskrise have en negativ indvirkning, og det

renterne falder markant fra det nuværende niveau, så vil

sidste kapitel i sagaen om gældskrisen er langt fra skrevet

der kun være begrænsede kursgevinster på obligationerne.

endnu. Det vil i perioder skabe fornyet usikkerhed. Så ren-

Afkastet vil blive lavere, da en stor del af beholdningen af

terne vil fortsat være på et lavt niveau, men sandsynligvis

5%-realkreditobligationer vil blive indfriet af låntagerne,

med en lille pil opad for de lange renter.

hvilket vil medføre, at vores obligationer vil blive udtrukket
til kurs 100. Disse obligationer ligger aktuelt i kurs 104-105

Markant overvægt i korte obligationer

niveauet.

Med udsigt til, lave korte renter i lang tid endnu, grundet de

Næsten uanset om renterne bliver liggende på det nuvæ-

mange penge der er i banksystemet, og med lidt større usik-

rende niveau, stiger eller falder med op til 0,5%-point i løbet

kerhed for de længere renter, har vi valgt en forsigtig strategi

af det kommende år, så vil afkastet på obligationerne være

på obligationsbeholdningen. Det bevirker, at rentefølsom

stort set identisk, nemlig på 2,25-2,5%. Det skyldes, at der

heden er koncentreret omkring realkreditobligationer med

trods stigende renter, kun vil være begrænsede kurstab på

en forventet restløbetid på op til 5 år. Med fortsat lave korte

obligationerne, da rentefølsomheden er lav. Samtidig vil de

renter vil disse obligationer give et fornuftigt og stabilt afkast.

løbende kuponrenter på obligationerne opveje disse kurstab,

Generelt vil en mindre rentestigning ikke have nogen

så det samlede afkast bliver positivt. Det skyldes også, at

nævneværdig effekt på afkastet i Formueplejeselskaberne.

der er færre 5%-obligationer, der bliver udtrukket til kurs

Det skyldes i høj grad, at rentefølsomheden er nedbragt til et

100, når renterne stiger, fordi færre låntagere vil lægge

lavt niveau. Figur 2 viser afkastet på obligationsbehold

deres lån om. Derved vil det samlede afkast på 5%-obliga

ningen med en horisont på 12 måneder ved forskellige

tionerne faktisk blive lidt højere, hvis der kommer moderate

renteændringer.

rentestigninger.

2 OBLIGATIONSAFKAST PÅ 12 MDR. SIGT
Procent
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

Formueplejes
forventning

Rentestigning
1,0%-point

Rentestigning
0,75%-point

Rentestigning
0,5%-point

Rentestigning
0,25%-point

Uændret
rente

Rentefald
0,25%-point

Rentefald
0,5%-point

Rentefald
0,75%-point

Rentefald
1,0%-point

0

Baseret på obligationsbeholdningen i Formueplejeselskaberne.
Beregninger foretaget ved hjælp af Nordeas analysesystem. Ved rentefald/rentestignings scenarier er forudsat parallelforskydning af rentekurven.
Ved Formueplejes forventninger forudsat uændret korte renter og svagt stigede lange renter.
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Positiv afkast selv ved

lavere. Selv når der tages højde for låneomkostningerne er

kraftige rentestigninger

der basis for fornuftige afkast i de Formueplejeselskaber, der

Afkastet på obligationsbeholdningen vil på 12 måneders

benytter sig af lånefinansiering. I figur 3 er afkastet ved

sigt først blive negativt, hvis renterne stiger med op mod

forskellige renteændringer vist for Formuepleje Safe på 12

1,5%-point. Det svarer til, at renterne stiger til over top-

måneders horisont.

niveauerne fra april måned 2011. Det der taler imod, at det

Selv når der er taget højde for lånerenter, så vil obliga

vil ske er, at vækst- og inflationsudsigterne lige nu er markant

tionsafkastet i Formuepleje Safe være positivt og stabilt

lavere end sidste år. En så kraftig rentestigning virker derfor

på 12 mdr. sigt ved uændret til svagt stigende renter. Ved

meget usandsynlig på nuværende tidspunkt.

scenariet med uændrede korte renter og svagt stigende

Hvis vores forventning om uændrede korte renter, og svagt

lange renter (Formueplejes forventning), vil afkastet blive på

stigende lange renter, bliver en realitet, så vil afkastet på

ca. 5,8%. Det er et ganske fornuftigt afkast set i forhold

12 måneders sigt blive på ca. 2,7%, jf. den yderste søjle til

til det aktuelle renteniveau. Samtidig er risikoen overfor

højre i figur 2. I så fald vil vi profitere af vores overvægt i

rentestigninger begrænset på nuværende tidspunkt, så de

realkreditobligationer med kort løbetid og en undervægt af

meget lave og favorable finansieringsrenter er medvirkende

obligationer med længere løbetid.

til, at obligationsafkastet i de gearede selskaber fortsat er

Så udsigten for obligationsbeholdningen er ganske fornuf-

attraktivt.

tige og på trods af de lave renteniveauer vil obligationerne

Kort fortalt har vi lige nu en lav risiko på obligations

fortsat være en understøttende faktor i bestræbelserne på

beholdningen. Det koster i øjeblikket ganske lidt på det

at skabe et stabilt afkast med en lav risiko i Formuepleje

løbende afkast, men til gengæld er obligationerne og afka-

selskaberne.

stet i høj grad beskyttet mod stigende renter.

Gearing af obligationer attraktivt
Med historiske lave finansieringsrenter er det fortsat attraktivt at benytte sig af lånefinansiering til køb af realkreditoblierik.bech@formuepleje.dk

gationer, til trods for at afkastet på obligationerne er blevet

3 OBLIGATIONSAFKAST I FORMUEPLEJE SAFE PÅ 12 MDR. HORISONT
Procent
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Formueplejes
forventning

Rentestigning
1,0%-point

Rentestigning
0,75%-point

Rentestigning
0,5%-point

Rentestigning
0,25%-point

Uændret
rente

Rentefald
0,25%-point

Rentefald
0,5%-point

Rentefald
0,75%-point

Rentefald
1,0%-point

0

Forudsat gearing i Formuepleje Safe på ca. 2,4.
Beregninger foretaget ved hjælp af Nordeas analysesystem. Ved rentefald/rentestignings scenarier er forudsat parallelforskydning af rentekurven.
Ved Formueplejes forventninger forudsat uændret korte renter og svagt stigede lange renter.
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Fravalg af banker
Formueplejes aktieteam følger konstant flere hundrede
virksomheder for at udvælge de helt rigtige aktier indenfor
de forskellige sektorer. Denne artikel handler om, hvorfor vi i
Formuepleje aktivt har fravalgt banksektoren som interessant
investeringsobjekt i øjeblikket, og om et besøg i London, der
ikke rokkede ved denne holdning.
af Anders Weihrauch, formueforvalter, Formuepleje

Overordnet set skyldes fravalget en giftig kombi-

myndighedernes (politikernes) side, hvilket har

nation af lav (eller negativ) vækst i samfundet,

været med til at diktere fokusområderne på direk-

samt en ekstrem fokus på regulering af bankerne

tionsgangene i bankerne overalt i verden lige

fra myndighedernes side. Tilsammen kan de risici

siden. Frem til 2008 blev bankerne mere og mere

skabe en ondsindet negativ spiral, der i værste

aggressive efter at tjene penge. Af den grund følte

fald vil bide sig selv i halen igennem en årrække.

de sig nødsaget til at låne ud til mere og mere

Dette kan blive resultatet når bankerne strammer

risikable projekter, med mindre og mindre kapital i

kreditskruen, da det uundgåeligt rammer samfun-

reserve til at modstå hårde tider. Da krisen i 2008

det på den ene eller anden måde – typisk i form

sendte chokbølger igennem hele det finansielle

af lavere vækst.

system, gik det derfor ekstra hårdt ud over ban-

Skåret helt ind til benet, så er en investering i

kerne, hvilket har haft mere vidtrækkende konse-

banker en investering i makroøkonomien i de

kvenser, end de fleste kunne forudse. For at undgå

lande, som banken har sine hovedaktiviteter i.

en lignende situation, der i sidste ende går ud over

Når det går skidt for et lands økonomi, vil det

skatteydernes penge, og på grund af den ikke-

dermed især ramme landets banker. Herhjemme

eksisterende tillid til, at bankerne selv er i stand

har vi på nært hold set, hvordan bankerne er ble-

til at genskabe balancen, har myndighederne lagt

vet ramt af udefrakommende forhold, såsom

op til at indføre en række skrappe krav, bankerne

stigende tab og nedskrivninger som følge af

frem-over skal leve op til. Disse krav er endnu

høje gældsniveauer indenfor en række områder

ikke fuldt ud defineret og skaber stadig usikkerhed

(primært private husholdninger, erhvervsejen-

omkring sektorens fremtidige udseende, og der-

domme og landbrug). I resten af Europa ser vi

med bankernes forretningsmodel generelt – med

tydeligt de samme tendenser – bare i mindre eller

andre ord den måde hvorpå bankerne fremover

større udstrækning – og dermed er ingen bank

skal tjene penge.

kommet uberørt igennem krisen.

Denne usikkerhed har blandt andet medført,
at vi er skeptiske over for, om bankerne kan

12
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I dårligt lys

komme igennem denne tilpasningsperiode, uden

Finanskrisens hærgen i 2007-2008 skabte gene-

det får vidtrækkende konsekvenser. Vi er derfor

relt en ekstrem negativt fokus på bankindustrien i

overbe
viste om, at indtjeningen i bankerne af

hele verden – både fra investorernes side, da man

samme årsag vil være under pres i den kommende

pludselig ikke vidste, om en lang række banker

tid. Hele denne omstruktureringsproces har yder

ville eksistere dagen efter, men bestemt også fra

ligere medført, at det er yderst vanskeligt for

a r t ik l er

”Når det går skidt for et lands økonomi,
vil det dermed især ramme landets
banker. Herhjemme har vi på nært hold
set, hvordan bankerne er blevet ramt
af udefrakommende forhold.”

eksterne interessenter, at vurdere den reelle værdi af en given
bank, da det i virkeligheden er umuligt at forudse hvordan
forretningsmodellen kommer til at se ud på den anden side af
krisen. Derudover er det vanskeligt at vurdere kvaliteten af de
værdier bankerne har på balancen samt kvaliteten af deres
låneportefølje. Der kan dermed stadig være store nedskrivninger på vej, vi endnu ikke kender til. Derfor kan det føles
som at famle i blinde, når et bankregnskab og den rimelige
pris skal vurderes.
Et langt sejt træk
Et af de helt centrale og meget konkrete krav vi ved, at bankerne skal leve op til, er den såkaldte Tier 1 Kernekapital
procent. På en simpel måde kan det forklares som størrelsen
på den kapital, bankerne skal reservere til fremtidige kriser.
1

EGENKAP. FORRENTNING FOR MSCI WORLD BANK INDEX

For at kunne leve op til dette kriterie, har bankerne generelt
anvendt tre metoder, der hver især rammer investorerne og

20

økonomierne hårdt. Overordnet set drejer det sig om reduk-

18

tion af lån, omkostningsbesparelser samt kapitaludvidelser,

16

hvilket har udløst et pres på de ellers historisk set høje egen-

14

kapitalforrentninger. Vi forventer, at denne tendens fortsat

12

vil sætte dagsordenen i den kommende tid, og indtjeningen

10

i bankerne vil dermed ikke på kort sigt nå tidligere niveauer.
(Se figur 1).

8

Et af de redskaber bankerne har brugt for at leve op til

6

rammerne for kapital, er at reducere andelen af lån generelt

4

og specifikt risikable lån. Det betyder, at den gearing, der er

2
0
1995

en del af bankernes forretningsmodel, reduceres samtidig
2001

2007

Egenkapitalforrentningen beregnes ved dividere nettoresultatet
med den gennemsnitlige egenkapital

2013

med, at der ikke skal sættes så meget kapital til side til
dårlige tider. Herhjemme har dette i de fleste tilfælde skabt
en uhensigtsmæssig adfærd og medført et ekstremt pres på
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”Bankernes forretningsmodel
har i mange tilfælde skabt
en uhensigtsmæssig adfærd
og medført et ekstremt
pres på specielt ejendomsog landbrugskunder.”

specielt ejendoms- og landbrugskunder. Således har flere

genansættes, har det igen indirekte en negativ konsekvens

banker på brutal vis opsagt langvarige relationer og engage-

for samfundet som helhed. Ved fyring er påvirkningen ligetil

menter, for at leve op til myndighedernes krav. I udlandet og

og langt mere direkte. En anden måde bankerne kan tjene

hos de internationale spillere ser vi samme strategi – bare i

flere penge på, er ved at hæve priserne på lån og gebyrer.

et helt andet omfang. For dem er det ikke nok udelukkende

Herhjemme ser vi i øjeblikket tydeligt denne tendens, og

at skære ind til benet på de hjemlige markeder. Derfor er de

bankene hæver renterne hurtigere end de fleste kan nå at

nu også i færd med at trække følehornene til sig på områder,

opfange. I øjeblikket er priskonkurrencen reelt sat ud af kraft,

der ikke defineres som traditionel bankdrift, samtidig med at

da stort set alle banker følger samme strategi – og igen

udenlandske enheder og filialer afvikles i stor stil. Dermed er

ender realøkonomien som taberen.

hele forretningsmodellen kommet under pres og det vurde-

En tredje løsning for bankerne er at bede investorerne om

res stadig, hvad der skal beholdes og hvad der skal lukkes

hjælp til at rejse den nødvendige kapital. Dette ender i de

eller sælges fra, hvis dette overhovedet er muligt. Det er

fleste tilfælde med, at de nuværende investorer må bide i

vores vurdering, at en så gennemgribende proces – med så

det sure æble og acceptere en rabat på nye aktier og dermed

mange ubekendte – ikke kan gennemføres uden, at det vil

en udvanding af de nuværende værdier. Dette er den hurtig-

skade både bankerne og den økonomi de opererer i.

ste måde, hvorpå bankerne kan opnå kapitalmæssig styrke,

Da bankerne i høj grad er afhængig af vækst på deres

men også den mest skadelige for investorerne.

kerneområder, skaber dette dermed en negativ spiral, som
kan blive uhyre vanskelig at bryde. Vi er dermed helt enige i,

Væksten er den ubekendte

at bankerne skal kigges efter i sømmene og skal have et sæt

I Formuepleje føler vi os endnu ikke overbevist om, at økono-

nye spilleregler at drive forretning efter. Vi er bare ikke sikre

mien kan stå på egne ben og skabe den nødvendige vækst,

på, at en sådan proces kan gennemføres i et lavvækstmiljø

som er grundlaget for sund bankforretning. Endnu står det

uden yderligere konsekvenser.

heller ikke klart hvor dyb recessionen i Europa bliver, og om
den tyske vækstmotor egenhændigt kan trække resten af

14

Uheldige konsekvenser

Europa tilbage på sporet. Dermed er risikoen for stigende tab

En anden model bankerne kan følge, for at opbygge de nød-

på både private boligejere, ejendomme, landbrug og sågar

vendige reserver, er kort sagt at blive bedre til at tjene penge,

statsobligationer stadig reel, hvilket vil falde tilbage på ban-

og på den måde bruge overskuddet til at opbygge en stød-

kerne. Vi føler os dog ikke grebet af panik, og selvom aktier

pude. Det er en model, der kræver disciplin og tålmodighed

(og specielt finans, materialer og IT) har klaret sig særdeles

og kan effektueres på flere måder. Problemet er bare, at det

godt i de første måneder af 2012, er vi stadig godt tilpas

i sidste ende ofte vil gå ud over kunder og medarbejdere. De

uden nogen eksponering mod banker.

fleste banker med respekt for sig selv har i dag et såkaldt

Vi er af den klare opfattelse, at den spirende optimisme

”omkostningsreducerende program”, som i de fleste tilfælde

næsten udelukkende kan tilskrives én midlertidig faktor

går ud på at reducere antallet af medarbejdere. Meget

– nemlig den 3-årige lånefacilitet, som Den Europæiske Cen-

kan klares gennem naturlig afgang, men da der dermed ikke

tralbank (ECB) gav de europæiske banker ultimo december
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overbevisning, at epicentret omkring reguleringsdebatten
havde flyttet sig fra design til implementering. Med andre
ord diskuteres det ikke længere om, men hvordan reguleringen skal implementeres. De deltagende virksomheder
på konferencen var primært banker og forsikringsselskaber,
og det var tydeligt at høre hvilken type virksomhed de
forskellige talere tilhørte. Igen og igen hørte vi talere fra
forskellige banker fokusere på regulering, kapital, kvalitet af
aktiverne, likviditet, samt fokusering på kerneforretnings
områder. Selvom en enkelt taler kort berørte emnet
”citizenship” (medborgerskab og understøttelse af realøkonomien), var det tydeligt, at dette var et stykke nede på
prioriteringslisten. Det skinnede klart igennem, at bankerne
har været igennem en vanskelig periode med reduktion af lån
og indtjeningsoptimering eller afvikling af forretningsområder, der ikke var profitable nok. Det var dog knapt så tydeligt,
2011. Denne facilitet har for en stund hjulpet de allersvage-

om denne fase er overstået eller ej. Vi føler os stærkt over

ste banker med at imødekomme de likviditetsmæssige

bevist om, at bankene har et stykke vej endnu, og at enden

problemer, de var havnet i. Samtidig har det givet bankerne

ikke nås uden yderligere bump på vejen.

en gylden mulighed for at tjene lidt ekstra penge. Bankerne
har dermed fået et pusterum, og tid til at genopbygge deres

Følger bankerne tæt

kapitalmæssige styrke, uden at skulle bekymre sig om likvi-

I Formuepleje følger vi naturligvis udviklingen tæt, og når vi

ditetsmæssige problemer. ECB havde samtidig håbet, at de,

føler timingen er rigtig, vil vi igen være købere af bankaktier.

ved at hjælpe bankerne på denne måde, ville se en afledt

Vi skal dog først nå til et punkt, hvor investeringsmiljøet ikke

effekt på den kraftige reduktion af lån, som ellers har kende-

er styret af politiske handlinger og udefrakommende regule-

tegnet bankernes adfærd. Desværre er denne effekt indtil

ring, men derimod selskabs- og branchespecifikke forhold.

videre fuldstændig udeblevet, og bankerne fortsætter

Vi skal med andre ord have et overblik over omfanget af den

ufortrødent med at stramme op overfor erhvervslivet og

forestående regulering – lokalt såvel som internationalt

de private låntagere.

– samtidig med, at konsekvensen for bankernes indtjening

Dette viser med al tydelighed, at bankerne endnu ikke

kendes. Yderligere skal vi føle os sikre på, at den risiko, der

føler sig stærke nok til at ændre adfærd, og i øjeblikket er de

hæfter sig ved at investere i banker, hænger sammen med

bange for – endnu en gang – at ende op med dårlige udlån på

prisen og det forventede afkast – ellers findes der mange

bøgerne. Vores vurdering er, at denne proces, hvor bankerne

andre muligheder i de øvrige sektorer. Derudover skal vi

prioriterer kapitalsikkerhed og profitabilitet på den eksiste-

i højere grad have overblik over gældskrisens omfang og

rende forretning langt over udlånsvækst, kan tage en rum tid

eventuelle afledte effekter, samtidig med, at vi skal føle os

endnu. der er dermed er et stykke vej til den negative

overbevist om – eller have en forventning om – at væksten i

spiral kan brydes.

realøkonomien varigt vil være genskabt. Indtil dette er en
realitet mener vi, at det er muligt at skabe et bedre risiko

”Welcome to the crisis”

justeret afkast igennem investering i andre sektorer, hvor vi

Med alt dette i bagagen drog vi i slutningen af marts 2012

samtidig føler os langt mere overbevist om den kortsigtede

til London til den årlige konference for Europas største finan-

forretningsmodel.

sielle virksomheder. Målet var at finde ud af, hvordan ban-

Med alt dette in mente, er det dog helt sikkert, at ban-

kerne selv opfatter situationen, og om bankerne i virkelig

kerne vil komme stærkere ud på den anden side. Hele denne

heden er på vej til et varigt comeback.

proces har været sund for bankerne, og det vil være en sam-

Konferencen blev af Morgan Stanleys europæiske besty-

ling velsmurte og fokuserede maskiner, der vil være i stand

relsesformand indledt med ovenstående citat, og så var

til at tjene penge uden samme risiko, som vi har set de

banen for dette års konference kridtet op. Han var endnu ikke

senere år – spørgsmålet er bare hvornår…

sikker på, at vi havde set det sidste til gældsspøgelset i
Europa, og han var bekymret for den øgede regulerings
afsmitning på bankernes indtjening. Han var dog af den

anders.weihrauch@formuepleje.dk
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AF René Rømer, CFA, FormueforvaltER, Formuepleje

Det er en udbredt opfattelse, at
centralbankerne verden over kun har én
enkelt opgave, nemlig at fastsætte renten.
I dette afsnit af Renteskolen forklarer vi,
hvorfor det kan være en kostbar
misforståelse

lektion 4: Centralbanker
Med finanskrisens indtog i 2008 ændredes spillereglerne på de finansielle markeder markant. Før 2008 lod

I Nationens Interesse
Der findes i øjeblikket1) 158 centralbanker og ikke to er

alverdens myndigheder mere eller mindre markederne

helt ens. Dog har langt de fleste det til fælles, at de fun-

passe sig selv. Det har ændret sig markant gennem de

gerer som Statens Bank. De sørger for at forvalte statens

seneste fire år, hvor finansministerier og centralbanker

gæld gennem obligationsudstedelser, og det er også

har været aktive i hidtil uset grad. Eksemplerne er talrige

stedet, hvor statens overskydende likviditet bliver depo-

og tit pakket ind i eksotiske forkortelser, eller intet

neret, ligesom det er centralbanken, der administrerer

sigende benævnelser, så som QE, TARP, Operation

udstedelsen af landets valuta.

Twist, LTRO, Bankpakke 1-4 osv. På verdensplan løber

Samtidig er centralbanken også oftest Statens bank,

den samlede statslige intervention i markederne op i helt

hvilket vil sige, at det i sidste ende er skatteyderne, der

enorme milliardbeløb. Alligevel er det de flestes opfat-

får del i både overskud og tab fra centralbankens aktivi-

telse, at en centralbank kun har én opgave, hvilket er

teter. Det er derfor naturligt, at en centralbank typisk er

at fastsætte renten. En sådan opfattelse giver imidlertid

underlagt, at skulle udføre sine opgaver i ”nationens øko-

et forsimplet syn på centralbankerne. Resten af denne

nomiske interesse”.

artikel vil handle om, hvad en centralbank egentlig er.
Og om hvorfor centralbankerne har ret, når de påstår, at
deres rolle ikke har ændret sig, fordi det er omverdenen,
der ikke tidligere har haft øje for deres enorme indflydelse.

16
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Men hvilke opgaver er det så
en centralbank udfører?

r en t e sko l en

Blæksprutter i habitter

læser muligvis har bemærket, så er ”finansiel stabilitet” ikke

En centralbank er defineret ved at være stedet, hvor penge-

defineret i punktopstillingen på samme måde som ”monetær

politikken udformes og udføres. Den kan dog også have et

stabilitet”. Det skyldes, at der ikke findes en generelt accep-

utal af andre opgaver, der i visse tilfælde er ekstremt vigtige

teret definition, men meningen er så nogenlunde ”at sikre

for de finansielle markeder, men i andre tilfælde ikke har

velfungerende finansielle markeder og muligheden for penge-

nogen effekt. I store kasser ser funktionerne således ud:

overførsler.” At ”finansiel stabilitet” er så vanskelig definerbar
har faktisk stor betydning, men det kommer vi tilbage til.

• At sikre monetær stabilitet
(at sikre stabilitet omkring valutaens købekraft)

”Nationens interesse”

• At sikre finansiel stabilitet

Som tidligere nævnt, så skal en centralbank udføre sine

• Levere finansiel infrastruktur

opgaver i ”nationens økonomiske interesse”, hvilket må siges

(f.eks. at varetage overførsler fra én bank til en anden)
• At levere offentlige goder (f.eks. at lave statistikker
angående den finansielle sektor)

at være en formulering, der er åben for fortolkning.
I mange centralbanker har man derfor fundet det fornuftigt at udforme specifikke målsætninger. Blandt de mest
kendte (i Danmark) er nok den danske centralbanks målsæt-

De sidste to punkter er typisk meget lidt vigtige for de finan-

ning om en Euro/kronekurs på 7,46038 plus/minus 2,25%

sielle markeder. Under det sidste punkt skal ECB f.eks.

og ECB’s målsætning om en inflationen ”under, men tæt på

”fremme europæisk finansiel integration”.

2%”. Som det ses, er disse målsætninger begge ret præcise

I det følgende vil vi derfor fokuseres på de to øverste

og derfor nemme at forholde sig til, og derfor også nemme

punkter, for det er dem, der er de vigtigste for kursbevægel-

at bide mærke i for investorerne. Begge målsætninger hører

serne på de finansielle markeder. Som den opmærksomme

desuden under området ”monetær stabilitet”.

>>

Centralbankerne styrer
lidt i blinde efter en devise
om, at man ikke ønsker
finansiel ustabilitet.
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r en t e sko l en

Meget få centralbanker har dog en lige så præcist for-

finansielle stabilitet. Belært af nedsmeltningen på

muleret målsætning for ”finansiel stabilitet”. Det er

de finansielle markeder i 2008, efter konkursen i

ikke overraskende, når man nu ikke engang kan blive

Lehman Brothers i USA, havde ECB nemlig på første

enige om en definition af, hvad ”finansiel stabilitet”

hånd set et eksempel på hvad finansiel ustabilitet var

egentlig er. Centralbankerne styrer derfor lidt i blinde

– og set, at noget sådant for alt i verden skal undgås.

efter en devise om, at man ikke ønsker finansiel usta-

Samme overvejelser har givet spillet ind herhjemme

bilitet. En konsekvens af forskellen i definerbarheden

forud for Bankpakke V, hvor det statsejede selskab

af mål for ”monetær stabilitet” og ”finansiel stabi

Finansiel Stabilitet overtog FIH’s erhvervsejendoms

litet” er derfor, at investorerne i høj grad har taget

portefølje.

målene for ”monetær stabilitet” til sig og i kampens

Resultatet på rentemarkederne kan ses i figur 2,

hede glemt, at centralbankerne også styrer efter

hvor ECB’s indtog tydeligvis har været en væsentlig

”finansiel stabilitet”.

årsag til øjeblikkets rekordlave renter. Med så mange
penge i systemet er renterne på relativt sikre lån

Før og efter finanskrisen

flyttet fra ECB’s udlånsrente (den rente bankerne

At noget er ændret siden finanskrisens indtog kan ses

låner til i ECB), til den rente man kan få for at låne ud

på mange forskellige fronter. Kigger man eksempel-

til ECB. Et stort rentefald som det havde været dyrt

vis på figur 1, der viser størrelsen på ECB’s balance,

at overse, og samtidig er det årsagen til, at både dan-

så er forskellen mellem 2007 og 2009 tydelig. Hvor

ske flex-lånere og Formueplejeselskaberne pt. kan

perioden før 2007 var karakteriseret ved, at ECB’s

låne til rekordlave renter.

balance øgedes med det, der var nok til at under-
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støtte en stabil inflation, er perioden efter 2008

Lidt anderledes i USA

tydeligvis påvirket af helt andre ting.

Den amerikanske centralbank (FED) har derimod gre-

Her har ECB opkøbt bankobligationer og stats-

bet samme problemstilling anderledes an. Frem for

obligationer fra problemlandene i Sydeuropa og

at låne massive mængder likviditet ud til de ameri-

Irland, samt lånt enorme summer ud til de europæ

kanske banker, valgte FED – også med klar fokus på

iske banker, i et forsøg på at opnå den udefinerbare

den finansielle stabilitet – at involvere sig i markedet
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Uafhængighed
Med så store magtmidler i værktøjskassen er det klart, at de
til enhver tid regerende politikere vil have en interesse i at
kunne styre centralbankernes gøren og laden. Det er derfor,
de fleste vestlige centralbanker har gjort en stor indsats for
at sikre centralbankernes uafhængighed af de regerende politikere. Centralbankerne kan derfor agere i ”nationens økonomiske interesse” uden hensyntagen til partifarven på regeringslederen.
Men selvsamme uafhængighed er også roden til en anden
udfordring, som centralbankerne står over for. For uafhængigheden betyder, at nogle af de vigtigste økonomiske
beslutninger i vores samfund er overladt til teknokrater, der
ikke har et folkeligt mandat bag sig. Og mens der ikke nødvendigvis var et modsætningsforhold mellem centralbankernes øgede fokus på ”finansiel stabilitet” i 2008-2012 og
”monetær stabilitet”, så siger det sig selv, at når én centralbank har to (eller flere) forskellige målsætninger, så vil der på
et tidspunkt opstå en situation, hvor den ene målsætning
prioriteres over den anden.
En sådan situation kan nemt tænkes at opstå, hvis økonomierne får lagt finanskrisen bag sig, uden at bankerne er
sunde nok til at sikre den ”finansielle stabilitet”. Det vil fordre, at centralbankerne fortsat holder en hånd under den
finansielle sektor, men formentlig resultere i en lidt højere
inflation. I den situation vil det være politikernes opgave at
prioritere målsætningerne inden det er for sent, og vores
opgave at sikre Formueplejeselskabernes værdier mod de
for virksomhedslån, boliglån og amerikanske stats-obliga

udfordringer, der venter.

tioner for nogenlunde det samme beløb som ECB har

Finanskrisen i 2008 vendte op og ned på spillereglerne

anvendt i Europa. Forskellen mellem ECB og FED skyldes i

for de finansielle markeder, og det er derfor mere vigtigt end

høj grad, at mens europæiskebanker står for ca. 80% af det

nogensinde at følge centralbankerne nøje. Det vil sige, at

europæiske lånemarked, så står de amerikanske banker kun

konsekvenserne af selv små justeringer i centralbankernes

for ca. 20% af det amerikanske lånemarked. ECB skulle

politik skal analyseres, og det er vigtigt at holde de forskel-

altså primært understøtte bankerne, mens FED primært

lige centralbankers rammer og handlemønstre op mod hin-

skulle understøtte obligationsmarkederne. Resultatet har

anden, for at kunne foretage de rette investeringer.

dog også i USA været markant lavere renter.
rene.roemer@formuepleje.dk
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Til kamp mod krisen...

af Jens Hansen, Pressechef, Formuepleje

Først blev Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien

”Den almindelige tysker føler uden tvivl, at han skal betale

kaldt PIIGS-landende med slet skjult hentydning til det

regningen for fråseriet i Sydeuropa. Jeg talte med en tysk TV-

engelske ord for svin. Det synes en tysk økonom dog ikke

journalist, som havde produceret en række indslag om hvor-

længere er fair over for de hårdt arbejdende irere. Han har

dan alt sejler i Grækenland. Han havde selv fulgt græsk politi

sorteret den grønne ø fra, for i

under en razzia på en motorvej,

stedet at give de gældsplagede

hvor de tjekkede nummerplader

lande i Sydeuropa et nyt navn.
Han kalder dem ClubMed. Egentlig navnet på en fashionabel kæde
af eksotiske ferieresorts – nu en
spydig fællesbetegnelse for Grækenland, Italien, Spanien og Portugal, som i tyske øjne har holdt
for meget ferie og arbejdet for lidt.
Under et besøg i Frankfurt for
nyligt

mærkede

”Tyskerne forsøger med
galgenhumor og spydige
bemærkninger, at fordøje det
faktum, at de hænger på
regningen for sydeuropæernes
overforbrug.”

Formueplejes

direktør Søren Astrup, hvordan

20

på varevogne og mindre lastbiler.
Syv ud af ti kørte rundt med piratnummerplader og havde ikke betalt registrerings
afgift. Historier
som den betyder, at tyskerne simpelthen foragter grækerne. Egentlig ikke fordi de ikke kan betale deres gæld, men fordi de ikke viser
nogen vilje til at gøre noget ved
deres problemer. Tyskerne ser
derimod helt anderledes på Irland,

tyskerne, med galgenhumor og sarkastiske bemærkninger,

der også har store økonomiske udfordringer. Tyskerne respek-

forsøger at fordøje det faktum, at de hænger på regningen

terer irerne, fordi de er klar til at yde deres ofre og arbejde sig

for sydeuropæernes overforbrug.

ud af problemerne,” fortæller Søren Astrup.
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...I efteråret skabte gældskrisen for alvor nervøsitet på
de finansielle markeder, men den europæiske centralbank fik resolut
orkestreret en effektiv løsning. Det vil den om nødvendigt gøre igen,
for krisen skal kvæles og tyskerne ved godt, at de hænger på regningen.
Søren Astrup har besøgt Den Europæiske Centralbank i Frankfurt.

Tæt på nedsmeltning

økonomi. Under sit besøg i Frankfurt mødte Søren Astrup

Omgivet af indebrændte tyskere arbejder de ansatte hos Den

både højtstående ansatte i ECB og eksperter med tæt til-

Europæiske Centralbank (ECB) i Tysklands og EU’s finansielle

knytning til centralbanken. Han fik derfor et meget klart ind-

hovedstad Frankfurt målrettet på at stabilisere den euro

tryk af, hvad centralbanken i de kommende kvartaler vil gøre

pæiske økonomi og få aflivet gældskrisen. Så sent som i

for at understøtte den europæiske økonomi.

november 2011 var de finansielle markeder ellers igen faretruende tæt på afgrunden.

”Folkene i og omkring ECB udstråler betryggende stor
selvtillid. Ikke fordi de føler, at de har kvalt krisen, men fordi

”Da den europæiske gældskrise accelererede i efteråret

de mener, at de fortsat har masser af pengepolitiske instru-

opstod der en frygt for, at omfattende tab på græske stats-

menter at spille på. Samtidig lægger de heller ikke skjul på,

obligationer ville få de franske storbanker til at kollapse. Det

at de er klar til at slippe hele orkesteret løs, hvis det bliver

fik det såkaldte interbank-marked til at fryse fast, og de fran-

nødvendigt. ECB sender dermed et tydeligt signal om, at de

ske banker fik derfor svært ved at skaffe de dollars, som de

er klar til at reagere på enhver situation, der måtte opstå.

skulle bruge. Set i bakspejlet var vi på kanten af et ragnarok

Det er ikke i sig selv en løsning på krisen, men det er med til

på linje med det, som vi så efter Lehman-krakket i 2008.

at skabe den ro, der er nødvendig for at få økonomien og

ECB var dog i tæt kontakt med bankerne, og sammen cen-

væksten i Europa på sporet igen.”

tralbankerne i USA, Japan, England og Schweiz gik de ind og
sikrede, at der var dollar nok til de europæiske banker,” for-

Nye initiativer på vej

klarer Søren Astrup. Han ser løsningen på ”dollarkrisen” i

Søren Astrup fortæller, at det langt fra er utænkeligt, at ECB

efteråret som et godt eksempel på, hvor tæt ECB i øjeblikket

snart vil tilbyde lån direkte til små og mellemstore virksom-

monitorerer den europæiske finansverden og den europæiske

heder. Netop de små og mellemstore virksomheder står
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ECB har haft en strategi, der er gået på
ikke at råbe unødigt op om, hvad de gør og hvornår de gør det.

overfor store udfordringer lige nu. Bankerne er meget tilba-

Europas største banker vil udløse. Derfor har ECB involveret

geholdende med at låne penge ud, og samtidig er de små og

sig meget i banksektoren. Bankerne er også fra politisk hold

mellemstore virksomheder under pres fra de store globale

blevet mødt med skrappe krav til deres solvens, og ECB læg-

virksomheder, som udnytter deres størrelse til at kræve læn-

ger ikke skjul på, at det er aktionærerne, der må betale reg-

gere kreditter hos deres underleverandører.

ningen gennem udvanding af deres værdier.

”Af hensyn til den europæiske økonomi giver det ganske

”Når ECB stiller nærmest ubegrænset likviditet til rådig-

god mening, at ECB vil gør noget for at hjælpe de små og

hed for bankerne, så er det blandt andet for at undgå, at ban-

mellemstore virksomheder. Det er en kendt sag, at de små

kerne lukker låneengagementer ned. Al erfaring viser, at når

og mellemstore virksomheder er
rygraden i ethvert holdbart opsving, så det vil uden tvivl have
en vækstfremmende effekt, hvis
centralbanken gør den ide til virkelighed,” vurderer Søren Astrup.
ECB er ellers tidligere blevet
klandret for ikke at gøre nok for
at understøtte den europæiske
vækst.

Mange

økonomer

har

efterlyst mere aktivistiske livtag
med krisen i tråd med dem.
Den

Amerikanske

Centralbank

(FED) har praktiseret de seneste
år. Den kritik mener Søren Astrup
nu bør forstumme.

virksomhederne føler sig presset

”Siden gældskrisen brød
ud har ECB haft stor fokus
på stabiliteten i det
europæiske banksystem.
Centralbanken vil nærmest
for enhver pris undgå
det kaos, som et krak
i en af Europas største
banker vil udløse.”

”ECB har haft en strategi, der

af bankerne, så skaber det en
lammende usikkerhed i samfundet som helhed. Det betyder, at
borgerne holder op med at bruge
penge, og så kommer økonomien
ind i en dræbende negativ spiral,”
forklarer Søren Astrup.
En af de udfordringer, som
magthaverne i ECB konstant bryder deres hjerne med er magt
balancen i forhold til netop bankerne. ECB holder med andre ord
bankerne i kort snor, så det hele
tiden er økonomerne i Frankfurt,
der har initiativet. På godt dansk
kan man sige, at ECB er meget

er gået på ikke at råbe unødigt op om, hvad de gør og hvor-

opmærksom på, at bankerne hele tiden skal holdes i ilden,

når de gør det. Det står i skærende kontrast til FED, som al-

og redskaberne er den klassiske kombination af pisk og

tid lancerer ethvert tiltag for fuld udblæsning. Min holdning

gulerod. Som gulerod har de europæiske banker, i to om-

er, at ECB er mindst lige så aktivistisk som FED, men de har

gange siden nytår, haft muligheden for at optage nærmest

i vid udstrækning været det i det skjulte og kun sparsomt

ubegrænsede lån hos ECB til en meget lav rente. Det har

kommenteret på det. Jeg står dog tilbage med det indtryk, at

befriet bankerne for en af deres største bekymringer – at

ECB følger enhver udvikling meget tæt, hvilket gør dem i

mangle likviditet – så nu kan de koncentrere sig om, at få

stand til at reagere uden tøven, når det er nødvendigt.”

deres forretninger på fode igen. Men samtidig er ECB klar
med pisken, såfremt bankerne ikke udnytter den nærmest

Bankerne skygges

ubegrænsede adgang til centralbankens pengekasse kon-

Siden gældskrisen brød ud har ECB haft stor fokus på stabi-

struktivt. Det vil sige til gavn for kunderne og dermed den

liteten i det europæiske banksystem. Centralbanken vil nær-

europæiske økonomi.

mest for enhver pris undgå det kaos, som et krak i en af
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Frygten for de mange penge

”Den TV-journalist jeg talte med fortalte, at hans kamera-

En af de ting der bekymrer fagfolk i øjeblikket er den enorme

mand går rundt med en lille guldbarer i lommen, som han i

pengemængde, som ECB har aktiveret. De frygter, at de

ramme alvor kalder sin pensionsopsparing. Kameramanden

mange penge på sigt vil skabe en ukontrollerbar inflation.

tror simpelthen, at inflationen vil æde hans pension, hvis han

”ECB mener ikke, at der er grund til at frygte inflation på
nuværende tidspunkt. Godt nok er der historisk mange penge

lader penge stå i banken, så han har valgt at sætte opsparingen i guld. Så galt tror jeg dog næppe det går.

i omløb, men de bliver ikke sat i arbejde. Både staterne, virk-

Selv om tyskerne er kritiske overfor euroen og irriterede

somhederne og borgerne i EU har fokus på at afvikle gæld,

over, at de hænger på regningen for overforbruget i Syd-

så derfor ser ECB ikke nogen videre risiko for overophedning

europa, så er der intet, der tyder på et folkeligt tysk

i øjeblikket. Det vi hele tiden skal holde os for øje er, om ECB

oprør. Politikkerne har erkendt, at der er for meget på spil nu

i tide får lagt en holdbar strategi i forhold til at få rullet alle

til, at de kan opløse euroen. Samtidig finder den almindelige

milliarderne tilbage i kassen. De ligger ikke skjul på, at de

tysker trøst i den faldende arbejdsløshed, så et tysk opgør

ikke har en konkret strategi lige nu. Holdningen er, at nu skal

med euroen mener jeg ikke, at der er grund til at frygte,”

vi have gang i hjulene, og når de så ruller, så flyttes fokus til

konkluderer Søren Astrup.

inflationen,” fortæller Søren Astrup.
Netop frygten for inflation er noget af det tyskerne

jens.hansen@formuepleje.dk

bekymrer sig mest om. Selv om ingen nulevende tyskere kan
huske det, så skræmmer sporene fra tiden mellem de to
verdenskrige stadig vores naboer mod syd.
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Best yrelsernes side
Fælles incitament og gennemsigtighed!
Gældende fra den 1. marts 2012 er alle administrationsaftalerne mellem Formueplejeselskaberne og Formuepleje blevet justeret og opdateret.

finansiering på plads, der også løbende overvåges og
administreres uden ekstra omkostninger til følge. Indeholdt i det faste honorar er også den taktiske styring af
porteføljerne, såsom asset allocation, risikoafdækning

Ikke siden 2005 er der blevet justeret på administrationsaftalerne

gennem finansielle instrumenter osv. Den typiske

mellem Formueplejeselskaberne og Formuepleje. Ny lovgivning

investor kan derfor ikke – til samme omkostningsniveau

har dog nødvendiggjort en række præciseringer, så aftalerne er

– sammensætte et investeringsprodukt med de samme

tidssvarende, og i den forbindelse er selskabernes bestyrelser og

elementer som de gearede formueplejeselskaber. Her-

Formuepleje blevet enige om at ændre honorarstrukturen en smule.

til kommer, at der i Formueplejeselskaberne ikke er

Såvel bestyrelserne som Formuepleje har den overordnede tilgang

andre omkostninger, så som løn til direktør og ansatte

til aftalerne, at de skal være enkle, der skal være gennemsigtighed

samt ekstra spread-omkostninger ved handler med

omkring omkostningerne og forvalter og investorerne skal have

selskabets værdipapirer.

fælles incitament og interesse. Rent juridisk er aftalerne indgået

For Formueplejeselskaberne er det fortsat et sær-

mellem investeringsselskaberne på den ene side og henholdsvis

kende, at der ikke betales nogen form for formidlings-

Formuepleje A/S Fondsmæglerskab (der varetager kapitalforvalt

honorar eller holdingfee til Formuepleje eller til depot-

ningen) og Formuepleje Management A/S (der varetager admini-

banker. Det er i aftalerne slået fast, at Formuepleje

strative ydelser) på den anden side.

ikke må have indtægter fra handel med værdipapirer
(kurtage, kursskæring), og ikke må modtage provision

Fælles incitament

fra tredjepart af nogen art (formidlingsprovision, kick-

Honoraret består fortsat af to elementer: Et fast honorar og et

back provision, holdingfee o.a.).

resultathonorar på 10% af værdistigningen. Det står i kontrast til

Det valgte setup sikrer efter bestyrelsernes mening

investeringsforeningerne, hvor investorerne typisk må betale et

åbenhed om omkostningerne, og bidrager til det fælles

honorar, som ikke er korreleret til det afkast som kapitalforvalteren

mål mellem aktionær og forvalter: Størst muligt afkast

formår at skabe. I de nye aftaler er der ændret på beregningsmeto-

til aktionærerne. Med de nye administrationsaftaler på

den for resultathonoraret. Tidligere blev resultathonoraret beregnet

plads og med stærke afkast til aktionærerne i det

som 10% af investeringsresultatet – det vil sige resultatet før faste

første kvartal af 2012 – vel at mærke med en fortsat

omkostninger og skat. Nu beregnes det af bundlinje resultatet – det

relativ forsigtig investeringsstrategi – ser bestyrelserne

vil sige resultatet efter alle omkostninger og skat. Denne ændrede

frem til et fortsat godt samarbejde med Formuepleje.

beregningsmetode vil altid give en reduktion i resultathonoraret,
hvilket kommer aktionærerne til gode.
Gennemsigtighed
Det faste honorar, som tidligere blev beregnet som 0,5% af balancen med en rabat, der var afhængig af balancens størrelse, er nu
ændret til at blive beregnet som 1,0% af aktiebeholdningen og
0,35% af resten af balancen, som primært består af obligationer.
Med de balancer, der var ifølge halvårsregnskaberne pr. 31.
december 2011, svarer de nye satser for de fleste af Formueplejeselskaberne til et samlet fast honorar på ca. 0,5%.
Den nye honorarstruktur afspejler i højere grad den prissætning,
der er i markedet på sammenlignelige investeringsprodukter for
henholdsvis aktier og obligationer, men i forhold til gennemsnittet af danske investeringsforeninger i henholdsvis globale aktier
og danske realkreditobligationer, er honoraret ca. 20% lavere.
Derudover kommer, at investorerne i de gearede produkter ikke
betaler for at Formuepleje har forhandlet en overordentlig gunstig
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Formue
nyt
Tid til at selvangive
Årsopgørelsen ligger nu klar i skattemappen på skat.dk. Har De formueplejeaktier
for frie midler, så har SKAT typisk beregnet og fortrykt en kursgevinst i rubrik 38.
Da SKAT tager udgangspunkt i kalenderåret, mens syv af otte Formueplejeselskaber har forskudt regnskabsår, opfordrer vi
til, at De kontrollerer og eventuelt retter
det fortrykte beløb.
For indkomståret 2011 er det kursudviklingen i perioden 1. juli 2010 til 30. juni
2011, der skal selvangives i rubrik 38.

”Risikofrit afkast”

Beløbet beskattes som kapitalindkomst.
De skal være opmærksom på, at såfremt De

Af Anders Kristiansen, senior formuerådgiver, Formuepleje

ikke tidligere har forskudsregistreret nogen

En af udfordringerne i forsøget på at få et godt afkast er omkostningerne ved

ling i Formueplejeselskaberne udløse en

handel med værdipapirer. Siden foråret 2006 har syv af de otte Formue

restskat til betaling. De kan hente hjælp til

plejeselskaber været noterede på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Det er

selvangivelsen for 2011 på

derfor muligt at handle med aktierne via Deres bank eller netbank.

www.formuepleje.dk/skat/skatteguide

kapitalindkomst, kan den positive kursudvik-

Ved denne form for handel afregnes der til dagskurserne på børsen. Køb
og salg af aktierne medfører omkostninger i form af kurtage til Deres bank.
Det er typisk en promillesats af det handlede beløb, og kan derfor løbe op i
mange tusinde kroner.
Køb og sælg gennem Formuepleje
I stedet for at handle via fondsbørsen kan Formuepleje også være behjælpelig med køb og salg af aktierne. Denne service sker mod et notagebyr på
250 kr. til Nordea Bank Danmark, der gennemfører handlen.

Introduktion til Formuepleje

Notagebyrets størrelse er, i modsætning til bankernes kurtage, IKKE

Den bedste måde at stifte bekendtskab med

afhængig af det omsatte beløb. Det vil derfor typisk være billigst at foretage

Formuepleje på er ved at møde os, for

handler over 200.000 kr. direkte gennem Formuepleje. Derved kan De

eksempel når vi afholder ”Introduktion til

optimere Deres afkast risikofrit og fondsordreblanketter modtaget inden

Formuepleje”.

kl. 14 forsøger vi at ekspedere samme dag.
Introduktion til Formuepleje
Vedtægtsmæssig indløsning

i Hellerup og Aarhus:

Enhver aktionær har ifølge vedtægterne ret til at kræve sig indløst af selskabet. Selskabets indløsning af aktier sker til aktiernes indre værdi fratrukket

Tirsdag den 8/5 2012 kl. 16.00

en procentsats, der varierer mellem selskaberne. Som indre værdi anvendes

Fredag den 11/5 2012 kl. 12.00

den indre værdi pr. den 10. bankdag. De nærmere betingelser for indløsning

Fredag den 8/6 2012 kl. 12.00

kan læses i selskabernes vedtægter. Også denne form for handel sker til et

Torsdag den 14/6 2012 kl. 16.00

notagebyr på kun 250 kr.
Tilmelding kan ske på telefon 87 46 49 00
De kan læse mere om mulighederne på www.formuepleje.dk/raadgivning

eller www.formuepleje.dk/forum

Formue 2. kvartal 2012

25

A r t ik l er

Aktier bedst over tid
Gennem de sidste 10 år har enorme udsving præget aktiemarkederne.
I perioden er det globale aktieindeks kun steget seks procent, alligevel
er det Formueplejes helt klare holdning, at aktier er nødvendig gødning
for enhver portefølje.
AF Jens.Rygaard, formueforvalter, Formuepleje

Traditionelt siges det lidt forsimplet, at investe-

•U
 produktive aktiver

ring er et spørgsmål om at lægge penge ud i dag

(f.eks. guld og sølv)

i forventning om at høste et afkast og dermed

•P
 roduktive aktiver

modtage flere penge på et fremtidigt tidspunkt.

(f.eks. virksomheder, jord, skov og fast

Dette vil de færreste nok indvende noget imod,

ejendom).

men denne simple definition har dog imidlertid
den anke, at den ikke forholder sig til, hvad der i

I det følgende vil vi forsøge at forklare, hvorfor det

mellemtiden er sket med købekraften af ens

i Buffet’s optik – og for Formuepleje – er vanske-

penge. Pengene kan reelt være blevet mindre

ligt at komme udenom aktier, når der investeres

værd undervejs upåagtet, at man måtte have fået

langsigtet.

et positivt afkast af sin investering. Ud fra den

Valutadenominerede investeringsprodukter op-

betragtning kan man argumentere for, at investe-

fattes traditionelt som relativt sikre, men i Buffet’s

ring i højere grad er en afståelse af købekraft i

terminologi hører de ikke desto mindre til blandt

dag, ud fra en forventning om at kunne opnå en

de mest risikofyldte aktiver. De daglige udsving er

større købekraft i fremtiden.

måske nok beskedne, men risikoen er ikke desto

Warren Buffet berørte netop denne problem-

mindre stor for, at investor ender op med et tab af

stilling i en artikel i seneste udgave af magasinet

fremtidig købekraft. Rentebærende fordringer har,

Fortune under titlen ”Why stocks beat gold and

ifølge Buffet, over de seneste 100 år i stort om-

bonds”. Buffet argumenterede i artiklen for, hvor-

fang destrueret investorernes købekraft, selvom

for aktier over tid næsten altid slår de alternative

investorerne har modtaget rettidige betalinger af

investeringsmuligheder, i dette tilfælde obligatio-

både renter og afdrag. Og det mener han ikke, at

ner og guld. Samtidig fremførte han, at risiko ikke

der er udsigt til, vil ændres i fremtiden.

så meget er et spørgsmål om daglige kursudsving,

Hans argument er, at det i sidste ende er rege-

men mere sandsynligheden for, om en given inve-

ringer og centralbanker der via den førte politik

stering vil påføre investor et tab af købekraft.

bestemmer værdien af penge, og systemiske
kræfter vil fra tid til anden tvinge dem til at føre en

Alt kan købes

politik der resulterer i inflation. Og en gang i mel-

Der er i dag et utal af investeringsmuligheder,

lem kommer den førte politik ud af kontrol.

men i praksis vil de fleste kunne indplaceres i en
af følgende tre kategorier:

Husk inflation og skat
Siden Buffet tiltrådte i Berkshire Hathaway i

• Valutadenominerede aktiver
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1965 er værdien af amerikanske dollar faldet

(f.eks. pengemarkedsfonde, kontante

med 86% på grund af den årlige inflation, og det

bankindskud og obligationer)

kræver i dag 7$, at købe det man kunne købe

>>

Der er ingen, der kan forudsige
guldprisen om 100 år, men
investorer vil sandsynligvis også
i fremtiden flokkes mod guld,
når frygten råder
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for 1$ i 1965. Inflationen har med andre ord i gennemsnit

købere, der efterspørger guld på grund af dets vigtigste

været 4,3% p.a. i perioden, hvilket svarer til det niveau en

egenskab – uforanderlighed. Den typiske guldkøber er i

investor som minimum skulle have opnået i forrentning for

mange tilfælde frygtsomme investorer, der er bange for at

blot at have bevaret sin købekraft.

værdien af andre aktivtyper, herunder specielt papirpenge,

For en skattebetalende investor er billedet selvsagt mere

vil miste deres værdi. De ønsker derfor at placere deres

udfordrende. Amerikanske Treasury Bills (løbetid under 1 år)

penge i et aktiv, der ikke ændrer karakter eller slides over tid.

har siden 1965 udvist et gennemsnitligt afkast på 5,7%,

Den aktuelle beholdning af guld i verden udgør rundt reg-

hvilket umiddelbart lyder meget pænt ud fra det aktuelle ren-

net 170.000 tons. Hvis det blev smeltet sammen til en stor

teniveau. Såfremt man antager en skatteprocent på 25% vil

terning ville det fylde knap 23 meter på hver led. Denne

afkastet imidlertid reduceres med ca. 1,4% efter skat. Og

gyldne terning ville med den aktuelle guldpris på USD 1.750

efter den før omtalte inflation på 4,3% har investor opnået et

pr. ounce repræsentere en værdi på rundt regnet USD 9.600

realafkast på omtrent 0%. Investor har således i bedste fald

mia. Der vil for denne sum alternativt kunne erhverves al

bevaret sin købekraft.

landbrugsjord i USA, med en årlig produktion på USD 200

Dette er selvfølgelig et meget forsimplet billede, og højere

mia., samt 16 gange Exxon Mobile, der hver har en årlig ind-

renter, ved at gå længere ud af rentekurven eller påtage sig

tjening på USD 40 mia., og alligevel ville der være USD

en større kreditrisiko, kan selvfølgelig opveje den inflations

1.000 mia. tilbage i ”byttepenge”.

risiko investor påtager sig. Der har undervejs været mulighed

Efter 100 år vil landbrugsjorden have produceret store

for at opnå attraktive afkast, der til fulde har bevaret og endog

mængder afgrøder som korn, bomuld, tobak og lignende. Det

øget investors købekraft. Faktum er dog, at dagens meget

vil den endda blive ved med at gøre, uanset hvilken valuta

lave renteniveau på specielt statsobligationer, gør det endog

produkterne, så end måtte blive afregnet i til den tid. Exxon

meget vanskeligt for investor fremadrettet at bevare sin kø-

Mobile ville på tilsvarende vis have produceret enorme

bekraft efter skat og inflation. Risikoen kan måske nok synes

mængder olie, have udbetalt store udbytter til ejerne og fort-

beskeden ud fra klassisk Wall Street tankegang, men risikoen

sat rumme store aktiver. De 170.000 tons guld ville efter

for at tabe købekraft ser umiddelbart overhængende ud.

100 år omvendt være fuldstændigt uforandret af tidens tand
– hverken mere eller mindre. Og faktisk vil guldkøberne lø-

100$ investeret i 1965 er
i 2012 blevet til:

bende skulle absorbere den årlige produktion, som aktuelt har
en værdi på USD 160 mia., for ikke at forrykke den aktuelle
udbuds/efterspørgsels ligevægt og dermed udløse prisfald.
Der er ingen, der kan forudsige guldprisen om 100 år, men
investorer vil sandsynligvis også i fremtiden flokkes mod guld,
når frygten råder. Det er imidlertid vanskeligt at se, at inve-

$1.336
investeret i
Treasury
Bills
$100

$4.455
investeret i
Guld

$6.072
investeret i
S&P
500

storerne efter 100 år ikke står tilbage med det største real
afkast ved investeringen i landbrugsjord og produktive virksomheder, uanset om det så måtte være Exxon Mobile, Coca
Cola eller noget helt tredje.
Blandt de såkaldt produktive aktiver hører som nævnt virksomheder, samt landbrug og fast ejendom. Fællesnævneren
for disse aktiver er, at de i inflationære tider leverer et produkt
eller en tjenesteydelse, der bevarer sin købekraft ved et minimum af løbende nyinvesteringer. Der vil også i fremtiden
være folk, der er villige til at bytte et par minutters arbejde for

Frygt og grådighed driver guld

en Coca Cola, uanset om fremtidens betalingsmiddel så

Mange investorer er de senere år blevet tiltrukket af guld.

måtte være penge, som vi kender det i dag, guld eller noget

Guld er i sig selv uproduktivt, skaber ikke nogen værdi og

helt tredje. Såvel udgifter som indtægter må alt andet lige

betaler ikke nogen rente eller udbytte. For at opnå et afkast

forventes at stige i takt med prisudviklingen over tid.

kræves en stadigt voksende køberskare, der er villig til at

28

købe guld i forventning om, at der i fremtiden vil være andre

Op i helikopteren

købere, der vil betale en endnu højere pris. Med andre ord

Det er i vores optik nødvendigt at vurdere aktiemarkedet en

grundstenen for enhver boble, hvor stigende priser tiltrækker

anelse mere nuanceret. Aktier er måske nok det foretrukne

nye købere, der håber at kunne ride med på bølgen. Guld

aktiv på eksempelvis 100 års sigt, men i praksis har den

anvendes kun i mindre omfang industrielt, mens en del går

gennemsnitlige investor en kortere horisont. Det er derfor af

til smykkeindustrien. Dette er dog langt fra nok til at opsuge

afgørende betydning at undgå længerevarende perioder med

den løbende produktion, og den største del aftages derfor af

tab, som kan vise sig vanskeligt at indhente.
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Det japanske Nikkei-indeks ligger aktuelt omkring 74%
under toppen i 1990, mens det amerikanske indeks S&P500
ligger på samme niveau som i år 2000. Investorerne har dermed i begge tilfælde oplevet et mærkbart tab af købekraft i
perioden. Grådighed og frygt har gentagne gange skabt bobler på de finansielle markeder, som efterfølgende er bristet
med drastiske kursfald til følge. I vores øjne er det derfor af
afgørende betydning at vurdere prisen på det underliggende
aktiv forud for en investering, uanset om det så måtte dreje
sig om aktier, obligationer eller guld.
I de fleste Formueplejeselskaber investerer vi som bekendt
i både aktier og obligationer. Man kunne dermed indvende, at
vi også selv løber en stor risiko for tab af købekraft på obligationsporteføljen. Formueplejes tilgang til obligationsinvestering adskiller sig imidlertid fra en traditionel obligations
investering. I vores øjne er det konkrete renteniveau mindre
interessant, så længe der er en attraktiv forskel mellem vores
låne- og placeringsrente. Den aktuelt meget lave lånerente
gør det således fortsat attraktivt at investere i obligationer
uagtet, at obligationsrenten befinder sig på nogle meget lave
niveauer.
Vi skruer op og ned
I de fleste af Formueplejeselskaberne har vi forholdsvis vide
investeringsmæssige frihedsgrader. Det har den fordel, at vi
– inden for de af bestyrelsers fastsatte rammer – kan øge
eller mindske den overordnede andel af henholdsvis aktier og
obligationer i de perioder, hvor vi vurderer det til at være
attraktivt, ud fra det forventede fremtidige afkastpotentiale.
Der er samtidig vide muligheder for at dreje såvel aktieog obligationsporteføljen i retning af større eller mindre risiko
i perioder, hvor dette er ønskeligt. Denne aktive strategi
kræver selvsagt en løbende stillingtagen til prisfastsættelsen
på de respektive aktiver, samt ikke mindst den tilhørende
risiko. Dette kan eksempelvis ses ved, at vi aktuelt har en høj
andel af aktier, men omvendt søger en behersket risiko på

I fremtiden der også være
folk, der er villige til at
bytte et par minutters
arbejde for en Coca Cola,
uanset om fremtidens
betalingsmiddel så måtte
være penge, som vi
kender det i dag, guld
eller noget helt tredje.

netop vores aktieportefølje. Det sker gennem vores valg af såkaldte valueaktier, der er valgt med en god portion snusfornuft
ud fra blandt andet prisfastsættelse og balance. Derudover har
vi aktuelt helt fravalgt aktier inden for bank- og råvaresektoren, fordi vi vurderer, at det forventede afkast i vores øjne ikke
står mål med risikoen.
Der er ingen nemme genveje til at skabe afkast, og dermed
i sidste ende bevare og øge investorernes købekraft. Markedsstemningen skifter med udsving på de finansielle markeder til
følge, så frem for at ligge statisk i enten den ene eller den
anden aktivklasse, handler det i vores øjne om at veksle
mellem de forskellige aktivtyper, for derigennem at profitere af
de skævheder der undertiden vil opstå.

jens.rygaard@formuepleje.dk
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Højt afkast – lav risiko
3 år efter aktiemarkederne ramte bunden har Formueplejeselskaberne leveret
stærke afkast. Når der justeres for risikoen bliver det endnu bedre. Også i 2012
er vi kommet godt fra land.
af Søren Astrup, Direktør, formueforvaltning, Formuepleje

Optimismen var udtalt på finansmarkederne i første kvartal.

Afkast mellem 80-125% på 3 år

Det skyldtes primært aftagende frygt for den europæiske

Den 9. marts 2009 var dagen, hvor de fleste aktiemarkeder

gældskrise, samt stærke nøgletal i USA, især omkring

endegyldigt bundede ud under finanskrisen. Dermed har vi

stigende beskæftigelse.

ved indgangen til andet kvartal 2012 netop passeret treårs-

Det gav både stigende aktie- og obligationsmarkeder,

dagen for aktiebunden. De seneste tre år har dog ikke kun

hvilket betød at samtlige Formueplejeselskaber leverede

været præget af kursstigninger på aktiemarkederne, hvilket

positive afkast. Især Formueplejeselskaberne med mange

specielt aktiedykket i eftersommeren 2011 var bevis på.

aktier har profiteret af de stigende markeder. Det rent aktie

Samlet set er det globale aktieindeks (MSCI inkl. udbyt-

baserede selskab uden gearing, Formuepleje LimiTTellus,

ter) dog steget knap 70% de seneste 3 år. Til sammenligning

samt investeringsforeningen Globus, indhentede dermed

har de klassiske Formueplejeselskaber i samme periode

tabene fra sensommeren 2011 og faktisk mere til.

leveret afkast til investorerne på mellem 80% og 126%!

1

Afkastkvalitet

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

Et er at levere et højt afkast i et stigende marked. Noget

Seneste kvartal

andet er, at vi som kapitalforvalter også til hver en tid, vil
Optimum

kunne stå på mål for den risiko, der er taget. Derfor måles

Pareto

kvaliteten af et afkast altid ved at sætte afkastet i forhold til
risikoen. Det klassiske mål for det risikojusterede afkast er

Safe

Sharpe-ratioen, opkaldt efter William Sharpe der fik Nobelprisen i økonomi i 1990.

Epikur

Jo højere denne ratio er des bedre. I tabellen på mod-

Penta

stående side ses Sharpe-ratioen for de klassiske Formue

Merkur

plejeselskaber sammenlignet med aktie og obligationsmar-

LimiTTellus

kederne. Samtlige Formueplejeselskaber har højere Shar

Globus

peratios end både aktie- og obligationsmarkederne. Dette
viser derfor tydeligt, at der er leveret et godt afkast samtidig

Fokus

med, at risikoen har været ganske lav.
For at skabe overblik kan det risikojusterede afkast også

Globale
aktier DKK

vises grafisk som i figur 2. Her ses de årlige afkast og risici

Danske
realkreditobl.

for de klassiske formueplejeselskaber sammenholdt med
0%

5%

10%

Kilde: Formuepleje og Bloomberg
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15%

20%

25%

30%

35%

aktier og obligationer siden den første april 2009. Den
buede linje i figur 2 illustrerer den såkaldte effieciente rand.
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Sharpe-ratios for de klassiske
Formueplejeselskaber, samt aktier
og obligationer

2

REALISERET ÅRLIGT AFKAST OG RISIKO 2009-2012

Afkast p.a.
35%

Formuepleje Optimum

1,6

30%

Formuepleje Pareto

2,1

25%

Formuepleje Safe

2,0

Formuepleje Epikur

1,7

Formuepleje Penta

1,8

Danske aktier

1,1

MSCI World (inkl. udbytte)

1,2

5%

Danske realkreditobligationer

1,2

0%
0%

Penta
Safe

Danske
aktier

Pareto

20%

MSCI
World

15%
10%

Epikur

Optimum
Obligationer

5%

10%

15%

20%

Risiko p.a.

Sharpe-ratioen beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente
divideret med standardafvigelsen.

Denne rand viser, hvordan man ved at øge eller mindske sin

kan blive nervøse over en lang række af de risikofaktorer,

andel af aktier eller obligationer, har kunnet øge eller mind-

som også var gældende ved årets start, såsom holdbarheden

ske både afkast og risiko. Formuepleje Optimum vil naturligt

af den globale vækst, geopolitisk uro osv. På den baggrund

ligge på denne linje.

har vi stadig fokus på at have en lav risiko. Det betyder fort-

Det ses således også, at samtlige Formueplejeselskaber

sat, at vores aktieporteføljer er ganske defensive i både sek-

som anvender fremmedfinansiering, har skabt et overlegent

tor- og aktievalg. Tilsvarende holdes risikoen i obligations-

afkast i forhold til risikoen og alle andre kombinationer af

porteføljerne i meget kort snor. Det betyder, at porteføljerne

aktier og obligationer. Vores anvendelse af ”tangentporte

er positioneret mod, at de rekordlave renter godt kan stige

føljeteorien” har således virket særdeles godt i perioden.

noget, uden at det påvirker porteføljerne betydeligt.

På vores hjemmeside kan De løbende følge med i både

Sidst men ikke mindst holdes risikoen lav i de selskaber,

afkast og risiko i de forskellige Formueplejeselskaber, via

der anvender lånefinansiering, idet vi som udgangspunkt kun

vores afkast- og risikobibliotek.

låner i danske kroner, dog alternativt med en mindre andel i
euro. Med andre ord er vi en smule ”frygtsomme” p.t. og

Vær frygtsom, når andre er grådige…

lægger strategien derefter.

Selvom markederne har været ganske positive i 2012, lurer

På de følgende sider gennemgår vi, hvordan Formueplejes

der stadig mange risici under overfladen. Således er den

fokus er på de forskellige markeder og aktiv/passiv–klasser

europæiske gælds- og eurokrise ikke løst. Der er nærmere

ved indgangen til andet kvartal 2012.

tale om, at ECB har spændt et sikkerhedsnet ud under bankerne, så et systemnedbrud i den finansielle sektor synes

soeren.astrup@formuepleje.dk

forhindret. Der er dermed ikke langt til, at markederne igen

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

2012 Formuepleje

Europa

2012 konsensus*

-0,1%

-0,4%

USA

2,3%

2,2%

Japan

1,5%

1,6%

Kina

8,1%

8,3%

Udviklede økonomier

1,6%

1,5%

Verden

3,5%

3.5%

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

Udgangspunktet i de følgende tabeller og figurer (side 32-36) 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
6%-realer; 5%

I årets første kvartal har de europæiske banker svømmet i

Flexer; 28%

penge, efter Den Europæiske Centralbanks (ECB) udlodning
af treårige lån til bankerne på ca. 7.500 mia. kr. Det har været medvirkende til at presse statsrenterne ned i specielt de
gældsplagede sydeuropæiske lande. De toårige statsrenter
i Italien og Spanien er faldet, fra henholdsvis 7% og 6% i

CF’er; 2%

november sidste år, til nu omkring 2,5%. Dermed kan disse
lande selv finansiere deres gæld til lave renteniveauer, uden
5%-realer: 37%

at bede EU eller IMF om hjælp. Samtidig fik Grækenland,

4%-realer; 28%

dog med skrappe betingelser, i februar måned EU’s godkend
else til en ny lånepakke, så de undgik en truende statsbankerot. Disse faktorer har lagt et midlertidigt låg på gælds
krisen, uden dog at løse selve det underliggende problem
med, at landene har alt for høj gæld.

AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE
sammenholdt med Nordeas obligationsindeks
112

Da gældskrisen var på sit højeste, søgte investorerne i stor
stil tilflugt i danske obligationer. Selvom gældskrisen er aftaget i styrke, så er de danske stats- og realkreditrenter kun
steget marginalt i 1. kvartal. Det skyldes i høj grad de mange
penge, der er sat i omløb af ECB, og som skal placeres. Den
danske nationalbank har også lavet sit første (den anden er i
september) treårige udlån til de danske banker i slutningen af
marts måned på 18,9 mia. kr.

110

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

108
106
104
102

Med mange penge hos bankerne er der udsigt til fortsat
lave korte renter de næste par år, hvilket især de Formueple-

100
Jan. 10

Juli 10

Jan. 11

Juli 11

Jan. 12

jeselskaber, der benytter lånefinansiering, profiterer af. Det

Kilde: Nordea

bevirker også, at selvom renten er lav på de realkreditobli

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

gationer, som Formueplejeselskaberne investerer i, så er det

anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på hhv. 2 og 3. Rente-

- grundet den rekordlave finansieringsrente (under 1% inklu-

følsomheden i Formueplejeselskaberne har ligget mellem 0,3 og 1,5 i 1.kvartal

siv lånemarginal) - fortsat attraktivt med lånefinansieret køb

2012.							

af realkreditobligationer. Det ses også af nedenstående graf,
der viser forskellen mellem den lange realkreditrente (place-

Nøgletal pr. 30.03.2012

ringsrente) og den korte lånerente. Aktuelt er renteforskellen

Formuepleje

stadig over gennemsnittet for de seneste 12 år.
Rentefølsomhed
Konveksitet

FORSKEL MELLEM LANG DANSK REALKREDITRENTE
OG KORT EURO LÅNERENTE

Nordea indeks
Rentefølsomh. 2

Nordea indeks
Rentefølsomh. 3

1,56

2,00

3,00

-1,77

-1,60

-1,82

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteæn-

Procent
4,0

dring på 1%-point, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gennemsnit kan
forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et udtryk for, hvor
meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring på 1%-point. Ved en
rentestigning på 1%-point vil rentefølsomheden stige fra 1,56 til 3,33 (+1,77).

3,0

							

Forventninger kommende 12 mdr. 		

2,0

1,0

0,0
2000

2002

2004

2006

2008

2010

30/03/12

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

0,26%

0,50%

10-årig statsrente DKK

1,83%

2,25%

2-årig swaprente DKK

1,20%

1,25%

10-årig swaprente DKK

2,39%

2,75%

2012

Realkreditrente: Dansk 10 årig swap-rente + OAS på konverterbare

Swap-rente er en interbank-rente, og derved er et udtryk for en kreditrente, da

realkreditobligationer. Lånerente: 1 mdr. Libor i Euro.

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
Første kvartal 2012 var fagre nye verden på valutamarkederne. Kombinationen af den midlertidige løsning på de græske gældsproblemer, den europæiske centralbanks (ECB)

EKSPONERING I.F.T. EGENKAPITAL
40%

massive pengeudpumpning og bedre end ventede makroøkonomiske nøgletal fra især USA gjorde, at de markante kurs-

30%

udsving, der har præget valutamarkederne over de seneste
kvartaler, forduftede.
De kursbevægelser, der trods alt har været, er fremkom-

20%

met af to generelle årsager. Den første er investorernes
appetit på risiko. Det typiske billede er, at når investorerne

10%

har stor appetit på risiko, hvilket ses mest tydeligt gennem
stigninger på aktiemarkederne, så styrkes euroen (EUR) og
kronen (DKK) over for valutaer som dollar (USD) og yen.
Det modsatte gør sig gældende, når appetitten på risiko
er faldende.

0%
CHF

EUR

GBP

JPY

USD

Ovenstående figur viser Formueplejes samlede investeringsmandats
valutaeksponering.

Den anden årsag har i det forgangne kvartal været centralbankernes forskellige tiltag eller forventninger til samme.
Nedenstående graf viser, at USD styrkedes over for DKK i
kvartalets begyndelse, hvilket i høj grad skyldtes de ca. 500

LÅNERENTE
0,8%

mia. EUR, som ECB satte i omløb. En så kraftig forøgelse af
mængden af EUR bør svække kursen. Mod slutningen af

DKK
0,6%

kvartalet er der så fremkommet yderligere spekulation om en
snarlig og yderligere lempelse fra den amerikanske centralbank, hvilket har svækket USD i forhold til DKK. Central

EUR

0,4%

bankernes politik har altså været utrolig vigtig for valutamarkedet, hvilket understreges af den svækkelse DKK har haft

USD

0,2%

mod EUR op til den danske nationalbanks pengeudlodning i
slutningen af marts.

JPY
CHF
0,0%

0%

UDVIKLING I DOLLAR MÅLT I FORHOLD TIL DANSKE KRONER
EUR/DKK

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Risiko (std. afv.)

Den viste lånerente er baseret på 1-måneds LIBOR-renter og opgøres uden bankernes rentemarginal. Risikoen er beregnet på baggrund af historiske data og er

5,8

ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet.

5,6

Valutaprognose
Spot

5,4

5,2

5,0
Apr. 2011

2%

Jul. 2011

Okt. 2011

Jan. 2012

Apr. 2012

6 mdr. frem

12 mdr. frem

EUR

7,44

7,44

7,45

CHF

6,17

6,15

6,15

USD

5,60

5,75

5,90

GBP

8,90

9,00

9,00

JPY*

6,82

6,70

6,60

De Formueplejeselskaber, der foretager lånefinansierede

* Kursen på JPY er skaleret med 100. Kurserne er i forhold til danske kroner.

investeringer, låner fortsat i DKK. Det skyldes dels, at DKK

EUR – euro; CHF - schweizerfranc; USD - amerikansk dollar; GBP – britisk

ligger på et forholdsvist højt niveau over for EUR, dels at

pund; JPY – japansk yen					

selskaberne stadig kan finansiere sig til den laveste direkte
rente i DKK (figuren til højre er retvisende for privatpersoner

		

– Formueplejeselskaberne kan p.t. finansiere sig til en rente
lavere end EUR-renten på grund af obligationsporteføljernes
høje kreditsikkerhed).
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Aktier

SEKTORFORDELING ULTIMO DECEMBER
Formuepleje
Energi

De globale aktiemarkeder har udvist pæne stigninger i første

Materialer

kvartal. Målt i danske kroner er MSCI World steget med hele
8,7%, hvilket for en stor dels vedkommende er båret af
pæne stigninger på børserne i USA, Tyskland og Japan. Den
seneste tids positive stemning kan henføres til overraskende

MSCI World

Industri
Cyklisk forbrug
Stabilt forbrug
Medicinal

stærke økonomiske nøgletal fra specielt USA, samt at der

Finans

indtil videre synes at være faldet mere ro på den europæiske

IT

gældskrise. Den foreløbige redning af Grækenland, samt

Telekom

ikke mindst ECB’s massive likviditetstildelinger til de euro-

Forsyning

pæiske banker, har dæmpet investorernes frygt for en

0%

opsplitning af EU og en efterfølgende europæisk finanskrise.

5%

10%

15%

20%

Den forøgede optimisme har ført til pæne stigninger for
mange af de aktier, der blev hårdt ramt i anden halvdel af

AFKAST FRA ÅRETS START (INDEKSERET, DKK)

2011, herunder specielt inden for de traditionelt cykliske

114

Formueplejes aktieportefølje

MSCI World inkl. udbytte

sektorer, som blandt andet bank, forsikring og bilindustri.
Regnskabssæsonen for 4. kvartal var den svageste i flere

110

år. Mange selskaber har ydermere været forholdsvis forsigtige i deres forventninger til fremtiden. Dette har over en

106

bred kam fået analytikerne til at reducere deres forvent
ninger til selskabernes indtjening i 2012 og 2013, men vi

102

stiller os dog fortsat tvivlende overfor om selskaberne kan
indfri forventningerne. Det skyldes den fortsat afdæmpede

98

globale vækst og den seneste tids kraftigt stigende olie
priser, der ikke kan undgå at lægge pres på både forbrugere
og virksomheder.

94
30.12.11

27.01.12

24.02.12

23.03.12

Aktieporteføljen har i 1. kvartal klaret sig en anelse bedre
end verdensmarkedsindekset. Vores forholdsvis forsigtige
sektorvalg, med fravalg af banker og overvægt inden for stabilt forbrug, har isoleret set kostet lidt, men dette er dog indtil videre blevet mere end opvejet af vores valg af enkeltaktier. Vi ser på kort sigt en risiko for, at den positive stemning
er løbet lidt foran de økonomiske realiteter, så vi fastholder
derfor indtil videre vores forsigtige tilgang. Vi er således ikke
overbevist om, at Grækenlands udfordringer er løst med de
seneste tiltag, og vi ser fortsat en risiko for at problemerne
kan spredes til Portugal og Spanien.

NØGLETAL pr. 30. MARTS 2012
P/E 2013E
Kurs / Indre værdi
Standardafvigelse p.a.
Informationsratio

Formuepleje

MSCI World

10,5

11,9

1,9

1,8

16,5%

16,1%

-0,1

-

Nøgletallene viser aktieporteføljens egenskaber. P/E 2013E 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-

Novo Nordisk er et globalt medi

ducenter inden for kategorier som færdigforar-

cinalselskab

bejdede fødevarer, is og læskedrikke, personlig

position inden for udvikling og salg

pleje og rengøringsartikler. Unilever har 62 va-

af insuliner til behandling af diabetes.

remærker med et årligt salg over EUR 250

Ud

markedsledende

diabetesforretningen

har

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

Novo Nordisk eksponering mod hormon behandling og

mia. Blandt de mest kendte produkter kan nævnes Knorr,

behandlingen af blødninger. Med op mod 75% af salget der

Becel, Lipton, Dove, Axe, Rexona og Omo. Selskabet har

stammer fra diabetesbehandling, deltager selskabet i den

opnået dets position via satsning på forskning og udvikling.

massive vækst, der på globalt plan, opleves inden for livs

Derved er skabt 20.000 patenter, hvortil der årligt kommer

stilssygdomme. Nordamerika og Europa udgør en stor andel

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

i denne vækst, men Asien og specielt Kina ventes i fremtiden

vækstmarkeder, der bidrager med over 50% af omsætnin-

komme til at udgøre en større andel. Selskabet har 32.000

gen, og en langt større del af omsætningsvæksten.

ansatte og markedsfører sine produkter i 175 lande.

RSA’s historie går 300 år tilbage,

Amerikanske ConocoPhillips

da forsikringsselskabet ’The Sun’ blev

er et internationalt integre-

grundlagt. Den nuværende selskabs-

ret energiselskab med aktiviteter indenfor udvikling, produk-

struktur blev skabt i 1996, da Storbritan

tion, salg og transport af olie og gas samt kemikalier. Med

niens to største forsikringsselskaber, ’Royal Insurance’ og

udsigt til fortsat forbedrede konjunkturudsigter og svagt sti-

’Sun Alliance’, dannede ’Royal & SunAlliance’. RSA’s engel-

gende efterspørgsel efter olie vil der langsigtet være en bund

ske forsikringsforretning udgør 40% af præmieindtægterne,

under olieprisen. Conoco
Phillips vil i et scenario med sti-

mens den internationale forretning – herunder Codan i Dan-

gende oliepriser nyde godt af udviklingen i forhold til andre

mark – udgør de resterende 60%. RSA er et meget konser-

integrerede selskaber.

vativt 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.

36
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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

-

-

-

-

-

-

-

-

Aktier

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1
-

Samlet portefølje

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

Obligationer/kontant

73%

79%

77%

75%

76%

2%

2%

100%

6%

Aktier

27%

21%

23%

25%

24%

98%

98%

0%

94%

Obligationer/kontant

74%

231%

269%

292%

348%

-

-

473%

6%

Aktier

26%

61%

80%

97%

112%

100%

100%

0%

94%

0,1

Andel af balance

Andel af egenkapital

PASSIVER
Milliarder kroner
Egenkapital

0,6

0,9

2,6

1,0

1,4

0,5

0,6

0,2

Lånekapital

-

1,8

6,5

3,0

5,2

-

-

0,8

-

0,6

2,7

9,2

4,0

6,6

0,5

0,6

1,0

0,1
0%

Samlet portefølje
Procent
Egenkapital (solvens)
Lånekapital
Samlet portefølje
Gearing

100%

34%

29%

26%

22%

100%

100%

21%

-

66%

71%

74%

78%

0%

-

79%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

2,0

2,5

3,0

3,7

-

-

4,0

-

5%

DIVERSE
2

Omkostninger
Resultathonorar
High Water Mark

10%

10%

10%

0%

0%

0%

0%

10%

114,47

270,52

170,97

815,33

477,75

287,11

153,58

130,11

Adm. omk., % af balance

0,63%

0,48%

0,41%

0,44%

0,44%

0,23%

0,63%

0,49%

1,697%

Adm. omk., % af egenkapital

0,63%

1,58%

1,50%

1,74%

2,00%

0,24%

0,63%

2,38%

1,697%
Nej

Øvrige oplysninger
Noteret på NASDAQ OMX
3

Antal aktionærer
Startår

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

500

1.000

3.200

2.400

3.800

1.200

700

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 regnskaber.
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
Kort introduktion til selskabets investeringsstrategi.

Formuepleje Safe A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1988-2012

BESKRIVELSE

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.

250

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.

200

Safe
150
100

Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

50

RISIKOMÆRKNING

FT World (DKK)

0
90

Laveste

00

02

1988

2000

04

06

08

10

12

Forskel

1.727%

2005

2010

170%

76%

39%

102%

-25%

19%

19%

1.625%

195%

57%

20%

FT World
182,7
9.157,3

1)

Fondskode

DK0016110547

Startdato
Fast honorar i % af aktiver, max

01.05.1988
2)

0,478%

Resultathonorar ved overskud

10%

Afkastmål, 5 år

70%

Risikoramme, 3 år
Øvrige faste omkostninger 3)
High Water Mark 4)

4)

98

2.612,9

Egenkapital, mio. kr. 1)

3)

96

Safe

Indre værdi

1)

94

AFKAST SIDEN

STAMDATA

Samlet balance, mio. kr.

92

Højeste

Safe

2)

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

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 – m A r t S 2012

-15%
0,02%
170,97

Opgjort efter de nye regnskabsprincipper (IFRS), som betyder,
at egne aktier modregnes direkte i egenkapitalen.
1,0% af aktier og 0,35% af obligationer m.v., beregnet på
aktuelle balance.
Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

10 STØRSTE AKTIEPOSITIONER
% af aktiebeh.

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

Safe

220

140

FT World (DKK)
100

60
Jan/09

Jul/09

Jan/10

Jul/10

Jan/11

Jul/11

Jan/12

PORTEFØLJE

Obligationer 269

Lånekapital 249

Aktier 80

Egenkapital 100

1 Microsoft

4,7%

2 IBM

4,4%

3 Allianz AG

3,6%

4 CVS Caremark Corp

3,4%

5 Muenchener Rueckve NPV

3,1%

6 Conocophillips

2,8%

7 RSA Insurance Group

2,6%

PORTEFØLJER

8 Novo Nordisk B

2,6%

Obligationer

9 Unilever NV CVA

2,5%

Varighed < 3 år

54%

Europa

52%

DKK

0%

2,5%

Varighed 3-5 år

46%

USA

44%

EUR

100%

56

Varighed > 5 år

0%

10 Ahold NV
Antal aktier i portefølje:

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.

180

Investering

Finansiering

Aktier

Øvrigt

Lånekapital

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.

RISIKOMÆRKNING
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
beløb ved en investering end ved en anden investering.
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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 2006-2012

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

RISIKOmærkning

85
07

Laveste

09

10

11

12

AFKAST SIDEN

Optimum
STAMDATA
Indre værdi

119,8

Egenkapital, mio. kr. 1)

567,5

Samlet balance, mio. kr. 1)

567,5

Fondskode

DK0060026680

Startdato

01.02.2006

Fast honorar i % af aktiver

2)

0,517%

Resultathonorar ved overskud

10%

Afkastmål, 5 år

30%

Risikoramme, 3 år
Øvrige faste omkostninger 3)
High Water Mark

08

Højeste

4)

-5%
0,13%
114,47

	Opgjort efter IFRS, som betyder, at egne aktier modregnes
direkte i egenkapitalen.
2) 1,0% af aktier og 0,35% af obligationer m.v., beregnet af den
aktuelle balance.
3)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
4)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.
1)

10 største aktiepositioner

2006

2007

2008

Optimum

20%

14%

11%

14%

NYK Obl.indeks

34%

32%

30%

13%

-14%

-18%

-19%

1%

Forskel

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato
160

FT World (DKK)

140

Optimum
120

Nykredits Obligationsindeks

100

80
Jan/09

Jan/10

Jul/09

Jul/10

Jan/11

Jan/12

Obligationer 74
Egenkapital 100

1 Microsoft Corp

5,5%

2 IBM

5,0%

3 CVS Caremark

3,6%

4 Conocophillips

3,6%

5 Allianz AG

3,2%

6 Ahold

2,8%

7 Aker Solutions

2,8%

Porteføljer

8 Novo Nordisk A/S-B

2,7%

Obligationer

9 Unilever NV CVA

2,6%

Varighed < 3 år

60%

Europa

49%

2,6%

Varighed 3-5 år

40%

USA

48%

52

Varighed > 5 år

0%

Antal aktier i portefølje:

Jul/11

PORTEFØLJE

% af aktiebeh.

10 Subsea 7 (fusion Acergy)

2010

Aktier 26
Finansiering

Investering

Aktier

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 1999-2012

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.

300

Pareto

200

Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

FT World (DKK)

100

RISIKOmærkning

0
00

Laveste

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Højeste

AFKAST SIDEN

Pareto

Pareto

STAMDATA

2000

2005

2010

204%

195%

45%

33%

9%

-25%

19%

19%

195%

220%

26%

14%

FT World

Indre værdi

303,5

Forskel

931,6

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

2.723,4

Fondskode

DK0016023494

Startdato

01.07.1999

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato
200

0,475%

180

Resultathonorar ved overskud

10%

160

Afkastmål, 5 år

55%

Fast honorar i % af aktiver

2)

Risikoramme, 3 år
Øvrige faste omkostninger 3)
High Water Mark

1999

4)

-10%

140

0,05%

120

270,52

100

	Opgjort efter IFRS, som betyder, at egne aktier modregnes
direkte i egenkapitalen.
2) 1,0% af aktier og 0,35% af obligationer m.v., beregnet af den
aktuelle balance.
3)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
4)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.
1)

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.

Pareto

80
Jan/09

FT World (DKK)

Jul/09

Jan/10

Jul/10

Jan/11

Jul/11

Jan/12

PORTEFØLJE

Lånekapital 192

Obligationer 231

1 Microsoft

5,7%

2 IBM

5,1%

3 Allianz AG

3,5%

4 CVS Caremark

3,5%

5 Muenchener Rueckve NPV

3,1%

6 Conocophillips

2,7%

7 China Mobile Hong Kong

2,6%

Porteføljer

8 RSA Insurance Group

2,6%

Obligationer

9 Walmart Stores

2,5%

Varighed < 3 år

60%

Europa

48%

DKK

0%

2,5%

Varighed 3-5 år

38%

USA

48%

EUR

100%

52

Varighed > 5 år

2%

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

Egenkapital 100

Aktier 61

Finansiering

Investering

Aktier

Øvrigt

Lånekapital

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 1988-2012

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.

200

Safe
150
100

Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

50

RISIKOmærkning

FT World (DKK)

0
90

Laveste

94

96

98

00

02

04

06

08

10

12

AFKAST SIDEN

Safe

1988

2000

2005

2010

1.727%

170%

76%

39%

102%

-25%

19%

19%

1.625%

195%

57%

20%

Safe

STAMDATA

FT World

Indre værdi

182,7

Samlet balance, mio. kr. 1)

9.157,3

Fondskode

DK0016110547

Startdato

01.05.1988

Fast honorar i % af aktiver

Forskel

2.612,9

Egenkapital, mio. kr. 1)

2)

Resultathonorar ved overskud
Afkastmål, 5 år

0,478%
10%
70%

Risikoramme, 3 år
Øvrige faste omkostninger 3)
High Water Mark

92

Højeste

4)

-15%
0,02%
170,97

	Opgjort efter IFRS, som betyder, at egne aktier modregnes
direkte i egenkapitalen.
2) 1,0% af aktier og 0,35% af obligationer m.v., beregnet af den
aktuelle balance.
3)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
4)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.
1)

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

Safe

220

180

140

FT World (DKK)
100

60
Jan/09

Jul/09

Jan/10

Jul/10

Jan/11

Jul/11

Jan/12

PORTEFØLJE

Obligationer 269

Lånekapital 249

Aktier 80

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

1 Microsoft

4,7%

2 IBM

4,4%

3 Allianz AG

3,6%

4 CVS Caremark Corp

3,4%

5 Muenchener Rueckve NPV

3,1%

6 Conocophillips

2,8%

7 RSA Insurance Group

2,6%

Porteføljer

8 Novo Nordisk B

2,6%

Obligationer

9 Unilever NV CVA

2,5%

Varighed < 3 år

54%

Europa

52%

DKK

0%

2,5%

Varighed 3-5 år

46%

USA

44%

EUR

100%

56

Varighed > 5 år

0%

10 Ahold NV
Antal aktier i portefølje:

Aktier

Øvrigt

Lånekapital

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 Epikur A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1991-2012

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.

800
600

Epikur

400

Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

200

FT World (DKK)

RISIKOmærkning

0
92

Laveste

96

98

00

02

04

06

08

10

12

AFKAST SIDEN

Epikur
STAMDATA
Indre værdi

410,0

1991

2000

2005

2010

Epikur

310%

38%

-10%

41%

FT World

102%

-25%

19%

19%

Forskel

208%

63%

-29%

22%

1.027,9

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

4.007,0

Fondskode

DK0016079288

Startdato

01.11.1991

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

160

Resultathonorar ved overskud

10%

140

Afkastmål, 5 år

85%

2)

Risikoramme, 3 år
Øvrige faste omkostninger 3)
4)

-20%

120

0,05%

100

815,33

80

	Opgjort efter IFRS, som betyder, at egne aktier modregnes
direkte i egenkapitalen.
2) 1,0% af aktier og 0,35% af obligationer m.v., beregnet af den
aktuelle balance.
3)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
4)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.
1)

10 største aktiepositioner

Epikur

180

0,493%

Fast honorar i % af aktiver

High Water Mark

94

Højeste

60
Jan/09

FT World (DKK)

Jan/10

Jul/09

Jul/10

Jan/11

Jul/11

Jan/12

PORTEFØLJE

Obligationer 292

Lånekapital 289

Aktier 97

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

% af aktiebeh.
1 Microsoft

5,2%

2 IBM

4,8%

3 Allianz AG

3,5%

4 CVS Corp

3,5%

5 Munchener Ruckersicherung

3,1%

6 Unilever NV CVA

3,0%

7 RSA Insurance Group

2,8%

Porteføljer

8 Conocophillips

2,8%

Obligationer

9 Ahold

2,6%

Varighed < 3 år

52%

Europa

50%

DKK

0%

2,5%

Varighed 3-5 år

46%

USA

46%

EUR

100%

52

Varighed > 5 år

2%

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

Aktier

Øvrigt

Lånekapital

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 Penta A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1995-2012

Beskrivelse

600

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

500
400
300

Penta

200
100

RISIKOmærkning

FT World (DKK)

0

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

Højeste

AFKAST SIDEN

Penta
STAMDATA

FT World

Indre værdi

177,5

2000

2005

78%

-5%

-31%

Samlet balance, mio. kr. 1)

6.592,1

Fondskode

DK0016079361

Startdato

01.01.1994

Fast honorar i % af aktiver

Forskel

2010
47%

102%

-25%

19%

19%

-24%

20%

-50%

28%

1.429,8

Egenkapital, mio. kr. 1)

2)

Resultathonorar ved overskud

10%

140

Risikoramme, 3 år

-25%

4)

120

0,04%

100

477,75

80

	Opgjort efter IFRS, som betyder, at egne aktier modregnes
direkte i egenkapitalen.
2) 1,0% af aktier og 0,35% af obligationer m.v., beregnet af den
aktuelle balance.
3)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
4)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.
1)

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.

Penta

180
160

100%

Øvrige faste omkostninger 3)

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

0,502%

Afkastmål, 5 år

High Water Mark

1994
Penta

60
Jan/09

FT World (DKK)

Jul/09

Jan/10

Jul/10

Jan/11

Jul/11

Jan/12

PORTEFØLJE

Obligationer 348

Lånekapital 360

Aktier 112

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

1 Microsoft Corp.

5,9%

2 IBM

5,4%

3 Allianz AG

3,8%

4 CVS Caremark Corp.

3,8%

5 Muenchener Rueckve

3,3%

6 Unilever Cert.

2,9%

7 Conocophillips

2,8%

Porteføljer

8 RSA Insurance Group

2,8%

Obligationer

9 Ahold

2,6%

Varighed < 3 år

53%

Europa

48%

DKK

0%

2,5%

Varighed 3-5 år

47%

USA

48%

EUR

100%

54

Varighed > 5 år

0%

10 Novo Nordisk
Antal aktier i portefølje:

Aktier

Øvrigt

Lånekapital

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 Merkur A/S
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1998-2012

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.

300

200

Merkur

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

RISIKOmærkning

FT World (DKK)

0
98

Laveste

01

02

Merkur

STAMDATA

FT World

Indre værdi

233,3

Egenkapital, mio. kr. 1)

535,8

Samlet balance, mio. kr. 1)

535,7

Fondskode

DK0016042609

Startdato

01.01.1998

Forskel

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0,110%
10%

140

Afkastmål, 5 år

65%

Risikoramme, 3 år

-12,5%
3)

High Water Mark 4)

0,11%
287,11

80

	Opgjort efter IFRS, som betyder, at egne aktier modregnes
direkte i egenkapitalen.
2) 1,0% af aktier (dog ikke Formueplejeaktier) og 0,35% af
obligationer m.v., beregnet af den aktuelle balance.
3)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
4)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.

2005

2010

15%

39%

22%

-25%

19%

19%

111%

143%

-4%

20%

Merkur

120
100

1)

2000
118%

180

Resultathonorar ved overskud

2)

1998
133%

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato

160

Øvrige faste omkostninger

00

AFKAST SIDEN

Merkur

Fast honorar i % af aktiver

99

Højeste

60
Jan/09

FT World (DKK)

Jan/10

Jul/09

Jul/10

Jan/11

Jul/11

Jan/12

PORTEFØLJE

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

16,8%

2 Formuepleje Epikur A/S

14,0%

3 Formuepleje Penta A/S

13,9%

4 Formuepleje Pareto A/S

13,3%

5 Formuepleje Fokus A/S

11,7%

6 Formuepleje LimiTTellus A/S

10,2%

Aktier 100

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

7 Formuepleje Safe A/S

9,7%

Porteføljer

8 Microsoft

0,6%

Aktier

9 IBM

0,6%

Europa

48%

0,4%

USA

48%

10 China Mobile Hong Kong
Antal aktier i portefølje:

56

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 2005-2012

Beskrivelse

180

Formuepleje LimiTTellus er et skattefrit investeringsselskab, der
investerer i globale børsnoterede aktier. Selskabet investerer
udelukkende for egne midler.
Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

160

LimiTTellus

140
120
100

FT World (DKK)

80

RISIKOmærkning

60
06

Laveste

08

09

10

11

12

AFKAST SIDEN

LimiTTellus
STAMDATA
Indre værdi

134,6

Egenkapital, mio. kr. 1)

581,1

Samlet balance, mio. kr. 1)

581,1

Fondskode

DK0016310980

Startdato
Fast honorar i % af aktiver

07

Højeste

01.03.2005
2)

Resultathonorar ved overskud
Afkastmål, 5 år
Risikoramme, 3 år
Øvrige faste omkostninger 3)
High Water Mark 4)

0,800%
10%
>FT World
-15%
0,18%
153,58

	Opgjort efter IFRS, som betyder, at egne aktier modregnes
direkte i egenkapitalen.
2) Beregnes som 0,8% af aktier.
3)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
4)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.
1)

2005

2007

LimiTTellus

35%

-4%

2010
26%

FT World

19%

-11%

19%

Forskel

16%

7%

7%

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2009 til dato
160

LimiTTellus

140

FT World (DKK)

120

100

80
Jan/09

Jan/10

Jul/09

Jul/10

Jan/11

Jul/11

Jan/12

PORTEFØLJE

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.

Aktier 100

Egenkapital 100

Investering

Finansiering

1 Microsoft

5,5%

2 IBM

4,7%

3 CVS Caremark

4,0%

4 Allianz AG

3,5%

5 Conocophillips

3,4%

6 Muenchener Rueckve

3,4%

7 Novo Nordisk A/S-B

2,8%

Porteføljer

8 RSA Insurance Group

2,8%

Aktier

9 Unilever NV CVA

2,7%

Europa

48%

2,7%

USA

48%

10 Ahold
Antal aktier i portefølje:

53

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, 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 1) 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.
RISIKOmærkning

1)
2)

2)

Inkl. udbetalte udbytter
Fokus startede i maj 2009

Obl. indeks × 2

155
150
145
140

Laveste

Fokus

135

Højeste

130

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

125
120

STAMDATA

115

Indre værdi

133,0

Egenkapital, mio. kr. 1)

216,8

Samlet balance, mio. kr. 1)

1.026,3

Fondskode

DK0060179596

Startdato
Fast honorar i % af aktiver

01.05.2009
2)

Resultathonorar ved overskud
Afkastmål, 5 år
Forventet udbytte
Øvrige faste omkostninger 3)
High Water Mark 4)

0,350%

110
105
100

Jul/09

Jan/10

Jul/10

Jan/11

Jul/11

10%
Min 2 x NYK obl.

AFKAST SIDEN (incl. udbytter)

8 kr. pr. aktie
0,07%
130,11

	Opgjort efter IFRS, som betyder, at egne aktier modregnes
direkte i egenkapitalen.
2) Beregnes som 0,35% af balancen.
3)	Depotgebyr, revision, bestyrelseshonorar m.m. opgjort i % af
aktiver, seneste regnskab.
4)	Indre værdi senest der er betalt resultathonorar.
1)

2009

2010

Fokus

49%

19%

2 x NYK Obl.indeks

37%

26%

Forskel

12%

-7%

PORTEFØLJE

10 største aktiepositioner
% af beholdning
1 2% Realkredit DK 2017

Lånekapital 373
Obligationer 473

11,4%

2 4% Realkredit DK 23SSA 2041

8,1%

3 5% Nykredit 03D 2035

7,5%

4 5% Realkredit Danmark 23D 2035

6,4%

5 5% Nordea Kredit ANN 2035

6,3%

6 2% Nykredit 2015

5,0%

7 4% Nordea OA 2035

4,2%

Porteføljer

8 4% Realkredit DK 21S.S 2026

4,1%

Obligationer

9 2% Realkredit DK 2017

4,0%

Varighed < 3 år

67%

DKK

0%

3,3%

Varighed 3-5 år

33%

EUR

100%

46

Varighed > 5 år

0%

10 5% Nykredit 3D 2038
Antal obligationer i portefølje:

Jan/12

Egenkapital 100
Investering

Finansiering

Lånekapital

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.
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Formuepleje Invest, afdeling Globus
UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2010 til dato 1)

Beskrivelse

120

1)

Globus startede i juli 2010

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

115

RISIKOmærkning

110

Laveste

Højeste

Globus

105

STAMDATA
Indre værdi

113,8

Samlet balance, mio. kr. 1)

132,1

Fondskode
Startdato
Administrationsomkostninger 2)
Resultathonorar ved overskud

Globus

100

DK0060213015
05.07.2010
1,697%
5%

	Opgjort efter IFRS, som betyder, at egne aktier modregnes
direkte i egenkapitalen.
2)	Administrationsomkostninger er i henhold til seneste regnskab.

95
Jul/10

Okt/10

Jan/11

Apr/11

Jul/11

Okt/11

Jan/12

1)

AFKAST SIDEN
Juli 2010

Globus

13,0%

MSCI

19,1%

Forskel

-6,1%

PORTEFØLJE
Kontanter 6

10 største aktiepositioner
% af aktiebeh.

Aktier 94

1 Microsoft

4,9%

2 IBM

4,2%

3 CVS Caremark

3,9%

4 Conocophillips

3,5%

5 Inilever NV

3,2%

6 Allianz AG

3,2%

7 Wal-Mart Stores INC

3,0%

Porteføljer

8 Muenc.rueckve reg

2,7%

Aktier

9 Novo nordisk B

2,5%

Europa

48%

2,4%

USA

48%

10 Cisco systems
Antal aktier i portefølje:

57

Investering

Øvrigt

Egenkapital 100

Finansiering

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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Introduktion
til Formuepleje
Kom og få en introduktion til Formueplejes måde at
investere og rådgive på. Vi kommer omkring disse emner:
• Sådan investerer vi
Formuepleje investerer efter den klassiske porteføljeteori, der anviser
den investering, der giver det bedste afkast i forhold til risikoen.
Gennem snart 25 år har vi udviklet og forfinet modellen, der blander
obligationer og aktier i een investering.
• Sådan rådgiver vi
Med udgangspunkt i en grundig formueanalyse kommer vi omkring
hele Deres økonomi, og kan rådgive Dem individuelt ud fra Deres
risikoappetit, livssituation og skattemiljø.
• Sådan ser vi verden
Vi giver en aktuel markedsvurdering og udpeger de områder,
hvor vi vurderer der aktuelt er størst værdi at hente på markedet.
På en time kommer vi hele vejen rundt – og der er rig mulighed for at
stille spørgsmål over et let traktement.

Tid og sted
Møderne afholdes på vores kontorer i Aarhus og Hellerup.

Tirsdag den 8/5 2012 kl. 16.00
Fredag den 11/5 2012 kl. 12.00
Fredag den 8/6 2012 kl. 12.00
Torsdag den 14/6 2012 kl. 16.00
Tilmelding kan ske ved henvendelse til sekretær Dorte Jacobsen
på tlf. 87 46 49 00 eller på formuepleje.dk/mød-os.

UDGIVER:

Rådgivning og formidling:

selskaberne
Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

48

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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