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1,5 mia. kr. i afkast til aktionærerne
Med benhård risikostyring har vi i de klassiske Formueplejeselskaber skabt afkast til aktionærerne på mellem 21% og
31% de seneste 12 måneder. Og risikoen spørger De? Ja
– den har selv i det mest risikofyldte Formueplejeselskab,
Penta, ikke været højere end risikoen ved en aktieinvestering.
Fakta er, at med en lavere risiko har Penta leveret et afkast
på 31%, mens globale aktier har givet under 9% og danske
aktier under 5%. Billedet er det samme for vores selskaber
med lavere risiko. Et markant risikojusteret afkast.
Det betyder, at regnskaberne for det netop afsluttede
regnskabsår pr. 30/6 2012 bliver fornuftig læsning. For
samtlige formueplejeselskaber er der skabt et investeringsresultat til aktionærerne på i alt ca. 1,5 mia. kr. En stor del af
dette afkast kommer fra gevinster på obligationsmarkedet
– og i mindre grad fra aktier.
Når jeg ser et år frem, så tyder alt på, at vi de næste 12
måneder vil hente et fornuftigt afkast fra vores obligationer.
Det skyldes ikke mindst, at vores lånerenter er historisk lave.
Det næste halve år betaler Formueplejeselskaberne – alt
inklusiv – kun 0,15 pct. i rente. Derfor er lånefinansieret køb
af realkreditobligationer – til trods for de rekordlave renter
– fortsat ganske attraktivt. Samtidig ser potentialet i aktiemarkedet ud til at blive større og større for hver dag der går.
Man er, hvad man gør
– ikke hvad man si’r man gør
Globale kapitalforvaltere har sjældent været mere bange for
risiko, fremgår det af Bank of America - Merrill Lynchs’ seneste rundspørge (juni 2012.) Risikoaversionen er høj. Kontant
andelen blandt de globale kapitalforvaltere er på det tredjehøjeste niveau nogensinde, og ikke siden marts 2009 har
overvægten af kontanter været så høj i porteføljerne.
48% af kapitalforvalterne vurderer, at aktier er undervurderede. Det er rekord. For europæiske aktier gælder det, at
ingen region på noget tidspunkt, mens undersøgelsen har eksisteret, er blevet vurderet til at være så billig som netop nu.
…men de køber ingen aktier.
Sat i forhold til obligationer har aktier ikke været billigere
siden 1956, når man betragter det amerikanske marked.
I Europa er renten på et sikkert papir som en tysk 10årig statsobligation 1,5% og på en dansk ditto 1,35%. Til
sammenligning er det direkte afkast på aktier i form af
udbytte blandt de 50 største europæiske aktier 4,9%! Det
er historisk.
…men ingen tør købe aktier.
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Tal for giganterne blandt institutionelle investorer viser, at de
har placeret færre og færre midler i aktier. En af verdens største finanskoncerner, Allianz med over 1.700 mia. euro under
forvaltning, har nu ca. 6% placeret i aktier og 90% i obligationer. For 10 år siden var 20% placeret i aktier.
Som en af Pavlovs hunde svarer enhver velopdragen inve
steringsrådgiver at: ”Over en længere periode er der ingen
tvivl om, at aktier giver et bedre afkast end obligationer.” Det
synspunkt må være rigtigt, for ellers bryder enhver form for
økonomisk teori sammen.
Men der er et lille problem: Siden 1982, hvor den amerikanske centralbank besluttede sig for at kvæle inflationen, er
renterne bare faldet, og for nylig nåede den 10-årige amerikanske rente det laveste niveau i 220 år!
Tid til flere aktier?
Meget taler nu for, at den lange periode med rentefald lakker
mod enden. Det samme gør den lange periode fra slut
1990’erne og frem til i dag, hvor globale aktier ikke har givet
noget særligt i afkast. Udfordringen er, at der – grundet
gældskriser og usikkerheden om den globale vækst – kan gå
lang tid før risikoappetitten vækkes. Før eller siden sker det
dog, og så skal de mange kontanter på arbejde. I mellemtiden styrkes aktieudvælgelsen i Formueplejeselskaberne
via Formueplejes samarbejde med Copenhagen Capital.
Et samarbejde som ikke koster en krone for aktionærerne i
Formueplejeselskaberne.

Søren Astrup, direktør,
Formueplejeselskaberne

INDHOLD

Formue

24

Udgives af Formueplejeselskaberne
som aktionærorientering

08

Udkommer
fire gange årligt, 2. uge i kvartalet

Oplag
11.000 eksemplarer

Magasinets formål er:
• at orientere om udviklingen i
Formueplejeselskaberne
• at valuere finansmarkederne og
fremlægge investeringsstrategier
• at informere om ny viden og
lovgivning om formuepleje i Danmark
• at vurdere investeringsprodukter
og faldgruber

Redaktion

46

14

Direktør Søren Astrup (ansvarshavende)
Pressechef Jens Hansen

Grafisk design: Hanne Skov
Offsettryk: Zeuner Grafisk
Fotografer: Christoffer Håkansson
Polfoto, Istockphoto og Scanpix
Forsidefoto: Istockphoto

Bidragydere
Bestyrelsesformand
Carsten With Thygesen

Indhold:

Bestyrelsesformand
Jørn Nielsen

ARTIKLER

Direktør Søren Astrup

02 // Leder

Formueforvalter Erik Bech
Formueforvalter René Rømer

04 // En lektion i risiko

Formueforvalter Jens Rygaard

08 // ”Formuepleje har et godt DNA”

Direktør Henry Høeg
Senior formuerådgiver Anders Bjørnager
Pressechef Jens Hansen

14 // Danmark – det nye guld?
18 // ”Grådige Banker”– også i fremtiden
22 //	Formuepleje styrker aktieudvælgelsen

I tabeller kan afrunding medføre,
at tallene ikke summer til totalen

24 // Facebook på skafottet
28 // Stærke afkast
30 // Renteskolen
34 // Markedsvurdering
40 // De 10 største aktier

3. kvartal 2012 // 27. årgang
Redaktionen er afsluttet
den 12. juli 2012

46 // Afkastfri risiko
50 // Velkommen i det gode selskab

Formue 3. kvartal 2012

05

a r t ik l er

En lektion i risiko
Det er svært at komme i tanke om noget, der
er mere uhåndgribeligt end risiko. Vi mennesker
ved, at der er en risiko ved stort set alt i livet,
??????????????????
men alligevel er det meget få, der evner at
forholde sig rationelt til forskellige risici
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af Henry Høeg, direktør, Formuepleje

De fleste danskere har ingen problemer med at investere i

Udsvingene i børsnoterede værdipapirer og investeringspro-

hus og samtidig stole på job, godt helbred og varigt ægte-

dukter afspejler da også, at det kan være risikabelt at inve-

skab. Men risikoen ved dét er tårnhøj, og vi bliver først min-

stere. Men udsvingene giver – i modsætning til f.eks investe-

det om den, når huset skal sælges, skilsmissen indtræffer,

ring i et hus – et ærligt billede. Der er ingen falsk tryghed at

jobbet mistes eller helbredet svigter. En investering af for-

hente ved investering. Den barske sandhed står på væggen

muen i børsnoterede værdipapirer er derimod en mentalt

hver dag, når børskursen toner frem på depotoversigten.

mere anstrengende øvelse. Kurserne bevæger sig op og ned

Men likvide børsnoterede investeringer har dog den gode

med den åbenlyse konsekvens, at formuen hele tiden for

egenskab, at de fortæller meget om risikoen. Og endnu bedre

andrer sig. Det er de færreste, der opfatter det positivt at se

– risikoen kan sammenlignes på et objektivt grundlag.

på synlige udsving i den børsnoterede værdi. Mange investo-

Der er f.eks stor forskel på risikoen ved investering i en

rer holder igen med investering i f.eks børsnoterede aktier.

TDC-aktie og en Danske Bank-aktie. Det er en stærk egen-

Der ligger ikke nødvendigvis en rationel beregning bag, men

skab, at man ved hjælp af matematik og dataserier kan

simpelthen det helt relevante, gode og åbenlyse argument, at

beregne risikoen. Dataserierne afslører altså objektive tal for

de synlige udsving ødelægger nattesøvnen.

den risiko, der er forbundet med investeringen i aktierne. Den
røde graf viser mere stabilitet end den blå, da udsvingene er
mindre. Hvis man måler ”uroen” i den blå graf i forhold til den

INDEKSERET KURSUDVIKLING

røde graf, er det en fordobling. Risikoen på Danske Bank
aktien er 35% og 19% i TDC-aktien.

Danske Bank

140

Det målte risikomål kaldes ”standardafvigelse”. Det

TDC

beregner udsvingsniveauet og dermed risikoen ved investe-

120

ringen. Da tallet angiver en objektiv bedømmelse af risikoen,

100

benyttes det af alle udbydere af investeringsprodukter, og

80

det indgår desuden i en lang række regulativer fra Finanstil-

60

synet og EU. Tallet er særdeles velegnet til sammenligning
mellem forskellige investeringsmuligheder. I tabel 1 er De

40

velkommen til at deltage i en lille øvelse. I højre kolonne er
risikoen beregnet for en stribe investeringer. I midterste

20
0
1.6.11

kolonne er der tomme felter. Prøv at sætte de forskellige
1.8.11

1.10.11

1.12.11

1.2.12

1.4.12

1.6.12

investeringer ind i tabellen. Løsningen er på side 6.
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Tabel 1:
Risikoen for investering – beregnet for en række virksomhedereder
Placer følgende investeringer i næste kolonne

Investering

(risiko/standardafvigelse)

7-årige statsobligationer

1-årige Statsobligationer

1,25

Safe

?

5,4

APM

?

11

Apple

TDC

19

FL Schmidt

?

25

Vestas

Novozymes

25

Pandora

?

30

Danske Bank

35

?

35

?

48

?

71
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Risikoberegning
Som alle andre udbydere af investeringsprodukter beregner
Formuepleje risikoen for Formueplejeselskaberne. Klik på
”afkast/kurser” på www.formuepleje.dk og se disse risikomål. F.eks kan De se, at den beregnede risiko for Safe er
11% og for OMXC20 18%. Alle beregnede tal i denne
artikel er baseret på udsving de seneste tre år, men på hjemmesiden kan De selv variere periodelængde og vælge de
Formueplejeselskaber, De har interesse for. Udsvingene i
børskurser indeholder altså en rigtig god information, og den
kan måles objektivt på tværs af forskellige investeringer.
De synlige udsving er svære at holde af, men giver egentlig
blot et ærligt billede af de faktiske omstændigheder, der
investeres under. Vi viser Dem gerne objektive tal for risikoen
ved investering i Formue
plejeaktier. De er velkommen på
www.formuepleje.dk under fanen afkast/kurser.
henry.hoeg@formuepleje.dk

Formel for risiko
Standardafvigelsen eller spredningen bruges inden for sandsynlighedsregning og statistik og er et udtryk for, hvor
meget en stokastisk variabel fordeler sig omkring dens gennemsnit. Standardafvigelse er lig med kvadratroden af
varians og er dermed mål for det samme. Ligesom varians er standardafvigelse afhængig af skala, hvilket for eksempel
betyder, at de samme størrelser i kroner vil have 100 gange så stor standardafvigelse, som hvis de bliver målt i øre.
Standardafvigelsen for en stokastisk variabel X benævnes

og er defineret som:

I en portefølje vil der dog typisk være mere end ét aktiv, hvorfor man nødvendigvis må indregne korrelations
koefficienten mellem aktiverne for at beregne porteføljens samlede varians (og dermed standardafvigelse, der fortsat
blot er kvadratroden af variansen).
Porteføljens samlede varians er derfor:

hvor

er korrelationskoefficienten mellem afkastene på aktiv i og j.

F. eks. Vil variansen på en portefølje med tre forskellige aktiver se sådan ud:

Løsningen til tabellen om risiko ved investering i en række virksomheder
Virksomheder
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(risiko/standardafvigelse)

Virksomheder

(risiko/standardafvigelse)

7-årige statsobligationer

5,4

FL Schmidt

35

Safe

11

Vestas

48

Apple

25

Pandora

71

APM

30
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24%

i afkast
det seneste år
Hvor var dine penge?
Formuepleje blev grundlagt i 1986 og forvalter investering
erne i Formue
plejeselskaberne. Det ældste selskab, Formuepleje Safe, blev stiftet i 1988 og har siden skabt et gennemsnitligt årligt afkast på næsten 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.

Sa f e
Afkast er opgjort 1/7 2012. Historisk afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.
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Fakta: Rundt om Niels B. Thuesen
• Student fra Herning Gymnasium 1981
• Cand.merc. fra Handelshøjskolen
i Århus 1987
• Bestyrelsesformand i Change Group,
MediaNet Group Tech. Inc.
Bestyrelsesposter i Danida m.m.
• Gift med Trine Ginnerup og far til
Christian på 7 år og Astrid på 6 år
• Når tiden tillader det: ”Handy man” på
gården i Hammersholt ved Hillerød.
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Ny adm. direktør i Formuepleje:

”Formuepleje
har et godt DNA”
Forvent ikke grundlæggende forandringer, for DNA’et er godt, siger
Formueplejes nye adm. direktør Niels B. Thuesen, men lover udvikling
og kvalitetsforbedringer med fokus på kunderne
Formuepleje har et godt DNA, lyder vurderingen fra Niels B.

blev investeringschef som bare 27-årig. Fra 1990 fik han

Thuesen, ny administrerende direktør for Formuepleje.

også ansvar for at opbygge en strategi og struktur for salg og

”Jeg er tiltrukket af, at Formuepleje ikke har interessekon-

distribution gennem lokalbankerne samt salg til institutio-

flikter med kunder – og eksempelvis ikke har indtjening fra

nelle investorer. Så var udviklingen sat i gang. I takt med re-

kurtage, rentemarginal og andre skjulte transaktionsomkost-

sultaterne blev Niels B. Thuesen forfremmet, så han fra

ninger” siger Niels B. Thuesen og fremhæver, at Formue-

1998 var administrerende direktør.

pleje foretager investeringer ud fra langsigtede betragtninger
med en fundamental tilgang til investering. Han fastslår, at

”Afrika giver god energi”

en klog balance mellem anvendelse af finansiel teori i prak-

Interesserne og energien blev dog ikke begrænset til Bank

sis, dybdegående analyser og godt købmandskab fortsat skal

Invest. Niels B. Thuesen er meget engageret i udviklingen af

være bærende for Formuepleje.

den private sektor i Afrika.

Det er karakteristisk for Formueplejes nye administrerende direktør, at han er meget vidende og grundig ud i

”Den finansielle infrastruktur er ikke god nok i Afrika”,
fortæller han.

detaljen. Sådan har han opbygget sit store faglige kendskab

Målet med dette engagement er faktisk det samme, som

til ikke bare de fleste aktivklasser og komplekse investe-

når Niels B. Thuesen arbejder med at forvalte kunders og

ringsprodukter, men også anvendelse af finansielle modeller,

investorers midler hjemme i Danmark: At skabe værdi. Men

strategi- og forretningsudvikling.

det giver ekstra god energi, når det ovenikøbet handler om, at
værdien flytter folk fra afmagt og fattigdom til selvforsørgelse

Det handler om udvikling

og samfundsvækst. Niels tror på det private initiativ. Det er

Niels B. Thuesen tror på, at alle processer i en virksomhed

vejen til at bekæmpe fattigdom og på længere sigt at udvikle

skal udvikles vedvarende og at det fordrer forandringsvije på

demokrati. En udvikling, man ikke kan skabe ved centralise-

alle niveauer. Dét udgangspunkt er baseret på hans 25 års

ret, statsstøttet udvikling, argumenterer han.

erfaring i den finansielle sektor. Hovedparten af tiden har

Engagementet i udvikling af Afrika indebærer også, at

været dedikeret til udviklingen af BankInvest, hvor Niels B.

Formueplejes nye topchef i syv år har været rådgiver for

Thuesen var ansat i 21 år fra 1987 til 2008. Ved hans an-

præsidenten i Mozambique og er bestyrelsesformand for

sættelse i 1987 beskæftigede BankInvest færre end

MyC4, en dansk organisation, der tilbyder ”mikro lån” til

ti personer og forvaltede 1,7 mia. kr. for de lokale penge

de millioner af afrikanske iværksættere, som er uden adgang

institutter, som ejer BankInvest. Tyve år senere havde Bank-

til banker.

Invest over 200 medarbejdere, fordelt på kontorer fra Singa-

Niels B. Thuesen er også bestyrelsesmedlem i Danida,

pore til Mexico. Den forvaltede formue var løbet op i 160

Udenrigsministeriets bistandsorganisation – eller Styrelsen

mia. kr., og kunderne var ikke længere begrænset til

for International Udviklingspolitik – som er det formelle navn.

lokalbanker, men også store institutionelle kunder, der

Her bidrager han med erfaring fra den private, sektor i

tegnede sig for halvdelen af formuen. En udvikling som

ulande. Erfaring, der er opbygget gennem 25 år fra investe-

Niels B. Thuesen har stået i spidsen for, siden han i 1990

ringer i ”emerging market”-lande.
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”Hvis det går vores kunder godt, vil det gå Formuepleje godt.
Den logik gælder ikke den anden vej rundt””

Etableringen af venture fonden PENM (Private Equity New
Markets) er et succesrigt eksempel på, hvor meget der kan
opnås ved at arbejde langsigtet og tænke ”win-win” på tværs
af sektorer, der ellers ikke taler sammen. Her var Niels B.

Fem skarpe til Niels B. Thuesen
Hvordan vil kunderne møde dig?

Thuesen med til etablering af det første danske OPP-projekt
(Offentlige-Privat-Partnerskab), som blev indgået mellem

I alt hvad vi gør! Kundens interesser kommer altid først, fra

BankInvest og Danida. Med en Danida-bevilling på 50 mio.

gode afkast til den bedste service og individuel rådgivning.

kr. rejste PENM på tre år to mia. kr. fra private investorer

Derfor vil kunderne opleve, at vi kommer til dem med flere

til investeringer i bl.a. Vietnam og Egypten. Et ganske godt

tilbud og mere service.

eksempel på hvordan ulandsmidler kan katalyserere vækst
i investeringer og dermed være langsigtet, bæredygtig
bekæmpelse af fattigdom.

Hvad vil medarbejderne opleve?

Vær aldrig tilfreds

At vi altid skal videre. Man må aldrig være tilfreds, for så står

Niels B. Thuesen vil lære Formuepleje at kende ved at sætte

man stille.

sig ind i alle processer sammen med medarbejderne. Han
vedkender sig interessen for detaljen.
”Alt, hvad man gør, skal man gøre godt”, siger han
bestemt. Underforstået ligger opfattelsen af, at så skal man

Et eksempel på et resultat
i Formuepleje, du har hæftet dig ved?

forstå processerne grundigt og ikke overse de vigtige detaljer.
Med den tilgang som en rød tråd har Niels B. Thuesen

Formuepleje Safe er med et årligt afkast på knap end

løst meget forskellige opgaver indenfor den finansielle

12% over 24 år enestående, ikke bare i Danmark, men også

sektor. Et eksempel er restrukturering af kapitalstrukturen i

internationalt.

et nødlidende ejendomsselskab. Her skulle 13 banker acceptere en plan, hvor alle måtte bidrage. En kompleks
forhandling, som forudsatte grundlæggende forståelse for
interesserne og løsningerne. I MyC4 var det afgørende at

Et eksempel på et mål for Formuepleje,
du vil fokusere på?

løse udfordringer med lokale samarbejdspartere. Resultatet
blev en ny forretningsmodel med en effektiv incitaments-

Højrisikoprodukterne har positivt afkast i deres levetid, men

struktur. MyC4 har opnået tab under markedsstandard, efter

efter finanskrisen er flere forsat ’under vand’. Det kan vi for-

at de lokale partnere hæfter for resultatet af deres lånevirk-

håbentligt få gjort noget ved.

somhed. Princippet i Niels B. Thuesens ledelse er, at hvis
man ikke udvikler, så afvikler man i realiteten. Derfor skal
man aldrig stille sig tilfreds, konstaterer han.

Hvilken forskel gør det, at Formuepleje går
fra ejerledelse til en ansat direktør?

Når det går kunden godt
Udgangspunktet for den nye adm. direktørs indsats i For-

En ansat direktør bliver målt direkte på sin egen effektivitet.

muepleje er kunden. Kun kundens interesser berettiger en

Og det har nok en afsmitning på ens ledelse af resten af

opgave eller et mål, mener han.

organisationen.

”Her er faktorernes orden ikke ligegyldig. Hvis det går
vores kunder godt, vil det gå Formuepleje godt. Den logik
gælder ikke den anden vej rundt”, siger Niels B. Thuesen.
Derfor glæder han sig til at møde kunderne, så han i
samarbejde med Formueplejes ejere og medarbejdere kan
skrive det næste spændende kapitel i den gode historie
om Formuepleje.
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Det fortæller de

Mød kollegaen, direktøren & vennen
De kender Niels B. Thuesen fra helt

somheden, så han i 2008 efterlod

handler både om Niels” personlighed og

forskellige sammenhænge, men deler

BankInvest som en af Danmarks største

nok også om en strategi, vurderer Børge

opfattelser. Både studiekammeraten,

investeringsforeninger og kapitalforval-

Obel. For Niels snakker meget, når han

repræsentanter for investorerne, kolle-

tere. Glæden skyldes også samarbejdet.

bliver optaget af en sag, fortæller Børge

gaen fra branchen og den direktør, der

Niels er meget venlig og rar, fortæller

Obel og konstaterer anerkendende:

møder Niels som sin bestyrelsesfor-

Georg Poulsen og beskriver ham som

mand beskriver en mand med en dedi-

et usædvanligt roligt og velafbalanceret

kation ud over det sædvanlige. Niels B.

menneske.

Thuesen har en enorm indsigt, energi og
kapacitet. Og han ved det.
Altid nye forslag

”Han er godt nok stædig”, for Niels
forstår at få sine ideer igennem.
Når Niels’ ideer ofte lykkes, skyldes

”Jeg har aldrig set ham hidse sig op.

det ikke bare, at han er fagligt dygtig og

Det gled ligesom af på ham, men han

vedholdende. Børge Obel fortæller, at

fik jo håndteret alt”, beskriver Georg

Niels har en intuition, så han kan vur-

Poulsen og giver en forklaring:

dere tendenser og se muligheder. Som

I starten af 90’erne blev den tidligere

”Niels er så vidende og velfunderet,

et eksempel nævner han, at Niels var

fagforeningsboss Georg Poulsen for-

at han ikke behøver de store armbevæ-

den første, der lavede foreninger mål-

mand for investeringsforeningen Bank-

gelser for at forklare sig”.

rettet til pensionsmidler, så den enkelte

Invest. Et beskedent foretagende med
hans egne ord. Men det ændrede sig i

Det harmonerer med et andet besty-

takt med, at Niels fik ansvaret:
”Niels havde visioner, og så eksplo-

investor kunne skatteoptimere.

relsesmedlems oplevelser.
”Følger ideer til dørs”
Faglighed og intuition

Eksemplerne på, at Niels er foregangs-

derede vores arbejdsområder. Han er en

”Niels forsøger hele tiden at være så

mand for fagligt komplekse og krea-

stor igangsætter og bliver jo ved med

godt inde i detaljen, at man skal stå

tive udviklingsprojekter er mange. Peter

at komme med forslag og nye tanker”,

tidligt op for at være med,” konstaterer

Damgaard Jensen, adm. dir. i PKA og

husker Georg Poulsen med glæde i

professor Børge Obel, Århus Universi-

formand for Forsikring & Pension, giver

stemmen. Glæden handler ikke bare

tet. De mødtes i 1997, da Børge Obel

et andet eksempel på Niels’ evne og vilje

om, at Niels bidrog til at udvikle virk-

indtrådte i BankInvest’ bestyrelse. Det

til at se muligheder og skabe udvikling.
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I 2005 kontaktede han Niels med en

fortæller Mads Kjær. Med Niels’ bidrag

Indtrykket af Niels som rolig og ikke

ide om at etablere en fond, der investe-

har de fået en ny forretningsmodel hvor,

særligt sprælsk er et udtryk for, at han

rede i mindre virksomheder i udviklings-

MyC4, långivere og lokale partnere har

tænker, siger Carsten Skakkebæk:

lande. Det førte til etableringen af

interessesammenfald.
”Han hjælper os med den måde, han

Han har kendt Niels i 30 år siden Cand.

PENM beviste forretningsmodellen, så

tænker på, hvor han ”engineerer” pro-

merc.-studiet i Århus og sætter pris på,

den fond blev bare den første i en række

cesser, så der ikke opstår fejltagelser,

at Niels er meget troværdig og ordhol-

med det fokus.

og vi får early warnings.” beskriver

dende.

”Uden Niels var den ide ikke blevet
til noget”, fastslår Peter Damgaard:

Mads Kjær.
Når vi laver forslag, så læser han

”Man kan udvikle ideer sammen med

med interesse og fokuserer på, hvad det

ham, og han er indstillet på at følge

kan betyde for os”, fortæller Mads Kjær

dem til dørs.”

om samarbejdet.

Når man arbejder med Niels, går
man direkte på ideen uden så meget
omsvøb, fortæller Peter Damgård.
”Det kan sikkert støde nogen, og
Niels kan være så teoretisk tung, at det
er svært at følge med,” reflekterer han
og tilføjer med en latter, at det skal
man jo ikke nødvendigvis laste Niels.
Selvom Niels er lidt teoretisk, er det

Allerede i studietiden var Niels’ dedikation tydelig, og det handler om at
vinde, mener Carsten Skakkebæk:
”Hvis alt er fryd og gammen, kan
man altid starte en konkurrence med
Niels”.

”Når man arbejder med
Niels, går man direkte
på ideen uden så meget
omsvøb, fortæller
Peter Damgaard.”

nemt at tale med ham, oplever Peter

Reaktionen er forudsigelig, for Niels
vil vinde, uanset om det drejer sig om
sport eller intellektuelle udfordringer.
”Niels elsker diskussionen, og han er
svær at overbevise, for det er et eksempel på hans konkurrencegen, lyder forklaringen fra Carsten Skakkebæk, når
han fortæller om Niels’ kreative og vedholdende dedikation.

Damgaard Jensen.

Men det hele er ikke bare alvor. Inden
Mads Kjær bad Niels indtræde som

I vente

Skaber værdi

bestyrelsesformand, havde han spurgt i

Der er enstemmighed om, at med Niels

En oplevelse, som Mads Kjær deler.

netværket for at få indtryk af mulighe-

B. Thuesen som adm. direktør kan For-

Han er stifter og direktør i MyC4,

derne for et samarbejde. Meldingen lød,

muepleje forvente udvikling.

en organisation, der formidler lån til

at Mads nok ikke skulle regne med at få

Med Peter Damgaards ord er det karak-

afrikanske iværksættere. I 2009 bad

Niels til at grine. Det er ikke Mads Kjærs

teristisk, at Niels skubber til grænser

han Niels om at indtræde som bestyrel-

erfaring:

for både produkter og samarbejdsfor-

sesformand.
”Niels er en topprofessionel leder og
har skabt masser af værdi til MyC4,”

”Der er masser af humor, varme og
lune i Niels, og vi får os tit et godt grin”,
fortæller han glad.

fastslår Mads Kjær.
Han oplever, at det driver Niels at

14

”Og han tænker hele tiden.”

PENM som det første OPP-projekt.

Fagligt og forretningsmæssigt spreder han sig vidt og tænder på mange
ideer, så der er udfordrende diskus

Konkurrence!

bygge bæredygtige processer og struk-

Den oplevelse bekræftes af studie

turer. Alt skal fungere ordentligt, for

kammeraten Carsten Skakkebæk, adm.

han er et utroligt redeligt menneske,

direktør for Bartram & Skakkebæk.
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Bes t y rel sernes side

Afkast og risiko
I efteråret 2008 løb de finansielle markeder ind i,

afkast på 10-11% på trods af, at de globale aktier

hvad eksperter har kaldt ”the perfect storm.” Lige

i samme periode faldt med 2%. De tilfredsstillende

siden har det været udfordrende at navigere i det

afkast gennem de seneste tre år er opnået på trods af,

stormfyldte finansielle farvand, men Formuepleje

at der for henholdsvis aktieudvælgelse, obligationsinve-

selskaberne har i de seneste tre regnskabsår – såvel

steringerne og lånefinansieringen har været skarpt

afkast som risikomæssigt – klaret sig bedre gennem

fokus på at reducere risiko og bedst muligt bevare for-

stormen end de relevante benchmark.

muerne samtidig med, at potentialet for at øge formu
erne, hvis markederne blev mere positive, er fastholdt.

Afkastene de seneste tre år i Formueplejeselskaberne
kan efter vores mening betegnes som særdeles tilfreds-

Lav risiko sammenlignet med

stillende. Formueplejeselskaberne har således leveret

danske og globale aktier

afkast i denne treårsperiode på mellem 24 og 91% og

Resultaterne er altså opnået på baggrund af en forsig-

vel og mærke med positive afkast i hvert af de tre regn-

tig og meget konservativ tilgang til risikostyring. Det

skabsår. I den samme tre års periode har globale aktier

har blandt andet betydet, at de selskaber, som anven-

givet et afkast på 42%.

der fremmedfinansiering, udelukkende finansierer sig

Regnskaberne for det netop afsluttede regnskabsår,

i danske kroner eller euro. Dertil kommer, at aktie

som gik fra 1. juli 2011 til 30. juni 2012 bliver først

udvælgelsen fokuserer på de mere defensive aktier

endeligt godkendt på generalforsamlingerne i oktober

– det vil sige aktier som er mindre konjunkturfølsomme

måned. Men da indre værdi for selskaberne som

– og endelig er kursfølsomheden på beholdningen af

bekendt opgøres og kommunikeres på daglig basis, kan

danske realkreditobligationer meget lav, hvilket skal ses

den opmærksomme investor allerede nu have en klar

i lyset af det meget lave renteniveau.

vurdering af, hvad afkastet for 2011/2012 omtrentligt

Set over de seneste tre regnskabsår (1. juli 2009 –

bliver. Baseret på indre værdier bliver afkastet i det

30. juni 2012) har denne tilgang til risikostyringen

forgangne regnskabsår på ca. 5% i Optimum, som er

betydet, at risikoen på de forskellige Formuepleje

det selskab, der ikke anvender fremmedfinansiering,

selskaber har været forholdsvis lav. Hvis man sammen-

mens de øvrige klassiske Formueplejeselskaber, der

ligner med risikoen på en investering i det danske aktie-

alle anvender fremmedfinansiering – Pareto, Safe,

indeks over den samme treårige periode, så er risikoen

Epikur og Penta – opnår afkast på mellem 21 og 31 %.

faktisk signifikant lavere i alle Formueplejeselskaberne,

LimiTTellus, der udelukkende investerer i aktier, opnår

når der måles som standardafvigelsen. Hvis man sam-

et afkast på niveau med det globale aktieindeks, selvom

menligner med risikoen ved en investering i en global

risikoen holdes lav. Sluttelig leverer Merkur – som er et

aktieportefølje – målt på MSCI World indekset – så har

”funds of funds” selskab, der primært investerer i og

risikoen i Formueplejeselskaberne være mindre eller på

omsætter de øvrige Formueplejeselskaber – et afkast

niveau med globale aktier. Bestyrelserne kan konsta-

på ca. 16% de seneste 12 måneder. Specielt afkastet i

tere, at risikostyringen på både strategisk og taktisk

andet halvår af 2011 må betegnes som meget tilfreds-

niveau har fungeret meget tilfredsstillende på trods af

stillende. Her leverede flere af Formueplejeselskaberne

et i historisk perspektiv usædvanligt volatilt marked.

Bestyrelsesformand
Carsten With Thygesen, cwt@formueplejeselskaberne.dk

Bestyrelsesformand
Jørn Nielsen, jn@formueplejeselskaberne.dk
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Danmark
– det nye guld?

Investorerne har i stor stil kastet kærligheden
på danske obligationer. Det skyldes, at dansk
økonomi i dag tilhører den europæiske elite.
Danske obligationer kendetegnes af en meget
høj grad af sikkerhed, hvilket giver bred tillid
blandt investorerne, og derfor passer de perfekt
ind i Formueplejes investeringsunivers, hvor
netop sikkerhed har topprioritet

af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje

I krisetider søger investorerne mod sikre investeringer.
Historisk set har det typisk været aktiver som guld, schweizer franc og statsobligationer fra USA og Tyskland. I løbet
af det seneste år har flere og flere investorer vurderet, at
danske obligationer i dag tilhører denne eksklusive klub af
meget sikre aktiver. Danmark bliver med andre ord betragtet
som et sikkert sted at placere sine penge, mens gældskrisen
raser i Euroland.
Denne tillid til Danmark afspejler sig også i stigende
efterspørgsel på danske obligationer. Figur 1 viser udvik
lingen i de danske to-årige statsrenter, sammenholdt med
tilsvarende statsrenter i Spanien og Schweiz. I flere år fulgte
niveauet for danske og spanske statsrenter hinanden, hvilket
var et udtryk for, at investorerne anså alle landene i Euroland
som nogenlunde ligeværdige. Men da gældskrisen i euro
zonen brød ud i begyndelsen af 2010, fik investorerne
øjnene op for betydningen af de store forskelle i landenes
gælds- og underskudsniveauer. Lande med dårlig økonomi
blev straffet med højere statsrenter og modsat gik det for
lande med sunde balancer. I det seneste år har Danmark fået
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prædikatet ”sikker havn”, hvilket har medført yderligere rentefald, så de korte danske renter nu næsten er på niveau med
de korte schweiziske renter. Målt på statsrenter er Danmark
uomtvisteligt rykket op i den absolutte elite.

1 TOÅRIGE STATSRENTER
8%

Danmark
Spanien
Schweiz

6%

4%

2%

0%

-2%
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Negative statsrenter
Danske statsrenter har i perioder endda været lavere end de
tilsvarende tyske statsrenter, og obligationer med kort løbetid er endda handles med negative renter. Gældskrisen har
været så omfangsrig, at nogle investorer udelukkende fokuserer på sikkerheden for at få deres investerede beløb tilbage, mens afkastet er mindre vigtigt. Derfor opleves det
fænomen, at statsobligationer i de meget sikre lande i perioder handler med negative renter. Det betyder paradoksalt
nok, at nogle investorer er villige til at betale disse stater for
at opbevare deres penge. Det afspejler en enorm usikkerhed,
hvor frygt for euro-kollaps og sammenbrud i den europæiske
banksektor får nogle investorer til at placere pengene dér,
hvor sikkerheden for at få dem tilbage er størst.
Den stigende interesse for Danmark og danske obliga
tioner har også medført en styrkelse af den danske krone
overfor euroen. Den danske nationalbank har en fastkurspolitik, hvor målet er at holde kursen på den danske krone i et
snævert interval overfor euroen. Derfor har nationalbanken i
en længere periode købt udenlandsk valuta og solgt danske
kroner som en modvægt mod den øgede interesse for danske kroner. Derfor er nationalbankens valutareserver steget
kraftigt til nu over 500 mia. kr. Samtidig har nationalbanken
i flere omgange sænket den danske rente, så den ligger et

>>

stykke under den tilsvarende europæiske rente.
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Danmark - afdækning mod euro-kollaps
Den store efterspørgsel efter danske kroner kommer både fra
danske og udenlandske investorer. Især danske pensionskasser har solgt ud af europæiske statsobligationer til fordel for
danske stats- og realkreditobligationer. Her spiller det ind, at
danske pensionskasser er forpligtet til at udbetale pensioner
til deres kunder i danske kroner. Et euro-kollaps, hvor flere
lande træder ud af euroen, kan medføre store tab på investeringer i europæiske statsobligationer, så derfor nedbringer
pensionskasserne deres valutakursrisiko ved at omlægge en
del af investeringerne til danske statsobligationer.
Udenlandske investorer har i tilsvarende stigende grad placeret deres penge i Danmark som en form for afdækning mod
opbrud af euroen. Det er svært at spå om, hvad der præcist
sker, hvis euroen bryder sammen. Der kan ske en delvis
opbrydning, hvor de stærkere nordeuropæiske lande som

et euro-kollaps vil sandsynligvis
medføre en styrkelse af
kronen mod euroen, da den
danske nationalbank vil lægge
den danske krone i kølvandet
af den stærkeste halvdel i
euro-samarbejdet

Tyskland, Holland, Luxembourg, Finland og evt. Frankrig,
Belgien og Østrig vil fortsætte i et valutasamarbejde uden de
sydeuropæiske lande. Eller der kan ske et totalt opbrud, hvor
alle lande går tilbage til deres egen valuta.
Uanset udfaldet vil den danske nationalbank højst sandsynligt forsøge at bibeholde fastkurspolitikken, hvor den danske krone er bundet op til enten en fælles nordeuropæisk
valuta eller en tysk D-mark. Alt andet lige vil et euro-kollaps
derfor medføre en styrkelse af kronen overfor euroen, da den
danske nationalbank vil lægge den danske krone i kølvandet
på den stærkeste halvdel i euro-samarbejdet. Lige nu ville

kan ende med at skulle låne penge direkte til de sydeuropæ-

investorerne sikkert foretrække at investere i tyske D-mark,

iske lande gennem eksempelvis den europæiske rednings-

men da det ikke er en mulighed, er den danske krone et

fond eller indirekte ved at stille garanti for noget af gælden.

godt alternativ.

Så selvom de stærke lande i eurozonen umiddelbart har
sunde balancer, så har de en latent risiko for en kraftig stig-

Danmark nyder gavn af at stå udenfor

ning af gælden i form af forpligtelser overfor de sydeuropæ-

Den nuværende europæiske gældskrise bunder i uholdbare

iske lande. Danmark står udenfor euroen, så vi risikerer ikke

offentlige balancer i flere sydeuropæiske lande, dels i form af

i samme omfang at få en stor regning, hvis Spanien og Ita-

høj gæld, dels store løbende underskud. Selvom det på pa-

lien skal have hjælp. I den sammenhæng profiterer Danmark

piret primært er de sydeuropæiske lande, der har høj gæld,

altså af at stå udenfor euro-samarbejdet.

så kan det hurtigt brede sig til de stærkere nordeuropæiske
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lande i eurozonen. De tyske og franske banker har nemlig en

Mange lande lever ikke op til kravene

stor eksponering mod statsobligationer fra både Spanien og

Danmark profiterer desuden af forholdsvis sunde offentlige

Italien. Samtidig har den europæiske centralbank enorme

balancer, når der sammenlignes med andre europæiske

tilgodehavender hos de spanske og italienske centralbanker.

lande. Figur 2 viser størrelsen af den offentlige gæld på

Det betyder, at Tyskland ikke har nogen interesse i, at euroen

vandrette akse og niveauet af det løbende underskud på den

bryder sammen, specielt ikke hvis lande som Italien og Spa-

lodrette akse – begge sat i forhold til landets bruttonational-

nien tvinges ud af eurosamarbejdet.

produkt. De nordiske lande har generelt styr på finanserne,

I så fald vil den europæiske centralbank stå tilbage med et

mens flere lande i eurozonen har store problemer med at

kæmpe tab på deres tilgodehavender hos de italienske og

leve op til vækst- og stabilitetspagtens krav om et underskud

spanske centralbanker. Dét tab vil blive fordelt til de reste-

på maksimalt 3% og en offentlig gæld på maksimalt 60%.

rende lande, og dér vil Tyskland få langt den største regning.

Derfor gennemfører flere lande nu store offentlige bespar

Derfor vil alle lande i euro-samarbejdet gå rigtig langt for at

elser for at nedbringe underskuddet til grænsen på 3%.

holde sammen på euroen. Det betyder, at de ”sunde” lande

Primært på grund af problemer i banksektoren har Spanien
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Danmark har styr på finanserne
Set i forhold til store lande som Frankrig og Tyskland ligger
Danmark også ganske fornuftigt. Samtidig har disse lande
som nævnt en potentiel risiko for at hænge på noget af regningen, hvis de svage lande i euro-samarbejdet bukker under. Målt på de underliggende forhold drager Danmark fordel
af at have godt styr på finanserne, og samtidig ved investorerne, at Danmark gennem de seneste 30 år har opbygget en
tradition for at føre en ansvarlig økonomisk politik uanset,
hvem der har magten.
En afledt effekt af den forholdsvis lave danske statsgæld
er, at nationalbankens behov for at udstede statsobligationer
til at finansiere gælden mindskes. Kombinationen af et lavt
udbud og øget købsinteresse har skabt en positiv spiral med
stigende obligationskurser og dermed lavere renter. Det
omvendte har været tilfældet i de sydeuropæiske lande, hvor
et stort udbud af obligationer – kombineret med lavere investorinteresse – har været medvirkende til højere renter.
Overordnet set har Danmark sunde balancer, der beret
tiger til status som ”sikker havn”. Kritikere mener, at der
modsat er en høj privat gældsætning i Danmark, men den
opvejes af en stor privat pensionsopsparing. Til gengæld er
der nogle risikoelementer omkring boligmarkedet og boligejernes store kærlighed for lån med afdragsfrihed og variabel
rente. Sidstnævnte har dog også været en stabiliserende
faktor de seneste år, hvor boligejerne har profiteret af de
været i søgelyset i de seneste måneder. Så selvom den

faldende renter.

offentlige gæld i Spanien ikke er alarmerende, er der allige-

Alt i alt er danske obligationer måske ikke det rene guld,

vel en latent risiko for yderligere stigning i gælden, hvis

men det er tæt på! Derfor vil danske obligationer blive

staten tvinges til at overtage dele af banksektoren. Samtidig

betragtet som et sikkert sted at investere, så længe politik

kæmper Spanien også med faldende boligpriser og høj

erne holder fast i en ansvarlig økonomisk politik.

arbejdsløshed, så landet er presset på flere fronter.
erik.bech@formuepleje.dk

2 OFFENTLIGE FINANSER
Budget underskud i procent af BNP 2011
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”Grådige Banker”
– også i fremtiden
Bankerne strammer gebyrskruen og sætter renten op til trods for,
at de samme banker låner næsten gratis i Nationalbanken.
Politikerne raser, men bankerne lader ufortrødent den almindelige
dansker betale regningen for fejlslagne strategier op til finanskrisen.
Det lyder skævt, alligevel er der ingen udsigt til ændringer
AF René Rømer, CFA, FormueforvaltER, Formuepleje

De seneste par år har der jævnligt været historier

gjort det både sværere og dyrere at være kunde.

om bankernes rovdrift på den helt almindelige

Konsekvensen er selvsagt en væsentlig mindre

dansker. For nogle er det blevet en udfordring

kreditgivning end tidligere, hvilket hæmmer den

overhovedet at blive kunde i en bank, for der er

økonomiske vækst, så derfor er det en udvikling,

skruet markant op for kravene til rådighedsbeløb

der rammer stort set alle lag i samfundet. Ban-

for potentielle boligkøbere og ikke mindst til kva-

kerne har altså strammet op. Ingen tvivl om det.

liteten af de projekter, specielt små og mellem-

Men om de gør det af nødvendighed eller fordi, de

store virksomheder skal have finansieret.

er grådige, vil altid være en subjektiv vurdering.

Overskrifter som ”Førstegangskøbere fryses ud

I stedet for at lege dommer overfor bankerne,

af boligmarkedet” og ”Banker straffer mindre virk-

mener vi, at det er langt vigtigere at forstå, hvor-

somheder” illustrer meget fint den almindelige

for bankernes strammere kreditpolitik er kommet

harme. At opstramningerne kommer i en periode,

for at blive.

hvor den danske stat – og dermed skatteyderne –
har støttet op om den finansielle sektor med bl.a.

Ikke kun Bankerne

bankpakke I, II, III, IV og V, gør kun forargelsen

Bankernes kreditpolitik er nemlig blot den mest

større. For formålet med statens hjælp til ban-

synlige del af en trend, der i øjeblikket tager fart

kerne er jo netop at gøre det muligt for bankerne

over hele kloden. Investorerne er skræmte og

at fortsætte med at låne ud til danskerne og de

efterspørger i højere og højere grad de sikre pro-

danske virksomheder.

dukter med et lavt afkast, frem for produkter med

Alt dette har helt naturligt gjort bankerne til en
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højere risici og større afkastmuligheder.

yndet skydeskive for politikere og interesseorgani-

Oversat til danske forhold er det bl.a. årsagen

sationer, der ønsker ændringer i bankernes måde

til, at renteforskellen på et boliglån hos realkredit

at drive forretning på. Bankernes svar har været, at

instituttet (det sikre) og hos banken (det usikre) er

kritikken er forfejlet og unuanceret. Men kritikerne

så stor, som den er. Se figur 2 på side 20.

har ret. Bankerne har strammet op. Det er blevet

Forskellen kunne selvfølgelig også ses som et

mere vanskeligt at være/blive kunde i en dansk

resultat af, at bankerne har skruet op for udlåns-

bank (jfr. tal fra Danmarks Nationalbank). Og ban-

renten, men den samme udvikling er at finde på

kerne har sat rentemarginalen i vejret, mens de

de internationale obligationsmarkeder, hvor for-

officielle renter er faldet. Se figur 1 på side 20.

skellen på de sikre obligationer og de mere usikre

De samme forhold gør sig gældende i hele den

har undergået en lignende udvikling. Se figur 3

vestlige verden. Mens centralbankerne har sat

på side 20. Resultatet af finanskrisen er altså, at

renten ned til næsten ingenting, har bankerne

investeringer med ”god” kredit har fået en lavere

>>
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rente, mens investering med ”dårlig” kredit har fået en højere

1 RENTEMARGINAL, ERHVERV

rente. Udviklingen ses i hele den vestlige verden, og det er
ikke tilfældigt. Det er nemlig de samme faktorer, der ligger

4.5%

til grund for udviklingen uanset geografi.

4,0%

Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed
Årsagen til, at investorerne søger sikkerhed, kan nemlig

3,5%

opdeles i tre kategorier, som er gældende for stort set
alle lande:

3,0%

1. Regulering:

2,5%

Fra 1980’erne og frem til finanskrisen blev der mindre og

2,0%
Jan-03

Maj-04

Sep-05

Jan-07

Maj-08

Sep-09

Jan-11

Kilde: Danmarks Nationalbank

mindre statslig regulering af den finansielle sektor. Set i bakspejlet er det tydeligt, at der også var for lidt regulering, hvilket har været stærkt medvirkende til mange af de bankkrak,
der har kostet skatteyderne dyrt kloden rundt.

2 BOLIGUDLÅN, RENTEBINDING OP TIL 1 ÅR

Siden finanskrisen er denne udvikling vendt. Politikernes
holdning er nu, at finansielle institutioner ikke igen skal

Banker

10%

Realkreditinstitutter

kunne bringe økonomierne i knæ gennem uforsigtige forretningsmodeller. Dette gælder overalt i verden, men specielt i

8%

Europa er holdningen udtalt.

6%

berne og pensionssektoren skal gøres mere sikre (for skat

Der lægges derfor op til, at bankerne, forsikringsselskateyderne/pensionsindskyderne). Midlet er at tvinge disse
enorme pengetanke til at investere med langt lavere risiko,

4%

end det hidtil har været tilfældet. Det er basalt set dét, den
nye bankregulering, Basel III, og forsikring- og pensionsregu-

2%

lering, Solvency II, går ud på.
Udformningen og implementeringen af noget så kom-

0%
Jan-03

Maj-04

Sep-05

Jan-07

Maj-08

Sep-09

Jan-11

plekst som den ovennævnte regulering er dog ikke noget, der
sker fra dag til dag. I skrivende stund ser det ud til, at

Kilde: Danmarks Nationalbank

opstramningerne først vil være fuldt indfaset mod slutningen
af dette årti.
3 RENTEFORSKEL MELLEM VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER
MED AAA 0G BAA RATING

2. ”Cover-my-ass:”

2,0%

I modsætning til årene før finanskrisen er den vestlige verden
1,6%

i øjeblikket præget af høj arbejdsløshed generelt, og det
gælder også inden for de sektorer, der lever af at videre for-

1,2%

midle penge (banker, kapitalfonde, finansafdelinger i større
virksomheder, investeringsrådgivere osv.).

0,8%

Det betyder helt naturligt, at de ansatte i de nævnte
sektorer bekymrer sig mere om ikke at påkalde sig negativ
opmærksomhed fra ledelsen, end de gjorde tidligere. Før

0,4%

finanskrisen handlede det modsat om at påkalde sig positiv
opmærksomhed, og det var forholdsvis risikofrit, for gik

0%
2003

2004

2005

2006

2007

Kilde: Moody’s, Bloomberg og Formuepleje
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2008

2009

2010

2011

2012

det galt, så var der rigeligt med job andre steder. Samme
udvikling gør sig gældende på virksomhedsniveau, hvor der i

a r t ik l er

øjeblikket er ekstrem hård kamp om kunderne/velhaverne,

den nuværende afhængighed af banklån, som europæiske

simpelt hen fordi der er færre af dem end tidligere.

virksomheder og forbrugere har. At det er muligt kan vi

Med de makroøkonomiske udsigter, der er i den vestlige

konkludere ved at skele til USA, hvor kun 20%. af al finan-

verden lige nu, er der ikke udsigt til, at denne adfærd hos

siering sker via banker, mens det tilsvarende tal for Europa er

både ansatte og kunder vil ændre sig inden for den nærme-

80%. Timingen er bare yderst uheldigt, så en tilnærmelse til

ste fremtid.

amerikanske tilstande vil derfor tage rigtigt mange år, hvis
ikke der ageres fra centralt hold af politikerne eller deres

3. ”Brændt-barn:”

embedsmænd.

Perioden fra 2008-2011 var hård for ved langt de fleste

den ”kreditklemme,” Europa befinder sig i netop nu. Der

investorer. Erfaringer fra sådanne perioder tidligere er, at

findes ”penge”, der kunne tage en højere risiko, end de gør i

frygten kun langsomt slipper sit tag i investorer, der har

dag, og hvor det måske endda ville være en god idé. Vi ser

været udsat for tab. Investorernes ageren fremadrettet vil

umiddelbart følgende muligheder:

For der er faktisk mulighed for at løsne en smule op for

derfor med stor sandsynlighed være præget af mindre lyst til
risikable investeringer end i perioden før finanskrisen.

HVIS det vurderes, at bankerne er i en sådan forfatning,
at de ikke driver normal, sund kreditpolitik over for det danske erhvervsliv, så vil det være oplagt at lade Nationalban-

Gennemgangen ovenfor afslører, at pengekasserne (bank,

ken låne penge direkte ud til specielt de mindre virksom

pension og forsikring) og dem, der formidler penge fra inve-

heder. I et sådan scenarie må det forventes, at større

storer til private eller virksomheder samt dem, der ejer pen-

virksomheder kan låne ved at udstede virksomhedsobliga

gene, med stor sandsynlighed vil påtage sig mindre risiko i

tioner, så indsatsen bør målrettes de mindre virksomheder.

de kommende år, end de gjorde før 2008.

Politikerne kan også løsne op for reglerne for ATP og de

Det har den konsekvens, at det i endnu højere grad er

danske pensionskasser, så de får bedre muligheder for at

vigtigt at være ”et godt papir”, hvis man har behov for finan-

involvere sig i flere initiativer som pensionskassen Pensams

siering. Specielt små virksomheder og virksomheder i usikre

samarbejde med BRFkredit (via Halkin ARP Capital) om

brancher vil opleve vanskeligheder med at få finansieret

boligfinansiering.

projekter. Allerede nu vælger mange virksomheder at polstre

Der kan også ændres på reglerne for almindelige private

sig med likviditet på bekostning af investeringer. Det gælder

pensionsopsparinger, så køb af mere risikofyldte investerin-

også for privatpersoner, hvor optagelse af lån uden pant

ger såsom unoterede aktier blev gjort nemmere.

og/eller egenkapital (f.eks. udbetaling til et hus) er blevet
vanskeligt.

I øjeblikket er der dog ikke tegn på, at nogle af ovennævnte tiltag er i støbeskeen, og det er bestemt heller ikke
tilfældet på internationalt plan.

Alternativer til bankerne
En sådan udvikling er selvsagt negativ for den økonomiske

Udviklingen set herfra

vækst, og politikerne har derfor skarp fokus på mulighederne

Vores konklusion er, at billig og lettilgængelig kreditgivning,

for at afbøde virkningerne af de øgede krav om sikkerhed hos

som vi så før finanskrisen, ikke vil komme tilbage. Forbru-

de tre ovennævnte grupper. Eksempelvis har de store danske

gere, boligkøbere og virksomheder skal vænne sig til, at

pensionskasser ofte været bragt i spil som mulige arvtagere

rentemarginalerne og kravene til soliditet vil forblive høje.

til bankerne inden for bestemte udlånssegmenter. Det har

Som investor skal man derfor være opmærksom på, at

blandt andet været omkring boligfinansiering og virksom-

”rejsen mod sikkerhed” endnu ikke er overstået. Der vil fort-

hedskredit, men endnu uden større succes, fordi pensions-

sat være en forhøjet efterspørgsel efter investeringer, der er

kasserne – jævnfør ovenstående gennemgang – også vil have

relativt sikre.

sikkerhed. De vil derfor kun kunne være med, hvis andre
tager størstedelen af risikoen.
Som verden ser ud lige nu. er det vanskeligt at pege på

Altså skal man positionere sig i store selskaber i stabile
sektorer og sørge for at have høj kreditværdighed på sine
obligationer. Finanskrisen er kun ovre for de udvalgte.

andre store pengekasser end de offentlige, der vil have mulighed for at påtage sig større mængder risiko. Udfordringen er
dog, at den politiske lyst – med begivenhederne i Sydeuropa
i mente - er til at overse lige nu. Det er derfor vores vurdering,
at det vil blive en meget langsommelig proces at udskifte

rene.roemer@formuepleje.dk
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Formuepleje styrker
aktieudvælgelsen
Et nyt samarbejde med CPH Capital betyder,
at aktieudvælgelsen i Formueplejeselskaberne
tilføres betydelige ressourcer uden meromkostninger
for investorerne

CPH Capitals aktieteam i samlet flok. Det er David Dalgas (i midten th.) og
Klaus Ingemann Nielsen (i midten tv.), der står i spidsen for det team, som fremover
skal komme med input til aktieudvælgelsen i Formueplejeselskaberne.
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af Jens Hansen, Pressechef, Formuepleje

Strategien for Formueplejeselskabernes aktieporteføljer er

”CPH Capital står stærkt med en professionel investerings-

uændret. Der er fortsat fokus på lav risiko og selskabernes

proces, og de kompetencer vil nu komme aktionærerne i

fundamentale evne til at tjene penge, dog er det fremover et

Formueplejeselskaberne til gode,” fortæller selskabernes

nyt team, som giver input til udvælgelsen af, hvilke aktier

direktør, Søren Astrup.

der skal indgå i Formueplejeselskabernes porteføljer.

I forbindelse med aftalen mellem CPH Capital og Formue-

”For mig at se betyder det endnu mere kvalitet til vores

pleje bliver Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab medejer

investorer, da det frigiver ressourcer i Formuepleje, så vores

af CPH Capital. Helt konkret stifter Formuepleje A/S, Fonds-

dygtige kapitalforvaltere nu kan koncentrere sig endnu mere

mæglerselskab og CPH Capitals hidtidige ejer, Saxo Bank,

om asset allocation, obligationsinvesteringer og fremmed

et nyt selskab, der skal drive fondsmæglervirksomhed. Når

finansieringen,” vurderer Formueplejeselskabernes direktør,

CPH Capital er blevet godkendt af Finanstilsynet, forventes

Søren Astrup.

det, at Niels B. Thuesen vil indtage posten som adm. direk-

Aftalen med CPH Capital er indgået af Formuepleje A/S,

tør for såvel CPH Capital som Formuepleje Holding A/S.

Fondsmæglerselskab, så der sker ingen ændringer i omkostningerne for aktionærerne i Formueplejeselskaberne. Tvært-

Uvildighed fortsat kernen

imod vil selskaberne profitere af, at der fremover står et

Selvom Saxo Bank og Formuepleje ejer CPH Capital ligeligt,

både større og mere erfarent team bag alle beslutninger i

så betyder det ikke, at hverken CPH Capital eller Formuepleje

investeringsprocessen.

skal handle gennem Saxo Bank. Faktisk har CPH Capital
aldrig handlet hverken aktier eller valuta gennem Saxo Bank.

Ny direktør fik ideen

På det område har CPH Capital og Formuepleje også fælles

Det er den nye direktør for Formuepleje Holding A/S, Niels

værdier, da alle handler sker med en uvildig tredjepart for at

B. Thuesen, der har stået fadder til samarbejdet. I sit tidli-

udelukke enhver diskussion om skjulte transaktionsomkost-

gere job som direktør for BankInvest-gruppen var han chef

ninger. Derfor har samarbejdet heller ikke mødt modstand i

for det team, der for godt to år siden forlod BankInvest og

Formueplejeselskabernes bestyrelser.

etablerede CPH Capital.

”Vi ser det som en styrkelse for selskabernes aktionærer,

”Formueplejes kunder vil få gavn af høj kvalitet i kapital-

da CPH Capital har bevist, at de kan tiltrække institutionelle

forvaltningen på aktier fra et team, der gennem 10 år har

investorer, som efterspørger et højt, risikojusteret afkast.

dokumenteret nogle af de stærkeste aktieresultater fra et

Samtidig er det min vurdering, at samarbejdet mellem

europæisk aktieteam. Derudover deler Formuepleje og CPH

Formuepleje og CPH Capital er en både robust og holdbar

Capital grundlæggende værdier om, at investeringer skal

løsning, som vil være til gavn for selskabernes aktionærer,”

foretages uafhængigt af handelsinteresser og være trans

siger Carsten With Thygesen, der er bestyrelsesformand for

parente og gennemskuelige for kunderne,” konstaterer Niels

blandt andet Formuepleje Safe.

B. Thuesen.

Alle handler med aktier på vegne af Formueplejeselska-

Formuepleje og CPH Capital bygger også på samme

berne vil også i fremtiden blive effektueret af Formuepleje

tilgang til aktieinvestering. Udgangspunktet er en dybde-

A/S, Fondsmæglerselskab på vegne af Formueplejeselska-

gående fundamental analyse af selskabets evne til at tjene

berne. I det daglige vil investorerne i Formueplejeselska-

penge sammenholdt med prisen på selskabet. Med andre

berne næppe komme til at opleve ændringerne. Administra-

ord er der immunitet overfor modefænomener og hurtige

tion, aktionærsekretariat og kommunikation vil fortsat være

investeringer.

forankret i Aarhus, og bestyrelserne i Formueplejeselska-

For under et år siden lancerede CPH Capital to investe-

berne fortsætter selvsagt uændrede.

ringsforeninger, der investerer i henholdsvis globale for-

”Planen er at integrere det bedste fra to verdener.

brugsaktier og globale aktier. Begge investeringsforeninger

Formueplejeselskaberne vil fortsat have benhård fokus på at

ligger i top i indeværende år sammenlignet med de øvrige

bevare og øge formuer. Vi holder fokus på lav risiko i alt,

danske investeringsforeninger, der investerer i aktier globalt.

hvad vi foretager os – og nu får vi styrket aktieudvælgelsen,”

Selvom perioden hos CPH Capital er kort, så har teamet

slutter Søren Astrup.

allerede bevist, at de kan matche de stærke resultater, som
de viste på deres tidligere arbejdsplads.

jens.hansen@formuepleje.dk
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Facebook på skafottet
Facebook’s entre på børsen har indtil videre kun budt på skuffede
investorer og givet anledning til foreløbig 40 sagsanlæg mod Facebook.
Både investeringsbankerne bag og Nasdaq-børsen står for skud. Men
hvad gik galt, og hvordan vurderer Formuepleje Facebook-aktien nu?

AF Jens Rygaard, formueforvalter, Formuepleje

Den nylige børsnotering af Facebook var længe
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væsentligste forklaring findes i, at langt største-

ventet blandt både investorer og investeringsban-

delen af nye brugere benytter Facebook fra

ker, og der nåede i ventetiden at blive bygget en

”mobile devices”, dvs. smart phones og tablets

betydelig hype op om selskabet. Der har i de sid-

mm. De mobile brugere har den svaghed, at de

ste par år inden børsnoteringen været handlet

ikke genererer nogen væsentlig omsætning, idet

mindre aktieposter i selskabet, hvilket har givet et

reklamer ikke kan vises på disse enheder.

fingerpeg om prisen. Alene inden for det seneste

Derudover er væksten i nye brugere primært

år var kursen steget med 100%, og samtidig var

at finde på nye vækstmarkeder, hvor indtjeningen

en af Facebook’s konkurrenter, LinkedIn, steget

pr. bruger ikke er særlig høj. Offentliggørelsen

med 100% umiddelbart efter børsintroduktionen.

af disse dokumenter fik efterfølgende bankerne

Facebook offentliggjorde imidlertid dokumen-

bag børsintroduktionen til at sænke deres ind

ter umiddelbart før børsintroduktionen, der viste

tjeningsforventninger, hvilket dog kun kom gan-

at omsætningen var faldet 6% fra 4. kvartal

ske få investorer for øre. Samtidig aflyste General

2011 til 1. kvartal 2012 (men dog stadig op

Motors en kampagne til 10 mio. dollar og med-

33% år til år). Dokumenterne viste imidler-

delte, at man indtil videre droppede samarbejdet

tid også, at antallet af brugere steg væsentligt

med Facebook med henvisning til, at annoncerin-

hur
tigere end omsætningen, hvilket vil sige, at

gen ikke kastede nok af sig. Ikke just det bedste

omsætningen målt pr. bruger er faldende. Den

skudsmål fra en af verdens største annoncører.

>>
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”Facebook har på kort tid opnået en dominerende position...
Hysteri presser prisen op

den første dag blev det tydeligt, at aktien blev forsøgt holdt

En børsintroduktion er lidt som at sælge ”elastik i meter-

over udbudskursen. De efterfølgende dage var aktien fortsat

mål”. Den ”rigtige pris” er den, som optimerer sælgernes for-

under pres, og den blev fortsat forsøgt støttet, men på lavere

tjeneste, men som samtidig efterlader så tilpas mange krum-

og lavere niveauer. Der har efterfølgende været rejst kritik

mer på bordet, at køberne af aktierne er tilfredse og ser en

af, at de samme banker, som forsøgte at støtte aktiekursen,

mulighed for en acceptabel gevinst.

samtidig formidlede lån til bl.a. hedge fonde, der ønskede

I praksis foregår det ved, at selskabet og bankerne holder

at låne aktierne med henblik på at short-sælge aktien (sælge

talrige præsentationer overfor potentielle købere, hvorved

aktien for at profitere på kursfald). Facebook aktien blev

man får en fornemmelse af interessen samt hvilken pris

på få dage den mest shortede aktie blandt de største

køberne i givet fald er villige til at betale. I Facebook’s til-

amerikanske aktier.

fælde blev der først fastsat et udbudsinterval på 28-35 dol-

Prisen på Facebook var ved børsintroduktionen på godt

lar pr. aktie. Det blev siden hævet til 35-38 dollar, for i sid-

100 mia. dollar. Det svarer i runde tal til den samlede værdi

ste ende at blive låst fast på 38 dollar. Samtidig blev antallet

af Novo Nordisk og A. P. Møller-Mærsk. Facebook havde i

af udbudte aktier sent i forløbet hævet med en fjerdedel,

2011 en omsætning på 3,7 mia. dollar og en nettoindtjening

hvilket burde indikere god efterspørgsel. Normalt vil investe-

på en mia. dollar. Det svarer til en Pris/Omsætning på 27,7

ringsbankerne bag en børsintroduktion gå efter at få udbud-

og Pris/Indtjening på 102. De tilsvarende tal for et selskab

det overtegnet flere gange med det formål at skabe en solid

som Google ligger i niveauet 5,5 og 21,6, mens Apple ligger

købsinteresse fra start. Hvis et udbud eksempelvis er over-

på 3,5 og 14,5. Prisen på Facebook svarer tilsvarende til en

tegnet tre gange, så betyder det, at køberne i gennemsnit

pris pr. bruger på 114 dollar. Det skal ses i lyset af, at hver

kun får en tredjedel af de aktier, som de har ønsket. Denne

bruger i 2011 genererede en gennemsnitlig omsætning på

proces bliver dog kompliceret og misvisende, hvis en køber,

fem dollar og en indtjening på en dollar. Hvorvidt prisen

der virkelig gerne vil have 1.000 aktier, vælger at afgive en

alligevel er fair, afhænger i sidste ende af de fremtidige ind-

ordre på køb af 3.000 aktier, der så i dette tilfælde reduce-

tjeningsudsigter, så dem har vi valgt at se nærmere på.

res til de 1.000 aktier, køberen i virkeligheden ønskede.
Der florerer historier om, at køberne i forbindelse med

Ikke alt der glimter er guld

børsnoteringen af Facebook blev kimet ned og fortalt, at

Der skal ikke herske tvivl om, at Facebook er en succeshisto-

udbuddet var overtegnet mange gange, hvilket sandsynligvis

rie, og det er svært at undgå at blive begejstret, når man ser

kan have fået flere købere til at øge deres ordrer udover

de vækstrater, selskabet har vist i sine første leveår. Men ét

det ønskede. Dette er ikke i sig selv noget problem, hvis

er historie, noget andet er fremtidsudsigterne, der som

blot aktien stiger, for så kan køberne bare sælge nogle af

nævnt er fundamentet for prisfastsættelse af en aktie. Sel-

aktierne, hvis de måtte have fået for mange. Det er imid-

skabet har på kun otte år skabt et socialt netværk, der i dag

lertid knap så sjovt, hvis aktien falder. For det indikerer,

tæller hele 900 mio. brugere. Det er på nuværende tids-

at børsintroduktionen dels ikke er gået som planlagt dels, at

punkt gratis at være bruger, og forretningsmodellen er derfor

køberne har fået tildelt flere aktier end ønsket. Alene dette

fortrinsvis at sælge reklamer målrettet den enkelte bruger,

kan forstærke en negativ spiral, idet den forventede købs

samt i mindre udstrækning services som f.eks. online spil.

interesse udebliver og måske ligefrem bliver afløst af ner-

Facebook indsamler og lagrer brugernes trafik på netværket,

vøse købere, der frygter yderligere fald. Noget tyder på, at

hvilket gør dem i stand til at sælge reklamer til annoncører,

bankerne ved børsintroduktionen af Facebook har overvurde-

som er målrettet den enkelte bruger. Umiddelbart en spæn-

ret interessen i forhold til både pris og antal aktier samt ikke

dende historie: høj historisk vækst i antal brugere, høje pro-

mindst glemt at efterlade krummer på bordet til køberne.

fitmarginer, samt en skalérbar forretningsmodel (kan øge
omsætning uden at omkostningerne følger med i samme
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Kaos før start

takt). Når man ser på de vækstrater, som Facebook har

Selve børsintroduktionen blev i sig selv kaotisk. Nasdaq-

udvist de senere år, så er det let at forstå, hvorfor mundvan-

børsen havde tekniske problemer, der udsatte debuten i en

det stod højt blandt både investeringsbanker og investorer,

halv time, hvilket angiveligt skulle have gjort investorerne

da muligheden bød sig for at få del i denne åbenlyse succes.

nervøse, ligesom flere aktører efterfølgende var i tvivl om,

Facebook har på kort tid opnået en dominerende position

hvorvidt deres købs- og salgsordrer nu var i markedet. Nor-

med få reelle konkurrenter inden for sociale netværk. Kon-

malt vil investeringsbankerne i forbindelse med en børsnote-

kurrenter som Twitter og Google+ anslås til sammenligning

ring støtte kursen, hvis det måtte være nødvendigt. Allerede

at have 140 mio. og knap 200 mio. brugere. Det hører dog
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...med få reelle konkurrenter inden for sociale netværk.”
med til historien, at Google som helhed havde en mia. unikke

Pris i forhold til Risiko

brugere i maj 2012. De mange brugere repræsenterer en

I Formuepleje er vi investorer og ikke aktieanalytikere. Vores

af de få indtrængningsbarrierer, vi kan identificere, idet nye

arbejdsopgave er derfor ikke at beregne et eksakt kursmål,

brugere med stor sandsynlighed vil vælge netop Facebook,

men i højere grad at vurdere om afkastpotentialet vurderes

fordi mange af deres bekendte i forvejen er på netværket.

attraktivt i forhold til risikoen. Den nuværende kurs tager i

Omvendt er der dybest set intet unikt ved teknologien, som

vores øjne udgangspunkt i et meget optimistisk scenario,

i bund og grund blot er en hjemmeside, der tillader brugere

mens den ikke levner megen plads til skuffelser. Lidt meta-

at netværke og udveksle billeder m.m. Den teknologiske

forisk kan man sige, at vi i Formuepleje bedre kan lide en vel-

udvikling fortsætter imidlertid ubønhørligt, så det vil være

smurt dieselmotor, der står distancen på den lange bane,

naivt at tro, at der ikke i fremtiden vil komme nye tekno-

end en hurtig Formel 1-motor, der er hurtig i et par timer,

logier eller konkurrenter, som vil true Facebook’s position.

men ikke klarer sig i det lange løb. Sagt på en anden måde
tror vi sagtens, at man kan tjene penge på Facebook, hvis

Tvivl om fremtiden

man evner at udnytte de store udsving der vil være over tid.

Der anslås i dag at være ca. to mia. internetbrugere globalt,

Men vi vurderer, at der kan foretages bedre og mere sikre

så Facebook har således allerede ca. 45% af alle internet-

investeringer andre steder, hvor prisen står langt bedre mål

brugere. Dette er dog en potentiel hæmsko for den frem

med den tilhørende usikkerhed.

tidige vækst, idet man allerede har fat i en stor del af de
brugere, der kan forventes at bruge Facebook. Facebook er
pt. forbudt i Kina (der findes en kinesisk pendant, der til
forveksling ligner Facebook), og væksten skal derfor komme

I skrivende stund handles Facebook til cirka 33 dollar,
efter at have været nede at vende under 26 dollar.
jens.rygaard@formuepleje.dk

fra andre vækstmarkeder, idet en stor del af den vestlige
verden allerede er penetreret.
”Display adds”, som er det Facebook sælger, regnes
typisk for at tilføre forholdsvis begrænset værdi til annon
cører, der derfor betaler en beskeden pris pr. visning eller
klik. De fleste bliver nok en anelse irriterede over talrige
reklamer, der popper op, når man besøger en hjemmeside.
Derudover er det ekstremt vanskeligt at måle effekten af
sådanne reklamers værdi i forhold til salg. Facebook vurderer selv, at de informationer, der indsamles om brugerne, gør
det mere effektivt at målrette annoncering overfor kunder.
At en stor annoncør som General Motors’ fravælger Facebook, styrker dog ikke troen på modellen. Det betyder som
minimum, at Facebook skal arbejde hårdt for at overbevise
potentielle annoncører om sine fortræffeligheder. En potentiel trussel mod den nuværende forretningsmodel er dog
også, at både USA og EU overvejer at indføre lovgivning, der
skal beskytte forbrugernes data og dermed forhindre internetmedier som Facebook, Google og LinkedIn i at opsamle
samt ikke mindst videregive forbrugernes data med
henblik på at tiltrække annoncører. Facebook kan dog
meget vel tænkes at ville udbrede sin forretnings
model til i højere grad at agere platform for tredjeparts udbydere af spil, betalingstransaktioner og services, ligesom brugerne måske over tid vil kunne
tilkøbe tillægsydelser udover deres basisadgang.
Man kan eksempelvis sagtens forestille sig, at en
stor industri som online kasinoer med fordel kan
benytte Facebook som platform.
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Stærke afkast
Formueplejeselskaberne har det seneste år leveret et resultat til
aktionærerne på den rigtige side af 1,5 mia kroner. Et ganske
tilfredsstillende resultat i en periode, hvor danske aktier gav et
afkast på under 5%, mens de globale aktier leverede lidt mere,
godt hjulpet af en dollarstigning på 14%.
af Søren Astrup, Direktør, Formueplejeselskaberne

Grundlaget for det stærke afkast blev skabt alle-

Et af Formueplejes kendetegn er, at vi godt tør

rede i foråret 2011. På det tidspunkt var langt de

stole på vores egne vurderinger, selvom de ikke

fleste strateger og markedsdeltagere helt over

altid er lige populære, når vi lancerer dem. Men

bevist om, at renterne og aktierne kun kunne gå

investering handler jo om at se fremad. Og hvis

en vej – nemlig op.

man altid venter med at gå ud på isen indtil ”hele”

af Søren Astrup, Direktør, formueforvaltning, Formuepleje

På det tidspunkt var Formueplejes investe-

byen står på skøjter, ja så kan det godt være, at

ringsteam noget mere pessimistisk end markedet

det stadig er perfekt skøjtevejr, men isens bære-

generelt. Vi var helt overbeviste om, at gælds

evne er til gengæld så som så.

krisen i Europa ville sætte dagsordenen i lang tid

Også i 1. halvår af 2012 er vi kommet godt fra

fremover. Derfor valgte vi i forsommeren 2011

start. Det skyldes, at vi har bevaret fokus på at

at gå imod strømmen ved at reducere aktie-

holde en lav risiko i alt, hvad vi foretager os. Når

vægten og øge andelen af obligationer. Det be-

vi har så lave renter, som det er tilfældet lige nu,

tød, at Formueplejeselskabernes aktionærer slap

så betyder det bl.a., at vi har valgt i en vis grad

for de alvorlige kursklø, som i efteråret 2011

at beskytte obligationsporteføljerne mod kurstab,

ramte aktieinvestorer verden over. Beslutningen

når renterne begynder at stige. Vores vurdering er,

var dog på ingen måde nem. Først efter flere

at det ser ud som om, at potentialet i aktiemarke-

ugers arbejde, med grundige og gennemarbej-

det er intakt. Derfor kan det absolut ikke afvises,

dede analyser, samt tilbundsgående risikovurde-

at vi vil øge vores aktieandel - på bekostning af

ring af en lang række mulige scenarier, var vi ikke

obligationerne – i løbet af det næste års tid.

længere i tvivl.

fylde meget og i øjeblikket er der stor usikkerhed

løber på en kold vinterdag med solskin. Efter lang

om den globale vækst. Læg dertil et amerikanske

tid med frost, ser det bare ser ud til at være per-

præsidentvalg, samt en lang række andre risiko-

fekt skøjtevejr. Man sprudler af lyst til at gå ud på

faktorer som vil dukke op resten af året, så kender

isen, men problemet er, at så længe der ikke er

De i store træk baggrunden for Formueplejes

andre på isen, så vil man altid tvivle på om den

holdning lige: Der er muligheder i markedet, men

kan bære. I en sådan situation gælder det om at

risikoen skal holdes lav.  

stole på sine egne målinger og vurderinger af ”om
isen kan bære.”
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Omvendt tror vi, at gældskrisen i EU fortsat vil

Billedligt talt havde vi det lidt, som en skøjte-

soeren.astrup@formuepleje.dk
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Formuepleje Safe – kursudvikling 2011/2012
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Opdateret pr. 30. juni 2012. Kursudviklingen er målt på indre værdi, senest opgjort til 184,2.
Aktieindekset er MSCI World inkl. udbytte målt i DKK, som er indekseret.
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Renteskolen

AF René Rømer, CFA, FormueforvaltER, Formuepleje

Alle obligationsmarkeder præges af få
dominerende spillere. Det er i høj grad deres
handlinger, der bestemmer udbuddet og
efterspørgslen og dermed priserne.
Derfor sætter vi i dette afsnit af Renteskolen
fokus på, hvad der styrer de største aktører,
og hvordan man som investor skal forholde
sig til det

lektion 5: ”Find ud af, hvad de største aktører
i markedet vil gøre – og gør det samme før dem”
Sådan lød ordene til en investorkonference, jeg deltog i
for en del år siden. Ordene i sig selv er selvindlysende,
grænsende til det banale. For selvfølgelig vil det være en

1

DANSKE STATS- OG REALKREDITOBLIGATIONSMARKED

god ide at købe i dag, vente på, at prisen presses op af
efterspørgslen fra andre investorer, for derefter at sælge
til en højere pris.
Problemet på de fleste markeder er bare, at investorerne ikke nødvendigvis gør det samme, for de er ikke

Andre
finansielle
formidlere
Pengeinstitutter
m.m.

ens. De fleste investorer køber og sælger ud fra de økonomiske nøgletal, tekniske indikatorer og forventninger

Øvrige

m.m., der vurderes mest vigtige. Eftersom vurderingerne
i høj grad er subjektive, vil investorerne ofte vurdere
verdenssituationen vidt forskelligt og derfor også agere
forskelligt på markederne.

Udland

Forsikringer
& Pension

Når denne udgave af Renteskolen så alligevel åbnes
med det banale citat, så skyldes det, at det faktisk
passer på store dele af obligationsmarkederne. Her er
aktørerne i høj grad ens, og de handler ofte ud fra fælles
forudsætninger, hvorfor det faktisk giver mening at
dedikere en del af sin tid på at finde ud af, hvordan ”de
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største aktører” på obligationsmarkederne vil agere. Over-

Motivet

skrifter som ”Pensionsaftale sender boligrenter op” og ”Flex-

Ejerskabet af danske obligationer er altså koncentreret på

rente presset af internationale krav” viser, at det er andet og

nogle få investortyper. For at forstå dynamikken på de dan-

mere end makroøkonomi og nationalbankerne, der har ind-

ske obligationsmarkeder er det dog nødvendigt at forstå

flydelse på renteniveauet. Hvorfor det forholder sig sådan,

motivet bag aktørernes tilvalg af danske obligationer. Altså,

kan ses på figur 1, der viser de aktuelle ejerandele af det

hvorfor synes visse (danske) investorgrupper, at danske obli-

danske obligationsmarked, fordelt på sektorer.

gationer er de mest attraktive, når nu der findes et hav af for-

Figur 1 viser, at det danske obligationsmarked i høj grad

skellige obligationer på verdensmarkedet? Svaret er – over-

er domineret af de danske banker og den danske forsikrings-

raskende nok – ikke, at danske obligationer giver et højt

og pensionssektor. Tilsammen ejer de mere end halvdelen af

afkast set i forhold til den lave risiko. Svaret skal i stedet

alle danske stats- og realkreditobligationer. Med en godt

ofte findes i den måde, hvorpå investorerne bliver reguleret,

slidt floskel kan man sige, at disse to sektorer har en stør-

for her er afkastet nemlig ikke eneste vigtige parameter.

relse i forhold til markedet der gør, at når en af sektorerne

Det gælder især de danske pensionskasser og de danske

nyser, så bliver resten af markedet forkølet. Med andre ord

pengeinstitutter.

vil faktorer, der påvirker disse investortyper generelt, være
noget, almindelige investorer også skal være yderst opmærk-

Pensionskasser

somme på. Dette er dog ikke særegent for det danske obliga

Pensionssektoren udfylder en helt unik rolle i det danske

tionsmarked. Som oftest vil få aktører eller aktørgrupper ud-

samfund. Sektorens traditionelle opgave og berettigelse har

gøre større dele af et givet obligationsmarked. Det mest

været at påtage sig de risici, som almindelige borgere ikke

kendte eksempel er nok markedet for amerikanske statsobli-

kan/ønsker at bære selv. Det gælder primært risikoen for at

gationer, hvor den amerikanske centralbank og Kina ejer hen-

borgerens pensionsmidler ikke opnår en fornuftig forrentning

holdsvis 14% og 12% af alle obligationer.

(det samme gør sig gældende for de almindelige forsikrings-

Formue 3. kvartal 2012

>>

33

Renteskolen

r en t e sko l en

selskaber, der lever af at påtage sig risikoen for

næste 30 år, så kan pensionskassen købe 30-årige

eksempelvis husbrande og bilulykker). De fleste

risikofrie obligationer (i Danmark defineres det i høj

mennesker gør sig på et tidspunkt tanker om, hvilken

grad som danske stats- og realkreditobligationer) i

levestandard de ønsker i alderdommen. De vælger

mængder, der modsvarer garantien. Hermed vil pen-

derfor at sætte et vist beløb til side hver måned for

sionsindskyderen være sikret afkastet, men også

at sikre denne levestandard. Via pensionskassernes

være sikker på kun at få afkastet. Sådan fungerer en

afkastgarantier kender borgerne minimumsafkastet

pensionskasse naturligvis ikke. En andel af indskud-

på deres pensionsopsparing, hvorved én af de to store

dene placeres i mere risikable aktiver (f.eks. aktier) i

risici, som en pensionsindskyder står over for, er væk.

forhåbningen om et højere afkast. Når pensions

(Den anden er risikoen for at leve for længe. Altså at

kassen kan få lov til det, så kræver det, at den selv

man når at bruge alle sine penge, før man dør.)

stiller kapital til sikkerhed for garantierne, således at

Gennem afkastgarantier – men ikke via markeds-

pensionskassen har evnen til at købe flere risikofrie

renteprodukter – leverer pensionskasserne altså en

obligationer, end det er nødvendigt for at være sikker

ydelse til langt de fleste danskere, som er af enorm

på at kunne overholde sine forpligtelser.

betydning for både den enkelte pensionsindskyder,

Den kapital, som pensionskasserne selv indskyder,

der jo har placeret ansvaret for sin økonomiske sik-

kan altså også investeres i f.eks. aktier sammen med

kerhed i alderdommen i pensionskassens hænder, og

en del af pensionsindskydernes penge. Dog har ind-

for staten, hvis interesse ligger i borgernes velfærd og

skyderne den sikkerhed, at skulle investeringerne gå

sikkerhed.

skævt eller renterne falde (ved en garanti på 2% og

Det er derfor naturligt, at staten går ind og sikrer

et renteniveau på 10% skal der ikke købes mange

sig, at pensionskasserne lever op til de løfter, de nu

obligationer. Det skal der til gengæld, hvis renten

engang har afgivet. Altså en form for forbruger

hedder 1%), således at der kun er penge nok til at

beskyttelse, der også er i statens egen interesse. Den

købe den mængde risikofrie obligationer, der sikrer

måde, staten gør det på, er ved hjælp af det regelsæt,

garantien, så skal pensionskassen gøre dette. Tilpas-

der regulerer pensionskassernes investeringer.

ningen sker selvfølgelig løbende, så man ikke risikerer pludselig at have for lidt kapital, hvis markederne

34

Regulering gjort simpel

bevæger sig meget på kort tid. I praksis taler man i

Den byggesten, der ligger til grund for reguleringen

denne forbindelse om ”trafiklys”, hvor en pensions-

af pensionssektoren, tilsiger, at såfremt en pensions-

kasse i ”rødt lys” har overskredet sine risikorammer.

kasse har garanteret et vist afkast over f.eks. de

En vigtig pointe er her, at pensionskassernes risiko og
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afkast altså skal måles og vurderes på baggrund af både

flexobli
gationer som sikre og likvide, hvorfor tiltag rettet

aktiverne (f.eks. aktier og obligationer) og passiverne (for-

mod pengeinstitutterne vil have større effekt på flexobliga

pligtelser). De massive rentefald i 2011-12 har f.eks. givet

tionerne end tiltag rettet mod pensionskasserne.

store kursgevinster på obligationsbeholdningerne, men det
har samtidig betydet, at der nu skal købes endnu flere obligationer for at være sikker på at overholde forpligtelserne

2

DANSKE FLEXOBLIGATIONSMARKED

(fordi renterne nu er lavere). Den tidligere nævnte overskrift
”Pensionsaftale sender boligrenter op” giver et meget aktu-

Andre
finansielle
formidlere

elt eksempel. De massive rentefald havde i juni 2012 presset pensionskasserne til at købe rigtig mange obligationer,
hvilket fik renterne til at falde yderligere, hvilket igen tvang
pensionskasserne til at købe endnu flere obligationer osv.

Øvrige

Pengeinstitutter
m.m.

Det blev en ”ond spiral”, som skulle brydes, var konklu
sionen. Måden man gjorde det på var, at man med et kunstgreb hævede niveauet på ”den risikofrie” rente, så pensions

Udland

kasserne pludselig havde købt for mange obligationer. Dem

Forsikringer
& Pension

kunne de nu sælge igen, hvilket fik renten til at stige. Prisen
for kunstgrebet er, at det nu er en smule mindre sikkert, at
pensionsindskyderne får dét, de er blevet lovet.
Pengeinstitutter

Kilde: Danmarks Nationalbank, Formuepleje

Også pengeinstitutterne bliver reguleret af staten. Faktisk i
en sådan grad, at en total gennemgang ganske enkelt er
umulig for bankernes vedkommende her. Årsagen burde stå

Som ved pensionskasserne skal pengeinstitutternes investe-

lysende klar efter de senere års begivenheder, hvor først

ringsbeslutninger altså ses som et sammenspil mellem

enkelte bankkrak (f.eks. Lehmann Brothers) fik uroen på

aktiverne og passiverne. Og det var netop dét, der var bag-

finansmarkederne til at eksplodere, hvorefter hele lande

grunden for den anden overskrift i indledningen: ”Flexrente

måtte modtage redningspakker på grund af en skrantende

presset af internationale krav”. Som Figur 2 altså viste, så

banksektor (f.eks. Irland og Spanien). Reguleringen af pen-

ynder pengeinstitutterne at opfylde de krav, Finanstilsynet

geinstitutterne handler altså i høj grad om beskyttelse af

stiller omkring likviditeten og sikkerheden af aktiverne, ved

økonomien og skatteyderne generelt.

at købe danske flexobligationer, men det er ikke sikkert, at

Den del af reguleringen, der er mest relevant i denne

de får lov til at blive ved med det i lige så høj grad som nu.

sammenhæng, vedrører den måde, som en bank typisk bli-

De europæiske pengeinstitutter skal nemlig fremover regule-

ver drevet på. En traditionel bank er nemlig kendetegnet

res efter fælles regler. Regler hvor danske flexobligationer

ved at have bundet sine aktiver i en lang periode, mens bin-

muligvis ikke vil blive betragtet som likvide i samme grad,

dingen på bankens passiver er bundet i kort tid. Et godt

som det danske finanstilsyn gør. Med de mængder flexobli-

eksempel er banken, der yder et femårigt billån (aktivet) og

gationer, pengeinstitutterne ligger med, så siger det sig selv,

finansierer det via indlån fra almindelige indskydere, der kan

at et muligt udsalg vil kunne presse flexrenten op.

hæve pengene i morgen (passivet). Normalt en god forretning, da renten på billånet oftest er højere end renten på

Kend din fjende

indskuddene. Ud over risikoen for, at billånet ikke bliver

På forskellige delobligationsmarkeder vil der være forskellige

betalt tilbage, så tager banken i dette tilfælde endnu en

dominerende deltagere, hvorfor gennemgangen ovenfor ikke

risiko. For hvis indskyderne ønsker at hæve deres indskud in-

nødvendigvis er tilstrækkelig. Eksempelvis er der inden for

den lånets udløb, så har banken jo ikke længere pengene,

de senere år dukket endnu en stor investortype op, som ikke

med mindre andre indskydere står parat med penge til ban-

er drevet af afkast, nemlig centralbankerne.

ken. Det var præcist denne forskel i bindingen på aktiver og

Formålet med denne udgave af renteskolen er alene at

passiver, der var med til at nedlægge Lehmann Brothers og

gøre opmærksom på, at det på obligationsmarkederne er

senest har tvunget Den Europæiske Centralbank til at stille

vigtigt at kende sine medinvestorer, hvilket i Danmark pri-

ubegrænset likviditet til rådighed for de europæiske banker.

mært er pengeinstitutterne, der køber korte obligationer og

Den måde, reguleringen forsøger at afhjælpe denne risiko

pensionssektoren, der køber lange obligationer. For kan man

på, er ved at tvinge bankerne til at have en del af sine akti-

”finde ud af hvad de største aktører i markedet vil gøre – og

ver i sikre og likvide obligationer. Bemærk, at det gælder

gør det samme før dem”, så er man kommet godt fra start.

sikre og likvide obligationer! Det forventede afkast har altså
hverken første eller anden prioritet i denne forbindelse. Som
figur 2 tydeligt viser, så betragter pengeinstitutterne danske

rene.roemer@formuepleje.dk
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Centralbankerne
starter seddelpressen
Den europæiske gældskrise sætter fortsat dagsordenen på de finansielle
markeder, og har medvirket til faldende global vækst. Derfor er der behov
for yderligere stimulanser, og med manglende handling fra politikerne,
bliver centralbankerne igen redningsplanke
af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje

Det seneste kvartal er gældskrisen i Euroland igen blusset op

Euroland virker uundgåelig, hvilket har haft en afsmittende

efter et græsk parlamentsvalg med kraftig fremgang til de

effekt på den globale økonomi, hvor væksten er gået ned i

euroskeptiske partier, hvilket har øget risikoen for en græsk

tempo. EU-topmødet i slutningen af juni måned gav dog lidt

exit fra eurozonen. Samtidig har den spanske stat søgt om

mere optimisme, så set over hele kvartalet er aktiemarke-

lån hos den europæiske redningsfond på 100 mia. euro for

derne lidt nede og obligationsmarkederne lidt oppe. Samlet

at styrke kapitalen i de spanske banker. Derudover har de

set har afkastene i Formueplejeselskaberne været svagt

økonomiske nøgletal vist svagheder, så en ny recession i

negative i 2. kvartal, med undtagelse af det rent obligationsbaserede Formuepleje Fokus. Set over det seneste år ligger

1

afkastene i alle Formueplejeselskaber fortsat på et meget

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

højt niveau, og samtidig har risikoen i selskaberne været lav.

Seneste kvartal

Optimum

Politikerne køber tid
Den europæiske gældskrise har nu over to år på bagen, og

Pareto

krisen er løbende eskaleret i omfang. De europæiske politi-

Safe

kere har forsøgt at dæmme op for krisen adskillige gange,

Epikur

men de har som hovedregel reageret alt for sent, og i util-

Penta

strækkeligt omfang. Politikerne forsøger at købe tid med
flere hensigtserklæringer. På det seneste EU-topmøde, blev

Merkur

der lavet tiltag til etablering af et fælles europæisk finanstil-

LimiTTellus

syn, hvilket er første skridt i retning mod en bankunion. Der

Globus

er dog mange sten, der skal ryddes af vejen, inden der er
spændt et sikkerhedsnet ud under bankerne. Samtidig er der

Fokus

åbnet for, at den europæiske redningsfond (ESM) både kan
hjælpe bankerne med kapital og købe statsobligationer, dog

Globale
aktier DKK

ikke uden visse betingelser og krav. Desværre er midlerne i

Danske
realkreditobl.
-5%

ESM begrænsede, så hvis det skal have en mærkbar effekt
0%

Kilde: Formuepleje og Bloomberg
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på statsrenterne, er der behov for, at ESM skal have flere
penge, og her er Tyskland den store bidragsyder.
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Tyske skatteydere vil ikke betale

Behov for yderligere stimulans

Her opstår den store interessekonflikt, for gældsplagede

Statsrenterne i Italien og Spanien er på så høje niveauer, at

lande med Italien og Spanien i spidsen vil have så mange

kombinationen af høje renteudgifter og lav vækst er ved

penge som muligt fra de stærke lande, mens de nordeuro-

at kvæle økonomierne. Samtidig har gældskrisen i Euroland

pæiske lande med Tyskland i front stiller markante krav om

også haft afsmittende effekt på den globale økonomi, hvor

bedre økonomisk styring i de sydeuropæiske lande, før de vil

der er tegn på aftagende global vækst. Derved er der sti-

åbne yderligere for pengekassen. De tyske skatteydere vil

gende behov for stimulanser til økonomierne, men med krav

ikke betale for de sydeuropæiske landes sløseri, og med et

om yderligere finanspolitisk opstramning i de fleste lande i

forbundsvalg i Tyskland i 2013 er der ingen tvivl om, at den

Euroland, og med et amerikanske præsidentvalg i november

tyske kansler Merkel skal sidde hårdt på pengekassen, hvis

kombineret med en høj gæld i USA, er der ikke udsigt til

hun vil gøre sig håb om genvalg. Hun udtalte fornylig: ”Jeg

lempelser i finanspolitikken i den vestlige verden. Derfor må

kan ikke se en kollektivisering af gælden, så længe jeg

centralbankerne optræde som redningskrans – igen.

lever”. Derfor kan det have lange udsigter, før Tyskland vil
dække for de andre landes gæld.

Stimuli medfører stigende risikoappetit

Omvendt er der så store krav til reformer og besparelser i

Med allerede historisk lave renter må centralbankerne nu

de sydeuropæiske lande, at utilfredsheden ulmer kraftigt

kigge dybt i værktøjskassen efter andre redskaber. Derfor vil

blandt befolkningerne i disse lande, og det er et problem for

de højst sandsynligt være tvunget til at pumpe yderligere

politikerne, hvis de vil gøre sig forhåbninger om genvalg.

penge ud i systemet, enten gennem opkøb af obligationer

Så på den korte bane er demokratiet en hindring for politi-

eller længerevarende udlån til bankerne. Den slags lempel-

kerne i Euroland, i forhold til at gøre noget markant ved

ser i pengepolitikken har historisk medført stigende risiko

gældskrisen, som kan berolige de finansielle markeder.

appetit på de finansielle markeder, jf. figur 2. De mange
penge i omløb skal placeres, og med allerede korte lave ren-

2

ter i de sikre lande, vil investorerne tage lidt mere risiko for

UDVIKLING I GLOBALT AKTIEINDEKS
1

4000
QE2

QE1

3500

i vandet. Pengepolitiske lempelser i Euroland vil samtidig

LTRO

svække euroen overfor blandt andet dollaren. Samtidig vil
korte danske obligationer profitere af, at nogle af pengene

3000

skal placeres i sikre papirer med en kort horisont.

2500

Så yderligere pengepolitiske lempelser fra især den europæiske centralbank vil være positivt for Formueplejesel

2000

skaberne, da det højst sandsynligt vil være understøttende

1500
1000
2008

at opnå et lidt højere afkast, hvilket vil sprede sig som ringe

for aktiemarkedet, dollaren vil stige i kurs og samtidig kan
2009

2010

2011

QE1: Første periode med opkøb fra den amerikanske centralbank både
af amerikanske stats- og realkreditobligationer.
QE2: Anden periode med opkøb fra den amerikanske centralbank af
amerikanske statsobligationer.
LTRO: 3 årige udlån fra den europæiske centralbank til europæiske banker.

0
2012

obligationsbeholdningen også levere et fornuftigt afkast, da
rentefølsomheden ligger i obligationer med kort restløbetid.
erik.bech@formuepleje.dk
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Obligationer og Valuta
I andet kvartal har opblussen af gældskrisen haft stor betyd-

at vi stiller meget sikre danske realkreditobligationer til sik-

ning for rente- og valutamarkederne. Stigende frygt for en

kerhed. Samtidig er der ekstraordinært opstået en mulighed

græsk exit fra eurozonen fik investorerne til at søge beskyt-

for at nedbringe finansieringsrenten. Denne mulighed er

telse mod et sammenbrud af euroen. Her bliver Danmark

opstået, fordi udenlandske investorer spekulerer i et euro-

betragtet som sikker havn, jf. artiklen andetsteds i dette ma-

kollaps og derfor indgår aftale om at sælge euro mod danske

gasin. Denne øgede appetit på danske aktiver har medført

kroner (EUR/DKK) på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Denne

styrkelse af den danske krone i forhold til euroen, og derfor

store interesse har medført et historisk højt fradrag i EUR/

har den danske nationalbank forsøgt at svække kronen, dels

DKK kursen på 6 måneders horisont, jf. nedenstående figur.

ved at købe udenlandsk valuta og sælge danske kroner, dels

Denne ekstraordinære situation kan flere af Formuepleje

gennem isolerede rentenedsættelser af den officielle danske

selskaberne udnytte i forbindelse med lånefinansieringen

rente. Den øgede interesse for Danmark har derfor ført til

ved at låne i euro og samtidig købe EUR/DKK på 6 måneders

generelt lavere danske renter, men selvom renteniveauet er

horisont, hvilket svarer til, at valutarisikoen elimineres, hvor-

historisk lavt, er der fortsat interessante muligheder for obli-

ved lånet reelt er i danske kroner. Med et fradrag i EUR/DKK

gationsinvestorer.

kursen svarer det til en rentebesparelse på 0,45-0,50%-point,

I nedenstående figur er vist det forventede afkast på obli-

som vi har låst fast i de næste 6 måneder. Denne manøvre

gationsbeholdningen i Formuepleje Safe på 12 måneders

betyder, at de fleste lånefinansierede Formueplejeselskaber

sigt, inklusiv gearing og efter låneomkostninger. Det frem-

aktuelt låner til negative renter før marginal til bankerne.

går, at afkastet vil være på knap 4%, såfremt renterne er

Inklusiv lånemarginal ligger lånerenterne i gennemsnit

uforandret eller svagt stigende i løbet af det kommende år.

i alle Formueplejeselskaber på under 0,15%, hvilket er histo-

Det er vores forventning, at de korte renter vil blive liggende

risk lavt.

på et lavt niveau, da der er masser af penge i omløb hos

Så selvom renten på obligationerne er kommet langt

bankerne, mens der er større risiko for stigende lange renter.

ned, så er det altså stadig interessant at lave lånefinansieret

I så fald vil obligationsafkastet på 12 måneders sigt nærme

køb af realkreditobligationer, da lånerenten også er faldet

sig 5%. Det skyldes, at vi har en markant overvægt i korte

markant. I Formueplejeselskaberne er obligations- og valuta-

obligationer, og samtidig har afdækket os mod stigende

delen samtidig drejet i retning mod meget lav risiko. Rente-

lange renter. I tilgift er investeringen i obligationerne præget

følsomheden på obligationer er lav og koncentreret i obli

af stor sikkerhed, da vi udelukkende investerer i meget

gationer med kort løbetid, og samtidig er der ingen valuta

sikre danske realkreditobligationer med den allerhøjeste

risiko på lånefinansieringen, der er optaget i danske kroner.

kreditværdighed.

Derfor bidrager obligationerne løbende med et stabilt afkast,

På lånesiden profiterer de lånefinansierede Formuepleje-

i form af renteforskellen mellem realkreditrenterne og de

selskaber i høj grad af de historisk lave renter. Det skyldes,

lave finansieringsrenter.

12 MDR. OBLIGATIONSAFKAST FORMUEPLEJE SAFE

RENTEBESPARELSE PÅ 6 MDR. EUR/DKK TERMIN

Procent
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Obligationer

Valuta

FORDELING AF OBLIGATIONER PÅ KATEGORIER

EKSPONERING I.F.T. EGENKAPITAL

6%-realer; 4%

40%

Mellemlange flexer;
27%
30%

20%

CF’er; 2%
10%

5%-realer: 36%
4%-realer; 31%

0%
CHF

AFKAST FORMUEPLEJES OBLIGATIONSPORTEFØLJE
sammenholdt med Nordeas obligationsindeks
115
113

EUR

GBP

JPY

valutaeksponering.

Formueplejes obl. portefølje
Nordea obl. indeks 2,5

LÅNERENTE

111

0,4%
EUR

109
107

0,3%

105

DKK

USD

103
0,2%

101
99
Jan. 10

USD

Ovenstående figur viser Formueplejes samlede investeringsmandats

JPY
Juli 10

Jan. 11

Juli 11

Jan. 12

Juli 12

0,1%

Kilde: Nordea
CHF

Indekseret værdier, 1.januar 2010 = 100. Som sammenligningsgrundlag er
anvendt Nordeas obligationsindeks med rentefølsomhed på 2,5. Rentefølsomheden i Formueplejeselskaberne har ligget mellem 0,4 og 1,5 i 2.kvartal 2012.

0,0%

0%

2%

4%

			

10%

12%

14%

bankernes rentemarginal. Risikoen er beregnet på baggrund af historiske data

Formuepleje

Konveksitet

8%

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

Nøgletal pr. 30.06.2012

Rentefølsomhed

6%

Risiko (std. afv.)

Nordea indeks
Rentefølsomh. 2,5

1,16

2,50

-1,57

-1,78

Rentefølsomhed er udtryk for, hvor meget kursen vil ændre sig ved en renteændring på 1%-point, og er samtidig et udtryk for, hvornår man i gennemsnit kan
forvente at få det investerede beløb tilbage. Konveksitet er et udtryk for, hvor
meget rentefølsomheden ændrer sig ved en renteændring.

Forventninger kommende 12 mdr. 		

og er ikke nødvendigvis udtryk for risikoen fremadrettet.

Valutaprognose
Spot

6 mdr. frem

EUR

7,43

7,44

12 mdr. frem
7,45

CHF

6,19

6,15

6,15

USD

5,90

6,00

6,10

GBP

9,25

9,30

9,35

JPY*

7,41

7,25

7,10

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

30/06/12

12 mdr. frem

2-årig statsrente DKK

0,01%

0,25%

10-årig statsrente DKK

1,44%

2,00%

2-årig swaprente DKK

0,75%

1,00%

10-årig swaprente DKK

2,00%

2,50%

EUR – euro; CHF - schweizerfranc; USD - amerikansk dollar; GBP – britisk
pund; JPY – japansk yen					
		

Swap-rente er en interbank-rente, og derved er et udtryk for en kreditrente, da
der er større risiko på banker i forhold til staten. Derfor bruges swap-renter
typisk som udgangspunkt ved vurdering af prisfastsættelsen af danske realkreditobligationer. 						
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Aktier
Mandag den 9. juli startede den amerikanske regnskabs

Siden maj måned har indtjeningsforventningerne i USA

sæson officielt med aluminiumsproducenten Alcoa. Frem til

– både til kvartalet og til helåret - været under pres. De sene-

midten af august vil de amerikanske, europæiske og danske

ste opgørelser viser, at der er væsentlig flere selskaber end

selskaber sætte dagsordenen, når de rapporterer, hvordan

normalt, som har været ude at nedjustere forventningerne

det er gået i 2. kvartal, samt ikke mindst hvordan de ser

her før vi får regnskabstallene for 2. kvartal. Samtidig er der

verden i de kommende kvartaler.

færre selskaber end normalt, der har været ude og opjustere

Det seneste kvartal har været af præget af mindre

forventningerne. Faktoren mellem negative justeringer i for-

udsving, dog med en pil til nedsiden. Set på regionsbasis har

hold til positive lå i starten af juli på omkring 3, hvor det

gældskrisen i Sydeuropa sat sit tydelige præg på de europæ-

historiske gennemsnit har lagt på 1,25. På sektorbasis har

iske indeks. Det tyske Dax indeks er faldet med op mod 8%

de største revisioner været inden for Energi og Materialer,

i 2. kvartal, mens det amerikanske S&P 500 indeks er ste-

der har været påvirket negativt af faldende priser som følge

get med 2,4% målt i danske kroner, hjulpet af en stærkere

af en forventning om vækstopbremsning i både Kina og USA.

dollar. Det danske marked er steget knap 1% – en stigning

Samlet set venter markedet en indtjeningsvækst på omkring

der er båret af en pæn udvikling i specielt Coloplast og Novo

5% sammenlignet med 2. kvartal 2011. Forventningen er

Nordisk.

trukket af Finans, Industri og IT, mens Energi og Materialer

På globalt plan har der klart været en bias mod de defen-

forventes at være de største negative bidragsydere.

sive sektorer. Bedste performere har været sektorer med en

Med den stigende risikoaversion vi har set i 2. kvartal,

høj grad af indtjeningsstabilitet - herunder Telekom, Stabilt

samt de svagere end ventede nøgletal fra Kina, USA og

Forbrug og Sundhed – sektorer der alle er steget med op mod

Europa, er der en risiko for, at specielt forventningerne til

10%. I den modsatte ende ligger de cykliske sektorer, bland

2. halvår af 2012 vil kunne komme under pres.

andet Materialer og Energi, der i kvartalet er blevet ramt af
den stigende risikoaversion, og de er faldet et par procent

Markedet generelt

tilbage målt i danske kroner.

Aktiemarkedet generelt har som nævnt været påvirket af
frygten for opbremsning i væksten, samt de forsatte proble-

Fokus på regnskaberne for 2. kvartal

mer i Sydeuropa. Udviklingen har specielt i starten af juni

Indtjeningen er den primære driver i forhold til værdiskab

udmøntet sig i en mærkbar negativ kursudvikling. Risiko

elsen i selskaberne, hvilket er baggrunden for at investorer

præmien på aktier ligger i den høje ende, samtidig med at

tillægger regnskabsaflæggelserne så stor betydning. Kvar-

markedsstemningen i starten af juni måned var meget

talsrapporteringen er, dels en status på forretningens per

pessimistisk. Det betyder, at en positiv udgang på regn-

formance det seneste kvartal, dels giver den mulighed for

skabssæsonen formentlig vil trække nogle fornuftige kurs-

at få et indblik i selskabets forventninger til de kommende

stigninger med sig. Når vi tager den øjeblikkelige værdi

kvartaler. Alt sammen noget der er medvirkende til at forme

ansættelse af aktiemarkedet i betragtning, så er der i vid

forventningsdannelsen med stigende eller faldende aktie

udstrækning luft til det. Overordnet set anerkender vi dog,

kurser til følge.

at der på længere sigt, fortsat er betydelige udfordringer
både på gælds- og vækst siden, der gør, at vi fastholder
vores defensive profil i aktieinvesteringerne.

40

Formue 3. kvartal 2012

Ma r k ed s v ur d er in g

Aktier
SEKTORFORDELING ULTIMO JUNI
Formuepleje

MSCI World ink. udbytte

Energi
Materialer
Industri
Cyklisk forbrug
Stabilt forbrug
Medicinal
Finans
IT
Telekom
Forsyning
0%

5%

10%

15%
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AFKAST FRA ÅRETS START (INDEKSERET, DKK)
Formueplejes aktieportefølje

114

MSCI World inkl. udbytte

110

106

102

98

94
30.12.11

29.02.12

30.04.12

30.06.12

NØGLETAL pr. 30. juni 2012
P/E 2012E
Kurs / Indre værdi
Standardafvigelse p.a.

Formuepleje

MSCI World

10,70

12,05

1,76

1,79

17,05

17,01

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

Forventninger kommende 12 mdr.
Aktieafkast

8,0%

Udbytte

2,0%

Total

10,0%

Formue 3. kvartal 2012

41

Ma r k ed s v u r d er in g

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 Commerz

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

bank. Dermed er fokus i højere grad tilbage på 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 ni 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 fire mio.
m2. Ahold ejer endvidere væsentlige aktieposter i svenske

produkter gentagne gange vist sig at være stærkere end

ICA og portugisiske Jeronimo Martins. Aktien er præget af

som så. Trods markedets usikkerhed om holdbarheden i for-

en stabil drift og en yderst velpolstret balance, og vi

retningsmodellen mener vi, at der er større værdi i en inves

vurderer, at Ahold i de kommende år står godt

tering 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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Ma r k ed s v ur d er in g

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

over

med

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 omsætningen

at komme til at udgøre en større andel. Selskabet har 32.000

og en langt større del af omsætningsvæksten.

ansatte og markedsfører sine produkter i 175 lande.

RSA’s historie går 300 år tilbage,

Wal-Mart driver verdens ubetin-

da forsikringsselskabet ’The Sun’ blev

get største kæde af discountbu-

grundlagt. Den nuværende selskabs-

tikker samt super- og hyper markeder med en samlet om-

struktur blev skabt i 1996, da Storbritan

sætning i 2011 på USD 446 mia. (omkring 50% større end

niens to største forsikringsselskaber, ’Royal Insurance’ og

det danske bruttonationalprodukt). Selskabet har 10.000

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

butikker fordelt på 27 lande, og selskabets 2,2 mio. ansatte

ske forsikringsforretning udgør 40% af præmieindtægterne,

betjener hver uge 200 mio. kunder. USA udgør omkring 70%

mens den internationale forretning – herunder Codan i Dan-

af omsætningen, mens væksten er højest udenfor USA, idet

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

selskabet er repræsenteret på flere vækstmarkeder, herunder

vativt forsikringsselskab, hvor risikostyringen dikterer både

specielt Mexico, Kina og senest en lang række afrikanske

forsikringsforretningen og selskabets investeringsstrategi.

lande. Wal-Mart har en mission om at tilbyde kunderne de

Fokus er i høj grad på at skabe et attraktivt og vedvarende

laveste priser ud fra mottoet ”everyday low prices”.

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 sundhedsud
gifter. Der vil samtidig være et øget pres for at få
sundheds
udgifterne til at ”række” længere,
hvilket bl.a. vil give CVS mulighed for
at øge det lukrative salg af billigere
kopipræparater.
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Bliv navnenoteret aktionær
Vi anbefaler, at De navnenoterer Deres Formueplejeaktier
De får en lang række fordele som navnenoteret aktionær
Aktionærfordele:

Sådan gør de:

• Stemmeret ved generalforsamling

•U
 dfyld på nettet via
www.formuepleje.dk/navnenoteretaktionær

• Deltagelse ved Formueplejedage
• Deltagelse ved faglige arrangementer
•M
 ålrettet information og bedre service
bl.a. via Magasinet FORMUE

lse
Indbyde
FO R M U

EP LE JE

TE R
D AG E EF

ÅRHUS
llen
Turbineha
T
OMRÅDE
TREKANT
lefjord
Hotel Vej
P
HELLERU
vn
Tuborg Ha
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Å R 2011

• Få Deres bank til at navnenotere aktierne
• Ring og få blanket tilsendt

Formue
nyt
Søren Astrup ny direktør
i Formueplejeselskaberne
Bestyrelserne i Formueplejeselskaber har den 1. juli 2012 ansat Søren
Astrup som ny direktør.
Søren Astrup er 42 år og uddannet cand.oecon. Han har en tung erfaring
fra finansverdenen, hvor han begyndte som aktieanalytiker i Sydbank Markets og siden blev porteføljemanager i SydInvest.
Søren Astrup blev ansat i 2002 som kapitalforvalter i Formuepleje A/S
Fondsmæglerselskab. I en årrække arbejdede han tæt sammen med den ene
af Formueplejes to stiftere, Erik Møller, om at udvikle investeringsprocesserne i Formuepleje. I 2008 blev Søren Astrup direktør for kapitalforvaltning
i Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab, hvor han fik det overordnede ansvar
for investeringerne og ikke mindst risikostyringen i Formuepleje. Risiko
styring og asset allocation i Formueplejeselskaberne vil forsat høre til Søren
Astrups helt centrale indsatsområder.

Bliv opdateret
modtag FORMUEnyt

Søren Astrup afløser Esben Vibe, der blev direktør i marts 2010, som led

FORMUEnyt er Formueplejes nyhedsbrev,

i et glidende generationsskifte i Formueplejekoncernen. Dette generations-

der udkommer pr. e-mail 2-4 gange måned-

skifte er nu gennemført endeligt med ansættelse af en ny administrerende

ligt. Vi giver Dem overblik over udviklingen

direktør i Formueplejekoncernen. Esben Vibe bevarer dog sin tilknytning til

på finansmarkederne og kommenterer bl.a.

Formueplejekoncernen, da han bliver bestyrelsesformand for fondsmægler-

udviklingen i Formueplejeselskaberne. Se

selskabet CPH Capital.

www.formuepleje.dk/information/formuenyt
og tilmeld Dem ved at indtaste Deres
e-mailadresse. De kan altid framelde Dem
igen, og vi videregiver ikke Deres e-mail
adresse til andre.

Introduktion til Formuepleje
Den bedste måde at stifte bekendtskab med
Formuepleje på er ved at møde os, for
eksempel når vi afholder ”Introduktion til
Formuepleje” i Hellerup og Aarhus:
Fredag den 10/8

2012 kl. 12.00

Tirsdag den 14/8

2012 kl. 16.00

Tirsdag den 11/9

2012 kl. 16.00

Fredag den 14/9

2012 kl. 12.00

Fredag den 5/10

2012 kl. 12.00

Tirsdag den 23/10 2012 kl. 16.00
Tilmelding kan ske på telefon 87 46 49 00
eller www.formuepleje.dk/forum
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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 obligationer
Globale aktier

Danske obl.
Globale aktier
Formueplejeselskaberne

100%
globale aktier

100% danske
obligationer

100%
globale aktier

Investeringsstrategi

Tangentporteføljeteori

Fund of funds

100% aktier
Optionssikring

Rentearbitrage

100%
globale aktier

AKTIVER
Milliarder kroner
Obligationer/kontant

0,4

2,1

7,2

2,9

5,1

-

-

1,0

-

Aktier

0,1

0,5

2,0

0,9

1,5

0,5

0,5

-

0,1

Samlet portefølje

0,5

2,6

9,2

3,8

6,6

0,5

0,5

1,0

0,1

Andel af balance
Obligationer/kontant

74%

79%

78%

76%

77%

-1%

1%

100%

9%

Aktier

26%

21%

22%

24%

23%

101%

99%

0%

91%

Obligationer/kontant

74%

226%

277%

286%

363%

-1%

-

462%

9%

Aktier

26%

59%

77%

93%

110%

101%

100%

0%

91%

Egenkapital

0,6

0,9

2,6

1,0

1,4

0,5

0,5

0,2

0,1

Lånekapital

-

1,7

6,6

2,9

5,2

-

-

0,7

-

0,6

2,6

9,3

3,9

6,6

0,5

0,5

1,0

0,1
0%

Andel af egenkapital

PASSIVER
Milliarder kroner

Samlet portefølje
Procent
Egenkapital (solvens)
Lånekapital
Samlet portefølje
Gearing

100%

35%

28%

26%

21%

100%

100%

22%

-

65%

72%

74%

79%

0%

-

78%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

1,9

2,5

2,9

3,7

-

-

3,5

-

DIVERSE
2

Omkostninger
Resultathonorar

10%

0%

10%

0%

0%

0%

0%

10%

5%

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%

Øvrige oplysninger
Noteret på NASDAQ OMX
Startår

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

2006

1999

1988

1991

1994

1998

2005

2009

2010

1)	Opgjort med 90% sandsynlighed.
2)	Der betales 10% resultathonorar, når der er overskud (Globus dog 5%). Der betales først resultathonorar, når indre værdi er højere end senest, der blev betalt
resultathonorar (High Water Mark). Globus er nystartet 2010 og omkostninger er anslået i tegningsmaterialet. Kilde: Seneste årsrapporter.
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Faktaarkene er flyttet
Faktaark på de forskellige Formueplejeselskaber har altid

For at undgå denne forsinkelse – og for at følge med udviklin-

været et af de faste punkter i Magasinet FORMUE. På fak-

gen generelt – har vi derfor valgt at digitalisere faktaarkene.

taarkene kan De finde relevante oplysninger om de for-

Gevinsten for investorerne er, at faktaarkene for alle selska-

skellige selskabers karakteristika – såsom indre værdi, sam-

ber vil blive opdateret hver måned, og de vil være tilgænge-

mensætningen af investeringerne, historiske afkast osv.

lige på hjemmesiden allerede den anden hverdag i måneden.

Da Magasinet FORMUE udkommer fire gange årligt har man

Såfremt De som investor ikke har adgang til en computer

på denne måde kvartalvis haft muligheden for at opdatere

med internetforbindelse, så er de velkommen til at kontakte

sig på selskabernes fakta.

vores sekretariat, som vil være behjælpelig med at printe
enkelte faktaark og sende dem med posten.

Månedlige faktaark på hjemmesiden.

De finder faktaarkene på www.formuepleje.dk under

Vi har nu besluttet, at de detaljerede faktaark på de enkelte

fanen ”Afkast & Kurser” og under punktet ”Faktaark”. Her vil

selskaber fremover vil blive opdateret og offentliggjort på

man kunne finde både de aktuelle faktaark, men også alle

månedsbasis på hjemmesiden www.formuepleje.dk.

historiske faktaarkrudover på de enkelte selskaber, ligesom

Når vi vælger at ændre på en så fast indarbejdet del af

man her kan finde en masse anden relevant information

Magasinet Formue, så skyldes det, at vi føler tiden er

om de enkelte selskaber – såsom regnskaber, vedtægter,

løbet fra de trykte faktaark. Fra et kvartal er afsluttet, og til

prospekter osv.

det friske magasin ligger i investorernes postkasse, går der
op til tre uger. Det betyder, at kurserne og oplysningerne i

FA k tA – juni 2012

faktaarkene næsten har været en måned gamle, når de som

Formuepleje Optimum A/S

investor har siddet med Magasinet FORMUE.

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 2006-2012

BESKRIVELSE

160

Formuepleje Optimum er et skattefrit investeringsselskab, der
investerer i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede
investeringsmodeller. Selskabet investerer udelukkende for egne
midler.

140

FA k tA

Nykredits Obligationsindeks

120

Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Optimum

100

– jun i
20 12

RISIKOMÆRKNING

80
07

Laveste

Formuepl

eje Mer
kur

FA k tA – ju ni 2012

2006
Optimum

STAMDATA
ELSE

UDVIKLING I INDRE VÆRDI 1991-2012

BESKRIVELSE

1.000

Formuepleje Epikur 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.
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Aktie

SITI

AKTIEPO

ebeh.

% af akti

RSTE
4,6%
Nærværende faktaark er en informationsservice. Alle oplysninger er ajourførte og tilstræbt
som følge af
10 STØ korrekte, men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder
periodiseringer, handler under afvikling etc. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning og bør ikke alene tjene som grund4,6%
lag 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
osofthøjst kan
4,0%
risikoen. Investorerne hæfter dog ikke for den gæld, selskabet optager, hvorfor investorerne
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Afkastfri risiko
At påtage sig risiko uden udsigt til afkast er indbegrebet af enhver
investors mareridt. Alligevel er det øjebliksbilledet for mange
danskere, som lever i troen på, at de har truffet fornuftige beslutninger,
men virkeligheden er det stik modsatte. Er du et af ofrene?
af Anders Bjørnager, senior Formuerådgiver, Formuepleje

Flugten fra risikofyldte aktiver til aktiver med høj
sikkerhed har medført en historisk lav rente i Danmark. Vi nyder gavn af at være sikker havn under
gældskrisen, men samtidig er frygten for et kollaps nu så stor, at investors fokus er flyttet fra
afkastoptimering til kapitalbevarelse.

1 REALRENTE
4%

2%
1%

sikre investeringer? Eller er der tale om en illu-

0%

eller mindre falsk sikkerhed, hvor de i stedet har
påtaget sig en afkastfri risiko?
Låntagernes gevinst er investorernes tab. De
lave lånerenter påkalder sig stor mediebevågen-

Realrente 2 år

3%

Men er der reelt tale om kapitalbevarelse og
sion, hvor opsparerne er blevet lokket til mere

Realrente 10 år

-1%
-2%
-3%
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

hed med fokus på låntagers besparelse på deres
boliglån. Modparten til låntagerene er investorerne, der omvendt oplever, at de må placere

En negativ realrente giver lavere fremtidige for-

deres penge til en ekstrem lav rente.

brugsmuligheder, men hvorfor overhovedet spare

De øjeblikkelige renter på korte danske statsobligationer betyder faktisk, at investorerne lige

op, når købekraften er forringet, når man en gang
skal bruge pengene?

nu betaler rente for at låne penge til den danske

Mange der sparer op lider af såkaldt pengeillu-

stat. Det betyder, at mange investorer pludselig

sion. De kigger på, hvor mange penge de har, og

er endt i en prekær situation, hvor de har fravalgt

ikke hvor meget købekraft, pengene repræsente-

risikofyldte investeringer af frygt for tab, men

rer. Inflation spiser af pengenes købekraft, så når

taber alligevel på deres nuværende placering i

dit afkast eller din lønstigning efter skat er mindre

risikofrie investeringer.

end inflationen, vil du blive rigere målt i penge,
men fattigere i reelle (virkelige) værdier. Mange

48

Formue 3. kvartal 2012

Hvordan kan man tabe på

der sparer op er reelt set i en situation, hvor de i

en risikofri investering?

fremtiden bliver fattigere målt på deres forbrugs-

Den historisk lave rente i Danmark betyder, at

muligheder/købekraft, men de fleste er ”lykkeligt”

renteniveauet på såvel korte som lange obligatio-

uvidende om dette, da deres fokus er på ”penge-

ner er lavere end inflationen. Det kaldes i fagspro-

formuen”. De fokuserer på at stable penge, men

get realrente, som yderligere forstærkes, når der

de glemmer, at sparepengene også skal give et

medregnes omkostninger, som blandt andet skat.

positivt realafkast for at bevare deres værdi.

>>

A r t ik l er

Det er fortsat vigtigt at spare op,
men man skal huske at spørge
sig selv, hvorfor man sparer op,
og efterfølgende bestemme hvor
meget? Hvor? og Hvordan?

>>
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A r t ik l er

Den aktuelle situation betyder,
at man som opsparer skal spørge
sig selv, om man vil acceptere, at
de fremtidige forbrugsmuligheder
potentielt er kraftigt forringet,
eller om man gennem aktive
til- og fravalg vil justere den
nuværende opsparingsstrategi,
så den i højere grad sikrer den
fremtidige købekraft.

Eksempel.

Skal opsparingen droppes?

Hvad bliver realværdien af en mill. kr. om 10 år?

Det er fortsat vigtigt at spare op, men man skal huske at
spørge sig selv, hvorfor man sparer op, og efterfølgende bestemme hvor meget? Hvor? Og hvordan?

Afkast

Det lyder banalt, men det er i virkeligheden mere komplekst end som så. Opsparing er et middel til udskydelse af

Inflation

1%

2%

3%

4%

1%

1.000.000

1.103.540

1.216.630

1.340.046

2%

906.175

1.000.000

1.102.480

1.214.316

man forholde sig til, hvilke ønsker og behov man har både nu

3%

821.943

907.046

1.000.000

1.101.441

rende forbrug og fremtidige forbrugsmuligheder.

4%

746.243

823.509

907.902

1.000.000

forbrug fra i dag til senere. Det kan være forbrug indenfor en
kort periode eller om 30-40 år. Når man sparer op, så bør
og forventer i fremtiden, for derefter at planlægge sit nuvæ-

Hvor meget skal man spare op?
Hvis opsparing er et middel til forbrug fordelt over ens liv,
så er arv jo lig med forbrugsmuligheder, man missede.

En mio. kr. investeret i dag bliver til ca. 1,1 mio. kr. om 10

Omvendt betyder de lave renter, at en del sparer for lidt op i

år ved en forrentning på 1% p.a. Inflationen æder imidlertid

forhold til det forbrug, de forventer at have ved pensionering.

af disse fremtidskroner, så ved en inflation på 2% vil købe-

I praksis er der en hel del ubekendte elementer, som betyder,

kraften være faldet fra en mio. kr. til ca. 900.000 kr., altså

at opsparing og forbrug ikke kan planlægges i mindste

et fald i de fremtidige forbrugsmuligheder på 100.000 kr.

detalje, hvorfor det bliver et spørgsmål om, hvornår man bør

Hvis formålet med opsparing er sikring af fremtidige for-

50

bruge sine penge.

brugsmuligheder, så står mange opsparere med f.eks. garan-

Opsparere med negativ realrente kan med fordel frem-

tiordninger på deres pensioner eller placering i kontanter/

rykke forbrug og udskyde/afvente opsparing til et mere op-

korte obligationer i dag med en udsigt til lavere forbrugs

portunt tidspunkt. Den nye bil, renovering af huset (energi-

muligheder i fremtiden. Et andet eksempel er garantiobliga-

forbedring lig sparede afgifter), den store rejse, gaver til børn

tioner, hvor man om tre eller fem år indløses til hovedstolen.

og børn m.v. kan fremrykkes, så der spises af formuen her og

De giver sikkerhed på papiret, men ser man på realværdi,

nu, men alternativet er jo mindre forbrugsmuligheder i frem-

så kan man på få år miste en stor sum penge i købekraft.

tiden. Bliver investeringsklimaet bedre i form af en positiv

En yderligere stigning i inflationen vil forstærke ovenstående

realrente, bør fokus igen være på udskydelse af forbrug via

problematik yderligere.

forøget opsparing. Har man bankgæld med høj rente vil det

Formue 3. kvartal 2012
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være oplagt at denne nedbringes. Da de høje bankrenter for

og/eller alternative investeringer (f.eks. solenergi). Allo

mange betyder en positiv realrente på lånet giver det incita-

kering på forskellige aktiver sikrer en risikospredning, som

ment til udskydelse af forbrug via gældsnedbringelse.

tager hensyn til den aktuelle situation. Der kan også være
markant forbedring af nettoafkastet ved at se på omkostnin-

Hvor skal jeg spare op?

gerne og hermed fravælge dyre løsninger så som investe-

Opsparing bør foretages under hensyntagen til de skatte-

ringsforeninger og puljeordninger og i stedet investere selv.

mæssige miljøer investorer anvender. Typisk er pension det

Placering under hensyntagen til indskudsgarantien på ca.

optimale opsparingsmiljø, da PAL-skatten på p.t. 15,3% er

750.000 kroner kan udnyttes til kontantplacering i form af

markant lavere end f.eks. skatten på aktie- og kapital-

aftaleindskud i mindre banker, hvor renten ligger 1-3%

indkomst i frie midler, som ligger mellem 27-45%. Mod-

højere end de store banker og korte obligationer.

regningsregler for pensioner, skattemæssige underskud og
øvrige indkomst- og formueforhold gør dog, at den skatte-

Resignation eller action?

mæssige vurdering af det optimale opsparingsmiljø ofte er

Den lave rente er et tveægget sværd, som på den ene side

relativ kompleks.

begunstiger boligejerne og den danske stat med historiske
lave lånerenter, men på den anden side forringer de frem

Hvordan?

tidige forbrugsmuligheder for mange opsparere gennem en

Placering i kontanter eller korte obligationer giver med

negativ realrente.

nuværende renter og inflation en garanti for et negativt real-

Den aktuelle situation betyder, at man som opsparer skal

afkast og dermed en udhuling af den fremtidige købekraft.

spørge sig selv, om man vil acceptere, at de fremtidige for-

Investeringsprofilen skal afspejle investors risikopræferencer

brugsmuligheder potentielt er kraftigt forringede, eller om

og investeringshorisont, og dermed kan kontanter eller korte

man gennem aktive til- og fravalg vil justere den nuværende

obligationer og dermed accept af den negative realrente

opsparingsstrategi, så den i højere grad sikrer den fremtidige

være den ”rigtige” portefølje for visse investorer.

købekraft.

Investorer med en lidt længere tidshorisont (minimum
3-5 år) bør overveje, om de vil acceptere den fremtidige

Trænger din opsparing til en realtidsopdatering?

udhuling af købekraften eller investere en del af porteføljen
i aktiver med en potentiel positiv realrente/afkast. Afhængig
af risikotolerancen kunne det være eksempelvis indeks
obligationer, som reguleres med inflationen, højrente-obli
gationer fra stater/virksomheder, aktier, ejendomme, råvarer

anders.bjoernager@formuepleje.dk
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Keep It Simple – KIS
KIS er en nyskabelse i Magasinet FORMUE. Det er tænkt som en klumme, hvor
Formueplejes direktører, formueforvaltere og rådgivere fremover vil berige læserne med
deres klare holdning til emner, de finder relevante for investorer. God læselyst!

Velkommen i det gode selskab
I grunden er det simpelt. Vi tager det bedste fra 60 års porteføljeteori
og tilsætter 25 års investeringserfaring
af Søren Astrup, Direktør, Formueplejeselskaberne

Næsten al rådgivning om sammenhængen mellem afkast

Når man sammensætter sine investeringer rigtigt ved at

og risiko bygger på, at såfremt man som investor vil have lav

kombinere aktier og obligationer, kan man opnå det samme

risiko, så skal man kun have obligationer i sin portefølje. Kan

afkast med mindre risiko. Optimum-porteføljen har en risiko

man omvendt acceptere en højere risiko – i forventning om

på niveau med en lang dansk statsobligation. Afkastet vil

et større afkast – så skal man blot øge sin aktieandel. Som

derfor være moderat, men over tid dog noget højere end en

udgangspunkt kan det lyde som en fornuftig betragtning,

ren obligationsinvestering.

men der er to store problemer ved den løsning:
1) Den er grundlæggende forkert og kan vise sig at være direkte skadelig for afkastet, fordi risikostyring handler om
meget mere end at købe og sælge aktier.
2) Det kræver, at man som investor hele tiden selv skal forholde sig til hvor mange – og ikke mindst hvilke – aktier og
obligationer, man vil have i sin portefølje.

”Er der et ønske om et højere
afkast, så må man som nævnt
påtage sig mere risiko.
Og løsningen er altså IKKE blot
at købe flere aktier.”

Men fortvivl ikke – den optimale løsning er ligetil.
Er der et ønske om et højere afkast, så må man som nævnt
I Formueplejeselskaberne har vi inddraget al den viden, der

påtage sig mere risiko. Og løsningen er altså IKKE blot at

i dag findes om porteføljeteori – herunder materiale, der er

købe flere aktier. Løsningen er at skalere Optimum porte

belønnet med ikke mindre end tre Nobel-priser – og det kom-

føljen – med konservativ brug af fremmedfinansiering – med

binerer vi med 25 års erfaring. En erfaring, der har sikret vo-

andre ord anvende gearing. Velvidende, at det ikke i hverken

res første kunder 1700% i afkast efter alle omkostninger.

teorien eller i praksis kan gøres mere velovervejet.
Der findes i dag fire selskaber, hvor Optimum-porteføljen

Vi finder den bedste portefølje

via konservativ brug af fremmedfinansiering er skaleret. De

Vores grundportefølje – Formuepleje Optimum – er den

hedder Pareto, Safe, Epikur og Penta. I nævnte rækkefølge

grundlæggende optimale portefølje. Den giver det optimale

vokser porteføljernes risiko, men dermed også afkastmulig-

forhold mellem afkast og risiko, og den bygger på investering

heden. Det mest risikable selskab, Formuepleje Penta, har i

i globale aktier og primært danske obligationer. Vi udnytter

dag en risiko på niveau med det globale aktieindeks, MSCI

med andre ord al teorien og tilsætter 25 års dokumenterede

World, når der måles på kursudsving.

resultater.
soeren.astrup@formuepleje.dk
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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, som 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 én 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:

Fredag den
10/8
Tirsdag den 14/8
Tirsdag den 11/9
Fredag den
14/9
Fredag den
5/10
Tirsdag den 23/10

2012
2012
2012
2012
2012
2012

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

12.00
16.00
16.00
12.00
12.00
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
Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C
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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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